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Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
LA SRA. PRESIDENTA:
Començam la primera sessió d’aquest nou període
parlamentari amb la intervenció de la presidenta de les Illes
Balears, sense límit de temps.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
ciutadans i ciutadanes que ens seguiu a través dels mitjans de
comunicació, amics i amigues que ens acompanyeu aquí i avui.
Puj a aquesta tribuna per començar el primer debat de política
general d’aquesta legislatura, disposada a retre comptes del que
hem fet, orgullosa de representar un govern sorgit de les ànsies
de canvi de tanta i tanta gent, d’un govern que, lluny de
l’autocomplaença, ens exigim dia a dia fer realitat el somni que
unes Illes Balears més justes, més igualitàries i més solidàries
són possibles.
Avui venim a aquest debat, a la seu de la sobirania del
nostre poble, a explicar què hem fet en poc més d’un any i quin
camí volem recórrer a partir d’ara, exposar-ho al debat públic,
a les aportacions de tots els grups polítics, i venim amb la
convicció que podem presentar davant la ciutadania una
societat més justa i més pròspera que fa un any. Hem volgut
avançar aquest debat a la primera sessió d’aquest nou curs
parlamentari, perquè les coses han canviat, la ciutadania ens
demana respostes i el nostre deure és donar-les. Els ciutadans
ens exigeixen capacitat d’escoltar-los i eficàcia i rapidesa a
l’hora de solucionar els seus problemes.
Afrontam aquest debat com una cita clau, i per això deman
altesa de mires, que tots puguem contribuir a detectar les
fortaleses i les mancances de l’escenari que ens ha tocat
gestionar i que des del diàleg i la responsabilitat entre tots
siguem capaços d’abordar els reptes que tenim per davant.
Per saber on volem anar és necessari tenir clar d’on venim
i en molts d’aspectes venim d’un desert, d’uns anys en els quals
la crisi econòmica s’ha utilitzat com a excusa per imposar
polítiques neoliberals, per canviar el nostre model de drets
socials. Les polítiques que s’havien pres en temps de crisi
passaven bàsicament per afavorir una recuperació econòmica
a base de desregular, de deixar fer a segons qui el que volia, de
precaritzar l’ocupació, de reduir salaris, de trepitjar drets
laborals dels treballadors i de retallar l’estat del benestar, la
xarxa de seguretat que fins ara havien estès les institucions.
I, tot plegat, què va provocar? Per un costat, un escenari
més polaritzat; un increment mai no vist de les desigualtats,
unes desigualtats que afrontam, que combatem amb les nostres
polítiques, però que encara hem de reduir molt més. Per l’altre
costat, ha generat una major dependència econòmica del
turisme en unes illes on aquest sector ja ho impregnava tot.
Venim d’aquesta etapa de desregulació, de retallades de
drets i de serveis, però també venim d’una etapa d’imposicions,
d’aplicació de polítiques amb una forta càrrega ideològica que

perjudicaven una gran majoria social. I nosaltres, aquest
govern, la majoria parlamentària que el sustenta, som fruit de
la reacció contra aquestes polítiques, som la resposta política
a la mobilització social de tantíssima gent, dels més de 100.000
ciutadans que es manifestaren en defensa d’una educació de
qualitat, dels que es mobilitzaren per protegir el territori, dels
que sortiren al carrer en defensa de la nostra llengua, dels que
protestaren contra les retallades i les imposicions. Això és el
que hi havia, convé recordar-ho, perquè en aquest temps que
vivim tot s’oblida massa aviat.
Amb aquest escenari que hem trobat podríem haver seguit
com abans i mantenir un model que només beneficiava uns
pocs o, el contrari, potenciar un creixement econòmic
redistributiu. I fa poc més d’un any nosaltres ho tenguérem
molt clar, optàrem per repartir millor la riquesa i prioritzar
aquells colAlectius que pitjor ho havien passat amb la crisi; per
restablir drets i consensos; per enfortir els pilars de l’estat del
benestar que s’havien erosionat amb les retallades i per
aconseguir que el màxim nombre de població es pogués
beneficiar del creixement econòmic.
Aquest primer any de govern ha estat un any eminentment
social, ho ha estat perquè la situació ho requeria, perquè des del
Govern hem entès que aquesta havia de ser la prioritat i perquè
els ciutadans ens havien exigit un canvi en el fons i en la forma
de fer política, un canvi que tornàs a situar les persones a l’eix
de les decisions públiques.
Per això, en aquest primer any hem posat en marxa un fons
d’emergència per a les escoles; hem duplicat la dotació de les
beques menjador fins a superar els 2 milions d’euros i
beneficiar 3.000 famílies; hem començat a aplicar una renda
social pionera a tot l’Estat i que suposa un nou dret per als
ciutadans, el dret de percebre un mínim de subsistència; hem
reactivat la Llei de dependència i hem incorporat més
beneficiaris al sistema en un any que en els quatre anteriors;
hem començat a reduir les llistes d’espera sanitàries; hem
retornat la targeta sanitària a 3.638 persones que havien estat
excloses del sistema públic; hem eliminat la taxa que es
cobrava per tenir-la; hem obert els centres de salut els
capvespres i ara atenem més de 6.000 consultes diàries en
aquest horari; hem millorat l’atenció sanitària als ciutadans de
Menorca, Eivissa i Formentera amb més especialistes i millors
condicions en els desplaçaments dels pacients i les seves
famílies; hem introduït les vacunes de la varicelAla i contra el
pneumococ, que estalvien 400 euros a cada familia, i abans
d’acabar l’any haurem modificat el sistema perquè els
pensionistes no hagin de pagar més de la quantitat establerta en
despesa farmacèutica; hem incrementat en 480 el nombre de
professionals sanitaris, i també ho hem fet amb el personal
educatiu, en dos cursos tenim 600 professors més que abans, i
hem augmentat les inversions educatives després d’anys de
sequera.
En definitiva, amb una rigorosa gestió econòmica hem
situat les prioritats socials a l’agenda política. I aquesta
priorització dels nostres pressuposts permet garantir més
justícia social i més igualtat d’oportunitats per als nostres
conciutadans.
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També hem canviat les formes de fer política, primer
perquè hi creiem i, segon, perquè un pacte obliga al diàleg.
Hem establert protocols per fer l’administració més transparent,
publicant despeses i obsequis, agendes, declaracions dels alts
càrrecs i subscrivint un codi ètic. Hem donat la cara en tot
moment, hem retut comptes i hem comparegut tantes vegades
com ha estat necessari. El Consell de Govern ha aprovat la Llei
per crear l’Oficina Anticorrupció i hem obert canals de
comunicació a tots els àmbits. Hem reactivat òrgans de
participació social que havien estat menystinguts en el passat,
com el Consell Social de la Llengua Catalana o el Consell de
la Joventut, i n’hem reunit d’altres específics en el camp de
l’accessibilitat, l’habitatge, la pobresa energètica, l’economia
social i el cooperativisme, la salut, la cooperació, el transport,
el turisme...
Ara el Govern dialoga amb tothom, també amb l’oposició.
Ara s’ha restablert el diàleg amb els agents socials i econòmics,
ara parlam amb tots els ajuntaments i els consells
periòdicament i avançam en la configuració d’un nou marc
institucional que aprofundeixi en el federalisme interior. Per
això, dia 3 d’octubre tenim convocada la tercera Conferència
de Presidents pel que va de legislatura, predicam amb
l’exemple.
El federalisme que moltes vegades m’han sentit reclamar a
l’Estat nosaltres el posam en pràctica a casa nostra i establim
relacions de bon veïnatge en territoris com el català o el
valencià amb els quals ens uneixen llaços lingüístics i culturals
que hem tornar reforçar a través de l’Institut Ramon Llull, però
amb el que també compartim problemes com el del
finançament que abordam plegats.
Hem recuperat el diàleg com a un element intrínsec de la
política, sense diàleg la política és una altra cosa, però si hem
de destacar un àmbit al qual és més necessari que mai, aquest
és l’àmbit educatiu, aquí la recerca d’acords és determinant
perquè aquí ens jugam el nostre futur. Estam especialment
orgullosos del diàleg obert amb la comunitat educativa, d’haver
començat a treballar pel pacte social i polític per l’educació que
ha de garantir estabilitat, continuïtat i consens, que és el que
necessitam per assolir una adequació de qualitat i inclusiva.
Entre tots hem recuperat la normalitat a les aules.
L’educació és una prioritat perquè venim d’on venim i, per
això, el primer que vàrem fer, si ho recorden, va ser obrir el
Consolat a la comunitat educativa i tancar ferides enterrant el
TIL i la Llei de símbols. Aquí també ens queda molt camí per
fer, però recuperar la normalitat educativa permet que les
famílies, els docents o l’administració no hagin d’estar
pendents de si demà hi ha escola o no, ara ja no parlam d’això,
ara discutim què hem de fer junts per millorar l’educació.
Senyores i senyors diputats, aquest parlament, la majoria
parlamentària, però també l’oposició, han contribuït al canvi,
a passar pàgina, l’hemicicle ha recobrar el pols, ha recuperat un
paper actiu de centralitat en l’entramat institucional, un paper
que en el passat se li havia manllevat i això és bo, necessari,
indispensable diria jo. Aquí s’han aprovat lleis que eliminen
privilegis com el del nivell 33, lleis que tornen a situar la nostra
llengua al lloc que no hauria d’haver perdut mai, que la tornen
fer necessària per accedir a l’administració; lleis que s’haurien
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d’haver aprovat fa massa anys, com la Llei de fosses; lleis que
ens fan més democràtics i més lliures, com la Llei d’igualtat o
la que garanteix els drets de lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals, dues normes molt vinculades perquè
combaten la discriminació per sexe o per orientació sexual,
dues lleis que ara hem de desenvolupar a l’administració i a tots
els àmbits de la vida pública.
Però desgraciadament, malgrat les lleis aprovades, malgrat
els esforços realitzats per les distintes administracions i agents
implicats, per les associacions de dones feministes durant molts
d’anys, la desigualtat entre homes i dones continua molt present
a la nostra societat i en la seva expressió més cruel amb les
violències masclistes i amb els assassinats de dones. En el que
duem d’any cinc dones han estat assassinades a les Illes
Balears: Lisa Jane, Victòria, Lucía, Sandra i ara Graciela, fa
només tres dies a Eivissa.
La resposta a aquesta xacra no pot continuar essent el
lament, aquest govern donarà una passa més, que vagi més
enllà del minut de silenci o d’una declaració institucional,
estam ultimant un pacte que impliqui totes les institucions i tota
la societat balear, un pacte amb accions concretes i de manera
transversal per aconseguir que tothom colAlabori activament en
la prevenció, la denúncia i l’eradicació de les violències
masclistes. Sabem que el camí és llarg i que en aquesta batalla
juga un paper clau la coeducació, però no podem esperar
asseguts, hem d’actuar perquè ja fem tard.
Senyores i senyors, hem posat les bases del canvi, però
encara ens queda molt per fer; hem capgirat la tendència a què
s’havia rossegat la sanitat, l’educació i els serveis socials, però
no n’hi ha prou, hem de mantenir les polítiques socials que hem
començat a aplicar perquè encara hi ha massa ciutadans que ho
passen malament; hem de reforçar més el nostre estat de
benestar perquè, malgrat que hem reduït de 104 a 77 el temps
d’espera per a una intervenció quirúrgica, l’espera encara és
massa elevada; hem de rebaixar l’abandonament i el fracàs
escolar perquè, tot i haver ampliat les places de residències i de
centres de dia, tot i haver incorporat al sistema de la
dependència 1.057 persones, quan l’anterior govern en va
incorporar 804 en quatre anys, hem d’aconseguir que més gent
gran pugui accedir a una plaça de residència.
Persistirem en aquestes polítiques, però, a la vegada, hem
de corregir un dèficit històric d’infraestructures, no només
socials, però també.
En els darrers anys la crisi econòmica, l’ofec financer que
hem sofert, el rebuig a les polítiques anticícliques dels nostres
antecessors, l’assumpció d’un debilitament volgut de
l’administració autonòmica han conduït al fet que no s’hagin
construït noves infraestructures. Balears pateix ara un dèficit
d’escoles, residències, centres sanitaris, instalAlacions
hidràuliques que nosaltres hem de corregir.
Hem començat a recuperar drets, serveis i personal públic.
Hem començat a reconduir mancances de professors, personal
sanitari, valoradors per activar l’aplicació de la Llei de
dependència i ara hem de donar una passa més i crear
instalAlacions que ens manquen i posar al dia les que s’han
deteriorat durant els darrers anys d’inacció, tot plegat per
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continuar millorant els serveis públics que reben els ciutadans
i que en darrer terme ha de ser el nostre gran objectiu.
Tenim un camí marcat, el dels acords pel canvi, signats per
Podem, MÉS per Mallorca, M ÉS per Menorca, Gent per
Formentera i Partit Socialista, un camí que seguim i pel qual
avançam sense pausa, avançam des de l’estabilitat amb una
fórmula de govern nova, plural que respon a la realitat del
carrer i que s’ha demostrat que funciona. Estam complint,
gestionam i malgrat les mancances financeres prioritzam els
recursos públics, mantenim l’equilibri financer i donam
respostes als ciutadans.
És evident que les coses han canviat, que hem recorregut
plegats un tram de la via, una via que ens du a una situació
millor per a tothom, però també és evident que encara no hem
arribat on volíem.
Les Illes Balears són les Illes Balears i les seves
circumstàncies, vivim en un espai privilegiat, ubicat
estratègicament enmig de la Mediterrània, un espai que no està
al marge de la conjuntura que afecta la zona. Històricament les
nostres relacions socials, comercials, culturals s’han produït
amb els nostres veïnats amb els quals compartim llengua i
cultura, però en l’escenari global que ens ha tocat viure el focus
s’eixampla, ara la guerra, la vulneració dels drets humans més
essencials i la inestabilitat política i econòmica que fa trontollar
altres territoris veïnats de la Mediterrània també ens afecten.
Nosaltres no som aliens al patiment de tanta gent i per això,
malgrat la nulAla resposta del Govern d’Espanya i de la Unió
Europea, hem acollit 35 refugiats de zones en conflicte i hem
reactivat la participació de Balears en projectes de cooperació
als quals destinam ara 2,5 milions d’euros anuals, encara no fa
massa érem una terra d’emigrants, ara som terra d’acollida.
En aquest món global la inestabilitat que afecta països que
fins ara eren competidors nostres en el mercat turístic també té
altres conseqüències de tots conegudes. Sense tenir en compte
aquesta situació conjuntural que ens ha convertit en una
destinació refugi no s’entenen els rècords turístics que s’han
produït aquest estiu.
Senyores i senyores, comparesc davant vostès a un moment
complex que mostra cares i creus des de diferents vessants, a
nivell social, econòmic, polític o ambiental res és blanc o negre
i ara menys encara.
El més fàcil seria quedar-se amb les grans xifres i fer un
discurs triomfalista, aferrada a una conjuntura econòmica que
ens situa com a líders del creixement econòmic i de reducció de
l’atur a nivell de l’Estat. També seria fàcil jugar al
catastrofisme i dibuixar un panorama dantesc a partir de la gran
afluència de turistes que hem tingut el mes d’agost. Però jo no
tenc cap intenció de situar-me a cap d’aquests extrems, venc a
plantejar quines són les Illes Balears que tenim i quines
voldríem tenir els propers anys, quins problemes s’evidencien
i quines actuacions hem d’abordar per aconseguir el nostre
objectiu, que els nostres ciutadans visquin millor.
No descobrirem res si els dic que tenim un model econòmic
basat en el turisme i els serveis, sectors que ara mateix viuen un

moment de forta expansió. Som ben conscient que no tothom
viu del turisme a Balears, però estaran d’acord amb mi que, el
fet de ser una comunitat turística, ho condiciona tot i ens
condiciona a tots. El turisme no només té efectes sobre la
nostra economia, també té efectes sobre la nostra societat, el
nostre medi ambient, la nostra cultura, sobre tot o gairebé tot i
aquesta afectació -no els ho negaré- té llums i ombres, llums,
com la bona evolució econòmica, i ombres, com la pressió
sobre els nostres recursos.
Deia que el turisme viu un moment d’expansió i no hem de
perdre de vista que darrere hi ha factors estructurals i factors
conjunturals. Ho dic perquè crec que hem de dibuixar
clarament quin és l’escenari que tenim per poder actuar amb les
màximes garanties d’èxit. I el panorama que tenim és que som
una destinació turística de primer ordre mundial, una destinació
molt ben posicionada en el mercat turístic, en bona part gràcies
a l’esforç colAlectiu que s’ha fet durant molts anys.
Tenim una oferta molt valorada perquè hem sabut preservar
els nostres recursos naturals, perquè bona part dels agents
turístics s’han sabut adaptar a les exigències dels demandants,
perquè podem garantir uns estàndards de qualitat i de seguretat,
perquè gaudim de molt bones connexions amb els principals
mercats emissors durant una època de l’any.
Al costat d’aquesta situació estructural s’ha de posar de
manifest que en els darrers anys s’ha produït una evolució del
sistema de comercialització turística, provocat bàsicament per
l’entrada en joc de les noves tecnologies que ha ampliat el
ventall d’operadors, mentre que, paralAlelament, s’incrementen
els potencials demandants de productes turístics.
Però l’excepcionalitat d’aquesta temporada també s’explica
perquè vivim una situació conjuntural que no podem perdre de
vista i que ve provocada per les dificultats que, malauradament,
pateixen molts dels nostres competidors. Els efectes del
terrorisme i la inestabilitat política que pateixen competidors
nostres, el nord d’Àfrica, Egipte, Turquia o la costa francesa,
per exemple, han convertit les nostres illes i altres territoris
d’Espanya en una destinació refugi. És cert que les dificultats
dels nostres competidors no semblen esvair-se en el curt
termini, però no es pot garantir que tot hagi de continuar igual
en el futur.
Amb això vull dir que hem de ser molt curosos a l’hora de
prendre decisions a cop de conjuntura, perquè les decisions que
prenguem ara, les limitacions que fixem ara ens podrien
perjudicar en el futur. Aquesta conjunció de factors estructurals
i conjunturals és la que explica la situació que hem viscut
aquests mesos. Una situació que ens ha dut a tenir una previsió
de creixement econòmic superior a la mitjana estatal, la nostra
és del 4%, mentre que per a l’Estat és del 2,9%, i una situació
d’atur molt inferior a l’estatal, tenim una taxa del 13%, mentre
que la de l’Estat és del 20%.
No només això, som una de les dues úniques comunitats de
tot l’Estat que ha recuperat el ritme de creixement econòmic
anterior a la crisi i som l’única que té uns índexs d’ocupació
millors que els que hi havia abans de la crisi.
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Podem dir amb certesa que hem viscut un canvi d’escenari
econòmic completament diferent del que teníem fa un any, ara
s’ha consolidat el creixement. El turisme n’és el motor, però no
només millora el sector serveis, el creixement és potent però
més equilibrat que a la fase expansiva anterior a la crisi, quan
bona part de l’alça venia provocada per la construcció. L’auge
del sector turística, a diferència de la situació que s’havia
produït en el passat, no només es concentra hoteler, també es
deixa notar en altres sectors de l’oferta d’allotjaments, en el
sector de la restauració, en el de la distribució o en el sector del
comerç minorista. I sobretot, no només es concentra en dos
mesos de l’estiu, sinó que, per primera vegada en la història,
veiem com la temporada s’inicia el març i s’acabarà el mes de
novembre.
Les de què disposam són clares, l’allargament de la
temporada es constata amb un avançament de les
contractacions i, per exemple, s’han contractat un 18,5% més
de fixos discontinus entre gener i març. La bona marxa del
sector turístic la posa de manifest el fet que la despesa dels
turistes internacionals s’ha incrementat entre gener i juliol en
un 11,4% i que la despesa mitjana per persona i dia ha crescut
un 5,4%, fins arribar als 139 euros. De fet, la despesa turística
creix proporcionalment més en temporada baixa que en
temporada alta.
I l’afectació sobre altres sectors s’evidencia en el fet que a
l’any 2016 la xifra de negoci del comerç minorista ha
augmentat un 6,.2% i l’ocupació gairebé un 4%. La millora de
l’economia beneficia, per tant, moltes petites i mitjanes
empreses i els autònoms, només en el segon trimestre de l’any
ha augmentat un 3% el nombre d’empreses afiliades a la
Seguretat Social i la confiança empresarial ha crescut un 2,8%.
Escoltin bé, hem aconseguit ara elements que s’havien
perseguit durant anys: quantes vegades han sentit un polític dir
que l’objectiu era allargar la temporada? Idò aquest any
tendrem la temporada turística més llarga de la història de les
nostres illes. I aquest allargament de la temporada no només
provoca que siguin més els sectors que es beneficien del
turisme, sinó també que siguin més els ciutadans que tenen
feina durant més temps i que, sobretot, i molt important, que
siguin més els treballadors que podran disposar de més
prestacions un cop s’acabi la temporada.
Però, senyores i senyors, ja els he dit que no faré un discurs
triomfalista, per això no ens podem quedar només amb aquestes
dades, és cert, el nostre model econòmic té fortaleses, però
també té debilitats; una d’elles és precisament la temporalitat,
una temporalitat que combatem a base de potenciar productes
turístics que no són els clàssics de sol i platja i que cada vegada
tenen més èxit, ho tenim clar: prioritzam els productes i la
promoció de temporada d’hivern, tardor i primavera, com els
esports, la gastronomia o la naturalesa. I per primera vegada
promocionarem la cultura de les illes, el turisme cultural: ho
farem per tenir un turisme més equilibrat i aconseguir que els
contractes dels nostres treballadors siguin de tot l’any.
Una altra debilitat del nostre model és que és molt intensiu
en mà d’obra i tradicionalment ha donat sortida a mà d’obra
poc qualificada, i això provoca, per un costat, que els ajustos en
temps de crisi es produeixin sobre els treballadors i, per l’altre,
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ajuda a explicar els elevats índexs de fracàs i d’abandonament
escolar. La resposta del Govern passa per afavorir els
subsectors turístics que aporten més valor afegit i,
paralAlelament, impulsar la formació perquè el futurs
treballadors puguin tenir més oportunitats i més estabilitat
laboral.
La nostra aposta per l’educació és doble: per un costat,
incrementam recursos en l’àmbit educatiu, ara tornarem
augmentar el pressupost d’educació i aplicarem un pla d’èxit
per combatre l’abandonament escolar, i, per l’altre, treballam
l’educació a l’àmbit laboral i potenciam la formació destinada
a generar ocupació.
Impulsam la formació dual per oferir una formació
professional ajustada a les necessitats de l’empresa i convertir,
així, la formació en sinònim d’ocupació.
Hem posat en marxa beques d’èxit per incentivar el retorn
al sistema educatiu dels joves que no acabaren l’ESO, uns ajuts
que arribaran a 1.450 joves. I ja hem anunciat una primera
convocatòria d’ajudes per afavorir que 400 joves que hagin
acabat els seus estudis superiors puguin accedir, amb un
contracte remunerat, a la seva primera experiència laboral a
través d’ajuntaments i consells.
Els baixos salaris i la precarietat, provocada en bona part
per una reforma laboral que ha manllevat drets, que ha
desplaçat la negociació colAlectiva i que ha deixat indefensos
molts treballadors, també són presents a la nostra terra. A
aquest govern el preocupa com es crea l’ocupació i per això
combat la precarietat amb un pla pioner a l’Estat i que s’ha
convertit en referent per a la resta de comunitats; un pla que
intensifica la inspecció per combatre el frau i que provoca
millores en les condicions laborals dels treballadors de les
nostres illes. Només amb el primer pla, que aplicarem l’any
passat, més de 4.000 treballadors de les illes varen millorar les
seves condicions de treball, tant per la conversió dels seus
contractes temporals a indefinits com per l’ampliació de la seva
jornada laboral.
Els posaré un exemple concret: a un hotel de les nostres
illes, les cambreres de pisos tenien una catalogació inferior a la
que els pertocava, enguany, i gràcies, en part, a l’aplicació
d’aquest pla, han passat a ser catalogades com a cambreres de
pisos i han vist com augmentava el seu salari. Aquestes, entre
moltes altres, són els resultats directes de les nostres polítiques
que ens enorgulleixen.
ParalAlelament, hem incrementat les inspeccions de treball
i hem predicat amb l’exemple incloent les clàusules socials a
l’administració pública.
L’altra cara de la precarietat laboral és la sinistralitat. Vull
aprofitar aquest moment per lamentar profundament les morts
per accident laboral i, especialment, el d’ahir capvespre a Son
Servera. Treballam intensament per reduir la sinistralitat
laboral: hem augmentat els tècnics que s’eliminaren, i els puc
anunciar que farem una llei de salut laboral per afrontar aquesta
problemàtica.
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Però no ens hem d’enganar, la lluita contra la precarietat
seria més fàcil amb un govern a l’Estat que incrementàs el
salari mínim i derogàs la reforma laboral, una reforma que s’ha
convertit en un fre perquè impedeix que el creixement
econòmic es traslladi a una millora de les condicions laborals
i a un increment de salaris que repercutiria positivament a la
nostra economia.
Aquest govern no es cansarà de reclamar la derogació de la
reforma laboral i insistirà als empresaris perquè augmentin els
salaris dels seus treballadors i millorin les seves condicions
laborals, tal i com hem començat a fer nosaltres a
l’administració, on estam retornant drets i millores laborals a
tots els treballadors públics.
Senyores i senyors diputats, un dels principals problemes
del nostre model econòmic és la seva baixa productivitat i
competitivitat, i en paralAlel la seva concentració en el sector
turístic. Aquest fet explica en bona part la caiguda del PIB per
càpita que hem patit els darrers anys. Aquest govern treballa
per impulsar sectors que tenen potencial, com el sector nàutic,
el tecnològic, el de l’economia del coneixement o el biosanitari.
En aquesta aposta per la recerca, el desenvolupament i la
innovació s’emmarca l’impuls al Parc Bit de Palma, que ha vist
com en un any augmentaven en un 17% les empreses
instalAlades; s’inclou la posada en marxa del Centre Bit de
Menorca, l’extensió de la fibra òptica a zones que ara no en
tenen, l’impuls a les beques predoctorals i postdoctorals, la
major dotació a la Universitat de les Illes Balears o la creació
de la facultat de medicina, que ja és una realitat després d’anys
i anys de parlar-ne.
Afavorim la diversificació econòmica i també volem
reactivar sectors que han viscut oblidats. Apostam per la nostra
petita i mitjana empresa, que són més del 90% de les empreses
de la nostra comunitat i que s’han sostingut amb extrema
dificultat en aquests anys de crisi. Apostam per l’emprenedoria
com a element generador de riquesa i ocupació de qualitat.
Apostam per l’economia social, perquè la fa més justa i
distributiva. I apostam pel sector industrial local, amb una llei
i un pla d’indústria que contribuiran a la diversificació del
nostre model productiu. Ho feim a base de facilitar l’accés al
crèdit, 40 milions a través de l’ISBA; de fomentar la innovació,
d’afavorir la creació i la consolidació d’empreses i de potencia
la seva internacionalització. Aplicarem mesures específiques
per consolidar sectors tradicionals com el de la bijuteria o el
del calçat, i a la vegada potenciarem sectors estratègics
emergents, com el de nàutica, que es beneficiarà de la formació
dual en la indústria. Formant especialistes, els nostres ciutadans
troben una sortida laboral, i les empreses troben facilitats per
plasmar les seves oportunitats de negoci.
Així mateix el petit comerç, oblidat en el passat, torna a
figurar en l’agenda política. El volem perquè és nostre, perquè
dóna vida, i el protegim i l’afavorim amb plans específics de
dinamització, amb una moratòria a les grans superfícies i amb
la nova llei de comerç que estam pactant; igual que també
sectors vinculats al medi ambient, a l’agricultura, al tercer
sector, a l’atenció a la dependència, a l’ensenyament de 0 a 3
anys, a la indústria cultura, han trobat en el Govern un aliat, un
aliat que els ajuda i els potencia perquè són sectors de futur,
necessaris, perquè poden absorbir professionals locals i perquè

contribuiran a millorar la nostra qualitat de vida i la nostra
competitivitat.
M illorar la competitivitat i reforçar l’estat del benestar no
són elements antagònics, igual que no són antagònics
creixement econòmic i govern d’esquerres, com s’està
demostrant, i aquí hi ha la principal diferència entre un
creixement econòmic i un altre. Mentre abans s’oblidava el
nivell de benestar a l’hora d’afavorir el creixement econòmic,
nosaltres afavorim un creixement inclusiu. Mentre...
(Alguns aplaudiments)
M entre abans els era igual si els beneficis quedaven en
mans d’uns pocs, nosaltres aplicam mecanismes...
(Remor de veus)
...mentre abans els era igual si els beneficis quedaven en mans
d’uns pocs, nosaltres aplicam mecanismes perquè es reparteixin
millor els beneficis, i aprovam reformes fiscals valentes, que
donen fruits, i lluitam activament contra el frau. Mentre abans
s’acotava el cap davant els poderosos, nosaltres defensam unes
regles de joc per a tothom i actuam en defensa dels ciutadans
quan es sobrepassen els límits. Mentre ells ho basen tot en la
desregulació, en un campi qui pugui que només afavoreix uns
pocs, nosaltres apostam per una regulació pública que redueixi
els desequilibris, que mitigui les desigualtats. Mentre abans
afeblien els treballadors a base d’eliminar drets laborals i de
retallar l’estat del benestar, nosaltres recuperam drets, reforçam
el sector públic i milloram els serveis públics essencials perquè
el creixement es converteixi en millor benestar per a tothom,
perquè ningú no quedi despenjat.
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
Els deia abans que el nostre model econòmic no és perfecte,
ni prop fer-hi; per això actuam, per corregir els desequilibris,
per protegir els més febles, perquè tothom se’n pugui
beneficiar, i a les febleses que he apuntat abans se n’han de
sumar moltes més de caràcter social, ambiental o territorial que
aquest govern combat cada dia. Una de les nostres majors
preocupacions i ocupacions ha estat la lluita contra l’atur, i s’ha
reduït; s’ha reduït l’atur fins a un 13% el mes d’agost. La
reducció és la més forta de l’Estat, som l’única comunitat que
té una taxa d’atur inferior a la que hi havia quan va començar
la crisi, però encara hi ha un 13% de ciutadans que volen fer
feina i no poden, i nosaltres no quedam de braços creuats: hem
reactivat el SOIB i l’estam convertint en un veritable agent
mediador entre empreses i futurs treballadors; hem recuperat
una xarxa de 64 agents d’ocupació i desenvolupament local que
els nostres antecessors eliminaren l’any 2011; hem recuperat
les polítiques actives d’ocupació, oblidades en el passat, i les
hem fet específiques per a aquells colAlectius més afectats per
aquesta xacra: els majors de 45, aturats de llarga durada, les
dones i els joves; més de 1.100 aturats majors de 45 anys han
aconseguit contractes amb el programa Visibles i ara arribam
també a més de 500 aturats majors de 30 anys. En un any hem
inscrit 3.000 joves al Pla de garantia juvenil, quan fins llavors
només se n’hi havien inscrit 300, i s’havien desaprofitat fons
europeus per ajudar els nostres joves. Com que ells són una
prioritat hem posat en marxa tallers que combinen formació i
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ocupació per a joves amb menors nivells formatius que ja han
arribat a més de 500 beneficiaris.
Totes elles són mesures que s’inclouen al nostre Pla
d’ocupació, que per al període 2016-2020 tendrà una dotació
de 400 milions que estam consensuant amb empresaris i
sindicats, als quals vull agrair la seva voluntat de treballar
conjuntament amb el Govern en defensa de l’interès general.
Però aquest model que tenim també deixa una part de la
població exclosa de prestacions socials, exclosa d’oportunitats.
Aquest govern en el seu primer any de vida ha posat en marxa
la renda social, un dret bàsic que suposa una prestació per
cobrir les necessitats bàsiques de les famílies amb manco
recursos. La millora de la situació econòmica i l’ampliació de
les possibilitats laborals per a molta gent ha provocat que el
nombre de demandants no sigui tan alt com inicialment havíem
previst; a final d’any ampliarem els perfils perquè més
ciutadans es puguin beneficiar d’aquest nou dret, que és pioner
a l’Estat.
I, evidentment, entre les debilitats del nostre model, n’hi ha
una que ha revifat un antic debat aquest estiu: el de la pressió
turística. No tenc cap intenció de defugir-lo, però crec que
l’hem d’abordar des de tots els paràmetres: el social, el
mediambiental, l’econòmic o el laboral, i ho hem de fer des
d’una posició realista, conscients de les limitacions que tenim
i del fet que les decisions que prenguem han de cercar
beneficiar el màxim de ciutadans. Hem d’anar alerta a prendre
decisions estructurals en base a una situació que té una
important càrrega conjuntural, com ja he explicat. Ningú no pot
assegurar que no tornem a la situació que teníem fa molts pocs
anys, quan tot valia per atreure turistes i es davallaven preus i
s’instalAlaven fórmules com la del tot inclòs. A partir d’aquí és
cert que s’han produït excessos que s’han de corregir, és cert
que s’han viscut situacions incòmodes, però no podem
generalitzar episodis puntuals i concrets, ni hem de convertir
això en un missatge en contra dels turistes; s’ha de cercar
l’equilibri per fer compatible el desenvolupament de la
principal activitat econòmica d’aquest país amb la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans.
La crisi i la proliferació de plataformes comercialitzadores
on line ha provocat un increment dels operadors turístics i
també de l’oferta turística. Particulars i no tan particulars han
vist una oportunitat per millorar les seves entrades i ha
proliferat aquesta oferta. Això ha revitalitzat zones d’interior
inhòspites fins ara per al turisme, i ha contribuït a activar
sectors comercials i de la restauració; en altres punts, en canvi,
ha afavorit sensacions de pressió i ha suposat més entrebancs
per a l’accés a l’habitatge. És massa simple, per tant, atribuir la
situació que s’ha viscut aquest estiu a l’increment de l’oferta
d’habitatges de vacances, però és cert que hi ha un increment
de l’oferta d’allotjaments turístics i que una bona part d’aquesta
està al marge de la regulació turística. Ens vàrem comprometre
a regular-ho i ho farem. I ja els dic ara que no tot el que es
lloga per a turistes es podrà continuar llogant, de la mateixa
manera que establirem mecanismes a través de la llei
d’habitatge per avançar en el desenvolupament d’aquest dret
constitucional.
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La llei d’habitatge, que en aquest nou curs entrarà al
Parlament, incorporarà mecanismes perquè el Govern pugui fer
ús d’habitatges buits en mans d’entitats financeres. Val a dir
que amb el Pla de lloguer social i amb les noves estratègies de
gestió de l’habitatge, aconseguirem duplicar els beneficiaris
d’ajudes a lloguer fins arribar als 1.500.
A la vegada, adaptam la renda que paga el llogater dels
habitatges de l’IBAVI a la seva situació econòmica. Hem
establert procediments excepcionals per accedir a l’habitatge de
l’IBAVI per a aquelles persones que han perdut el seu, com a
conseqüència d’un desnonament, execució hipotecària o dació
en pagament, i hem establert mesures per incrementar el parc
d’habitatges de lloguer.
Tot això que els he citat són externalitats del model i la
pressió sobre els nostres recursos naturals i sobre el nostre
territori n’és una altra. Hem establert mesures legislatives
perquè l’interès general torni a prevaldre sobre els interessos
particulars. Hem deixat sense efecte els aspectes més
desenvolupistes de la Llei del sòl, turística i agrària, que ara
modificam des del diàleg i l’acord per definir unes regles de joc
clares per a tothom.
D’acord amb els consells insulars, hem acabat amb
l’amnistia per les construccions ilAlegals en sòl rústic. Hem
tancat la porta a la ubicació de nous camps de golf i d’altres
macroprojectes en rústic i hem racionalitat les millores en els
establiments turístics.
També hem actuat per impedir les party boats a litorals
protegits, una reivindicació de Formentera que hem fet nostra.
Hem prohibit la construcció en les ANEI d’Eivissa, hem
protegit Son Bosch i hem iniciat el procés per crear el parc
natural d’Es Trenc i Es Salobrar de Campos. Ara
incrementarem també la dotació de personal públic per tenir
cura dels nostres espais naturals.
I sincerament, crec que val la pena posar en valor que hem
posat en marxa un mecanisme per compensar la petjada que té
el turisme sobre el nostre territori i els nostres recursos, parl de
l’impost de turisme sostenible, que fa partícips els turistes de la
preservació del nostre patrimoni i que contribueix a la vegada
a mantenir i millorar la nostra oferta turística. Un mecanisme
que les Conselleries de Turisme i d’Hisenda han aconseguit
aplicar sense problemes i que ha estat ben rebut pels turistes.
L’impost del turisme sostenible servirà per redistribuir
millor els beneficis que genera aquesta activitat i que serveixin,
per exemple, per afavorir sectors com el sector primari, un
sector que contribueix, més que cap altre, a mantenir el nostre
paisatge.
Aquests dies hem anunciat que els primers fons obtinguts
amb aquest tribut es destinaran, principalment, a la millora de
les nostres infraestructures hídriques. En aquest punt, vull
ressaltar l’elevat grau de consens entre institucions i agents
implicats per acordar les inversions que farem amb els fons
recaptats. Amb les infraestructures hidràuliques hem de fer
molta feina, precisament perquè fa massa temps que se’n fa:
hem de posar al dia les canalitzacions per garantir un millor
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subministrament d’aigua i les instalAlacions per millorar la
reutilització de l’aigua, i això vol dir posar al dia depuradores
i millorar la interconnexió de la xarxa en alta. Una de les
principals obres que iniciarem serà la de la conducció en alta
fins a Petra, per poder arribar, després, fins a Manacor.

La remodelació integral del vell Can Misses, per ubicar-hi
el centre de salut, una hostatgeria per al personal sanitari
desplaçat a Eivissa i a Formentera i l’espai de treball per a les
entitats sociosanitàries...
(Alguns aplaudiments)

És molt important aconseguir una millor gestió d’un recurs
escàs com l’aigua, ho hem de fer nosaltres i ho hem de fer tots,
institucions, empreses, turistes i ciutadans, l’aigua és un bé
escàs i no la podem tudar. Els he de dir que en aquest camp ens
hem posat a fer feina des del minut 1, no només perquè hem
conegut les mancances que tenim, sinó perquè també érem
conscients, per un costat, que aquesta temporada turística era
excepcional i ens exigiria el màxim, i, per l’altre, que érem a
una temporada de sequera que havíem d’afrontar.
Aquest estiu s’han produït alguns problemes de
subministrament a diferents zones, però ja els dic ara que si no
haguéssim actuat des d’un primer moment, que si no haguéssim
activat les dessaladores, com hem fet, haguéssim tengut molts
més problemes. I paralAlelament, també hem actuat per afrontar
la sequera agrícola i hem ajudat els nostres pagesos i ramaders
i hem aprovat ajudes de 4,7 milions i hem activat crèdits ISBA
fins arribar als 12 milions d’euros.

I gràcies a la proposta de Fundatur, també impulsarem la
Caixa de Música, un espai que dignificarà encara més
l’orquestra simfònica, un cop hem resolt la problemàtica que
havíem heretat.
De fet, durant aquest primer any ja hem començat a fer
feina en aquest tipus d’infraestructures, hem invertit 10 milions
a millorar els nostres centres educatius i hem iniciat, per
exemple, les obres de l’escola de Son Macià, tan esperades pels
habitants d’aquest nucli. Hem format part de la solució per a
l’escola d’adults de Maó; hem començat a fer realitat el centre
de dia de Son Ferriol i hem posat en marxa l’ampliació i
remodelació completa de l’hospital de Manacor, que suposarà
una inversió de més de 80 milions per posar al dia una
instalAlació de més de vint anys i que atén 140.000 persones de
tota la comarca.

Els deia que treballam per posar al dia instalAlacions que ens
permetin millorar els serveis públics que oferim als nostres
ciutadans; solucionam problemes estructurals a la vegada que
reforçam els nostres sectors productius i afavorim una millora
de la seva posicions competitiva, sobretot pensant en el dia que
s’esvaeixin conjuntures com la que ens ha afectat aquest estiu
a nivell turístic.

També hem començat els tràmits per iniciar, abans de final
d’any, les obres d’ampliació del centre de menors d’Es Pinaret.
Hem avançat un any l’actuació per completar l’electrificació
del tren a Mallorca i, juntament amb l’Ajuntament i el Consell
d’Eivissa, hem començat a executar el nou emissari de
Talamanca que esperam tenir operatiu el proper estiu i que
solucionarà els problemes que els veïnats d’aquesta zona han
patit durant tants anys.

Mirin, aquí dúiem massa temps sense afrontar el problema
de les infraestructures i amb els anys, amb el desgast, amb la
pressió que suposa l’augment poblacional bona part d’aquestes
instalAlacions s’han deteriorat o han quedat obsoletes. Nosaltres
no ens posam de perfil i, malgrat la nostra situació de
precarietat financera, afrontam els problemes i donam solucions
als ciutadans, perquè pensam que les infraestructures, també les
socials, ajuden a millorar la nostra competitivitat, competitivitat
inclusiva en podem dir i, a la vegada, formen part de la nostra
aposta social.

Senyores i senyors diputats, ho deia abans, ens hem
proposat afrontar problemes estructurals i un dels problemes
que ens ve a sobre és el de l’envelliment de la població. Es
calcula que a l’any 2029 gairebé una quarta part de la nostra
població seran majors de 65 anys. No podem obviar aquesta
situació i, per això, hem dissenyat una estratègia per afrontar la
cronicitat, la gent viu més temps, la població major creix i el
nostre model actual d’atenció sanitària no està encarat a
resoldre les necessitats que té aquest percentatge cada vegada
més gran de la població.

En definitiva, hem retornat drets, hem millorat serveis
públics i hem reforçat l’estat del benestar, però ara, quan
l’economia va bé, cal donar una passa més i hem d’actualitzar
les instal Alacions ignorades en el passat. Per això, els vull
anunciar que tenim sobre la taula un pla d’infraestructures que
preveu la construcció de nous centres educatius, sanitaris,
residències, equipaments culturals, infraestructures hídriques,
inversions que necessiten els nostres ciutadans. El pla
contempla, per exemple, la construcció de nous centres
educatius, com el CEIP de Formentera, el de Ses Planes a Sant
Josep o l’Institut de Santa Maria.

Hem d’orientar el nostre sistema sanitari a donar resposta
a la cronicitat, hem de transformar el model assistencial, que
ara està orientat cap a una medicina aguda, quan la majoria de
malalties són cròniques. Hem d’integrar l’atenció primària i
l’hospitalària i apoderar els pacients per controlar la seva
malaltia.

També permetrà obrir el servei de radioteràpia a Menorca
l’any que ve. Fer nous centres de salut com el de Bons Aires a
Palma, que començarem aquest any que ve i que donarà servei
a 58.000 ciutadans, o noves residències per a persones
dependents.

I en el marc d’aquest nou model ultimam el Pla director de
l’Hospital de Son Dureta, que redefinirà completament aquest
espai de Palma i l’orientarà a l’atenció a les persones amb
malalties cròniques. Els vull anunciar aquí que l’any vinent
posarem en marxa el projecte del nou Son Dureta, que ja tendrà
una partida específica en els propers pressuposts autonòmics i
que ens permetrà recuperar aquest espai emblemàtic, ara en
desús i, a la vegada, disposar d’instalAlacions pròpies per
afrontar el futur. Son Dureta tornarà ser un centre de referència,
ara destinat a l’atenció a la cronicitat.
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I tot això ho fem i ho farem, malgrat no tenir els recursos
que ens pertoquen i malgrat el Govern de l’Estat, no tenim cap
intenció de recuperar el M adrid me mata i culpar l’Estat de
totes les nostres mancances, tots hem de ser responsables dels
nostres fets i de la paraula donada, però el cas és que nosaltres
podríem fer molt més amb un altre govern a l’Estat, perquè
aquest govern no ha fet res per millorar el nostre sistema de
finançament autonòmic i ens condemna a inversions
paupèrrimes quan som una de les comunitats que més aportam
al sistema, perquè aquest govern no només no millora la nostra
situació, sinó que ens l’empitjora.
(Alguns aplaudiments)
Un govern que només està en funcions per allò que li convé,
no hi està per imposar la LOMCE, però sí per escatimar
recursos i per fer enrere els seus compromisos de finançament
amb Balears; un govern que, emparant-se en la seva interinitat,
no acompleix ni els mínims essencials: s’acorda un major sostre
de dèficit, però no l’aprova; es compromet a enviar els 80
milions d’euros dels antics convenis de carreteres i després se’n
desdiu; promet el FLA i després endarrereix i condiciona els
nostres pagaments; pactam meses de negociació per
desenvolupar un nou règim especial i després no es miren ni els
papers. I ara, per rematar-ho, no ens volen dir ni quin
finançament ens pertoca, una dada que estic segura que tenen,
amb aquesta opacitat ens obliguen a fer el pressupost amb més
incerteses i sense poder reflectir-hi el creixement econòmic que
vivim.
Però nosaltres fem la nostra feina, nosaltres no som un
govern interí, i és clar que amb un altre govern d’Espanya que
fos més sensible a la nostra situació les coses encara ens
podrien anar millor, per això no he tengut cap dubte a defensar
un acord polític d’esquerres que suposi un canvi de govern a
l’Estat i no només el defens, sinó que el reclam amb urgència
i ho faig perquè estic convençuda que els ciutadans de les Illes
Balears hi sortirien guanyant.
(Alguns aplaudiments)
I és clar que amb més competències tendríem més capacitat
de decisió. Mirin, els posaré un exemple molt clar: els ports i
aeroports de l’Estat, mentre en els aeroports no tenim cap
capacitat per decidir, en els ports hem pogut incidir per
dimensionar infraestructures, evitar macroprojectes, com el del
Port del Molinar a Palma o resoldre problemes com els que hi
havia al Port d’Eivissa o l’accés a la barca de Formentera. Per
això no ens cansarem de reclamar la cogestió aeroportuària,
perquè volem decidir sobre la nostra principal porta d’entrada
i sortida.
I és clar que amb un finançament més just podríem fer molt
més i poden tenir clar que lluitarem per aconseguir-ho i que
batallarem per tirar endavant un nou règim especial que
compensi els desavantatges de la insularitat d’una vegada per
totes. I poden tenir clar que ho farem governi qui governi a
Madrid, plantarem cara per defensar els interessos dels nostres
ciutadans i de les nostres empreses i no aturarem fins
aconseguir tot el que el poble de les Illes Balears es mereix.
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El temps d’acotar el cap s’ha acabat i ho hem demostrat.
Hem batallat davant Madrid i hem aconseguit prorrogar
inversions estatutàries que ens volien fer tornar amb interessos
i hem aconseguit que el Ministeri de Foment assumeixi davant
BrusselAles la tarifa plana per als vols interilles i, és cert, també
hem aconseguit molts compromisos que després no
s’acompleixen.
Els deia, senyores i senyors diputats, que nosaltres
continuam fent feina, més que mai, però no la podem fer sols,
necessitam que tots remem en la mateixa direcció, per això els
cit a termini a unir esforços en aquest objectiu comú, a defensar
els interessos dels nostres ciutadans i aconseguir que l’Estat ens
tracti com ens mereixem, Govern, Parlament, consells,
ajuntaments, societat civil hem de ser capaços de fer-nos valer.
És vera que som unes petites illes enmig de la Mediterrània,
que tenim poc pes poblacional, però també és vera que som un
motor de creixement i que tenim més projecció internacional
que ningú. Aquest poble ha demostrat que és capaç
d’aconseguir el que es proposa, ara només cal que ens ho
proposem.
Mirin, fa poc més d’un any vaig pujar a aquesta tribuna i
vaig verbalitzar compromisos, ara puc dir que hem passat de les
paraules als fets, que acomplim. Governam decididament a
favor d’una majoria social, combatem l’atur i la pobresa,
redistribuïm millor la riquesa, restablim serveis públics,
retornam drets i ho fem des del diàleg amb un pacte que
funciona i amb uns acords de governabilitat que ens guien i que
s’han demostrat beneficiosos per als ciutadans, i ho fem amb
una gestió curosa dels escassos recursos públics amb què
comptam i ho fem al mateix temps que l’economia creix, una
economia que lluitam perquè sigui més social, perquè el nostre
objectiu és transformar aquest creixement en un major benestar
per a tothom.
L’eix que ha guiat aquest govern des del primer dia ha estat
el de millorar les condicions de vida dels ciutadans, sobretot les
dels que ho passen pitjor. Som un pacte eminentment social i
aquest eix serà present durant tota la legislatura, però ens queda
molt per fer, hem de donar una passa més i abordar els
problemes estructurals que tenim.
Lideram els creixement econòmic i la reducció de l’atur a
nivell estatal, la qualitat de vida dels nostres ciutadans millora
i la nostra societat avança, és cert, però això no ha de tapar que
tenim debilitats, mancances que afrontam decididament: davant
el creixement econòmic, millor repartiment dels beneficis;
davant el fracàs escolar, més professors, equipaments i plans
d’èxit; davant les llistes sanitàries d’espera, plans de xoc per
reduir-les; davant l’exclusió social de moltes famílies, renda
social; davant la precarietat laboral, plans de lluita; davant la
mà d’obra poc qualificada, més formació; davant l’atur,
polítiques actives d’ocupació; davant el monocultiu turístic,
impuls a la diversificació; davant la pressió turística, més
regulació; davant els excessos territorials, més protecció;
davant l’abandonament d’infraestructures, més inversió
pública; davant un model per a un pocs, oportunitats per a
tothom.
(Alguns aplaudiments)
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Sí, senyores i senyors diputats, volem créixer, però no a
qualsevol preu. Impulsam un creixement inclusiu perquè de res
ens servirà créixer si no acabam amb una xacra com la de la
violència masclista, si no planificam infraestructures de futur
com el nou Son Dureta, si no construïm escoles, residències,
centres sanitaris o instalAlacions hídriques, si no combatem el
fracàs i l’abandonament escolar, si no aplicam una renda social
i deixam que el sistema continuï excloent gent.
Nosaltres continuarem fent feina perquè els nostres
ciutadans visquin millor i perquè aquesta prosperitat sigui
sostenible en el temps.
La nostra societat no es pot tornar permetre que els
governants mirin cap a un altre costat, o sigui que ja ho saben:
a seguir lluitant, perquè voler l’impossible ens cal i no que mori
el desig.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Se suspèn la sessió...
(Continuen els aplaudiments)
... se suspèn la sessió fins demà, a les deu.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Continuam amb la sessió sobre el debat de política general
del Govern. Té la paraula la Sra. Margalida Prohens, del Grup
Parlamentari Popular.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern.
Senyores i senyors, diputats. Vull que les meves primeres
paraules siguin de condemna al nou assassinat per violència de
gènere a Balears i vull oferir la nostra mà a la presidenta del
Govern per sumar forces per a aquest pacte que va anunciar
ahir contra el que és la gran xacra dels nostres dies, i li
demanarem que comptin amb pressupost i amb mesures
concretes i que posin en marxa els protocols que estableix la
Llei d’igualtat, aprovada entre tots.
Avui som aquí, en el primer debat de política general
d’aquesta legislatura, que de manera inèdita ens va anunciar la
presidenta fa només set dies. I ens demanam, per què aquestes
preses?, per què ara i per què així? Les respostes són variades,
però bones de resumir, vostè és una presidenta políticament
molt dèbil. És una presidenta d’un govern dèbil i té por, i ha de
recórrer al filibusterisme parlamentari i imposar la seva
supèrbia fins i tot amb això.
Vostè planteja una qüestió de confiança encoberta, aquest
debat és un sondeig per veure en quin punt es troben els suports
que donen suport a l’executiu. I si ens hem de basar en els
aplaudiments que li varen fer ahir no ens estranya el seu discurs
que tan poc entusiasme ha generat.
Vostè fa avui aquest debat perquè el vol desvincular del de
pressuposts. Pot assegurar, ara i aquí, que tendrà el suport
necessari per aprovar els comptes? Vostè és dèbil, i per això no
sap si l’escenari a nivell nacional li permetrà poder fer aquest
debat el mes que ve.
Vostè és dèbil, i per això s’ha inhibit de la seva
responsabilitat de governar i prendre decisions, i com tots els
dèbils cerca sempre els culpables a l’exterior. Per això ha triat
el camí fàcil, un discurs en el qual pot seguir amb el “M adrid
ens mata”, perquè vostè en un any no ha assumit cap
responsabilitat de les seves promeses incomplides.
Vostè és dèbil i té por perquè no sap si totes les ombres que
han sorgit al voltant del seu patrimoni personal, que de moment
ja ha reflectit la seva hipocresia i incoherència a l’hora
d’exigir...

Sra. Armengol, vostè és una presidenta segrestada, i el preu
del rescat el pagam tots els ciutadans. I el més greu d’aquesta
debilitat és que vostè va arribar al Govern prometent
transformacions profundes i polítiques valentes, i en un any la
valentia ha brillat per la seva absència. Tenir una presidenta
que presideix però no governa ens du a tenir un govern que fa
gestos però no gestiona; gestos molts, fotos més, paraules
ilAlimitades, campanyes de màrqueting les que vulguin, però en
un any han fet l’únic que poden fer, l’únic que saben fer,
derogar, l’únic capaç d’unir aquest pacte que no és pacte.
Però, què han construït en un any? Han derogat la Llei de
maternitat, la de símbols, el trilingüisme, l’agrària, la del sòl i
la turística. Per contra, el seu pobre balanç...
(Alguns aplaudiments)
... no per la importància de les lleis en si, sinó per la manca
d’iniciativa es resumeix amb l’aprovació de la Llei de renda
social, l’impost sobre estades turístiques, la Llei d’igualtat,
d’avaluació d’impacte ambiental i la moratòria de grans
superfícies. En un any i tres mesos, Sra. Armengol. Aquest era
el clamor del canvi? I en un any i tres mesos, cap on anam?
Quin és el seu model econòmic? I el turístic? I l’educatiu? I el
sanitari? I el territorial? Quantes d’aquestes iniciatives
contribueixen a crear llocs de feina? Ni model lingüístic, ni
econòmic, ni territorial, ni protecció a les famílies. Un cop han
derogat hi ha el buit, el no-res en consonància amb el buit de
les seves idees.
Això sí, en un any han après a maquillar aquesta debilitat de
la manera més diversa, vostès no retallen, prioritzen; vostès no
fan barracons, fan aules modulars; vostès no fan una matança
de cabres a Es Vedrà, fan una mesura de gestió de
conservació...
(Alguns aplaudiments)
... vostès no manipulen currículums, tenen problemes amb el
sistema informàtic, i, per suposat, vostès no tenen crisi de
govern, entra tot dins la normalitat democràtica.
Si li hagués de contestar el seu pobre discurs d’ahir
tendríem per a dos debats, un de tot el que no va dir, obviant la
realitat d’aquesta comunitat, i un de tot el que va dir i sobretot
de tot el que es va usurpar. És ben trist que en un debat com
aquest hagi de mentir i s’hagi d’apropiar de projectes de
l’anterior legislatura per enriquir la seva gestió.
I del seu triomfalisme ja
Ensenyament, Pimeco, la PAH...

li han contestat UOB

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
... i acusar uns altres el que vostè no practica, poden anar a més.
I el preu d’aquesta debilitat el pagam tots, 175.000 euros de
doblers públics a un dirigent de Podem perquè li donessin
suport a la seva investidura...
(Alguns aplaudiments)
... pagats de manera alAlegal i no denunciats fins ara per por del
bloqueig de Podem a les seves polítiques.

... i els de Podem li diuen que vostè no té rumb.
Fent un repàs a les conselleries hi trobam un denominador
comú: manca de gestió, manca de valentia per afrontar els
problemes, moltes reunions, però poc diàleg, rebaixes en les
promeses, decepció entre els colAlectius que més varen creure
en aquest govern, sectarisme i persecució d’una part de la
societat.
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Però vostè tranquilAla, perquè la culpa de tot és sempre del
Partit Popular. Però perquè vegin que jo no som com vostè no
tendré cap problema a felicitar-la per alguna de les coses
positives que crec que ha fet aquest govern.
Vostès han gaudit d’una temporada turística amb xifres
rècord, i això és bo i ens n'alegram. Tot i les bones dades el seu
vicepresident està en entredit, dins i fora de l’executiu. La seva
inoperància a resoldre temes prioritaris ha bastat per demostrar
que tenen un conseller que li agrada molt anar a fires, però que
no sap com resoldre temes importants. Varen prometre tenir
resolt el lloguer de vacances fa tres mesos, i no saben ni per on
començar. Un impost turístic consensuat amb el sector i centrat
en temes mediambientals, el consens ja sabem on va quedar i
el destí de l’impost està per veure. Una nova regulació del tot
inclòs i aquí estam o un traspàs de competències als consells
que se’ls està enquistant.
Què feim amb els turistes, Sra. Presidenta? En sobren o no
en sobren? Hem de posar un sostre o no l’hem de posar? Em
conformaria que entre vostè i el seu vicepresident s’aclarissin.
Ahir el principal missatge turístic anava adreçat als seus
socis, mentre vostè deia que les limitacions d’avui ens poden
perjudicar el futur, els seus socis de MÉS i de Podemos
s’adherien al manifest “Sense límits no hi ha futur”. Com
quedam? Estam d’acord que cada cop vénen més turistes, que
s’ha de posar l’accent en la competitivitat del sector i no
dependre de les febleses dels competidors, però com ho pensen
fer?
Mentrestant duen dotze mesos parlant malament de turisme.
No volen turisme de creuers perquè colAlapsen els carrers. No
volen turisme nàutic perquè és per als rics. No volen turisme de
golf perquè gasten aigua. No volen cicloturisme perquè saturen
les carreteres. No volen turisme esportiu perquè envaeix la
Serra de Tramuntana. No volen turisme de vacances perquè ens
deixa sense habitatges de lloguer. No volen turisme de tot
inclòs perquè gasten poc. Quin turisme volen?
(Alguns aplaudiments)
Diuen que volen un turisme de qualitat que gasti molts de
doblers i consumeixi pocs recursos. Ja tenim la Seu plena
d’ous, això ho volem tots! La diferència és que vostès quan ho
han acabat de dir es queden de braços creuats i el Partit Popular
va aprovar l’única llei, també derogada, que posava les eines
per millorar la nostra oferta fent-la de major qualitat i així
atreure turisme de major poder adquisitiu.
Diuen que volen perseguir el frau, però el lloguer de
vacances ilAlegal supera ja l’11% del PIB i han posat un impost
que grava l’oferta reglada i contribueix a l’amnistia. Diuen que
estam saturats i que hi ha problemes d’accés a l’habitatge, però
volen donar barra lliure als lloguers de vacances a
plurifamiliars. Ni una paraula ahir tampoc de les zones
turístiques madures.
Estam saturats de debats estèrils i manca de propostes
concretes, per això jo li vull fer una, Sra. Presidenta, un gran
pacte d’estat sobre el turisme amb una comissió d’experts de
veritat, amb polítics, empresaris, organitzacions ecologistes, ...
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Parlem de manera seriosa sobre l’activitat que genera el 80%
del PIB, deixem de banda les polítiques a curt termini i parlem,
de veres i amb tothom, de quin model volem els propers vint
anys en aquesta comunitat autònoma.
(Alguns aplaudiments)
El fet de no tenir un model turístic clar va relacionat amb no
tenir un model econòmic clar, les dades són bones, les
previsions també, i ens alegram que pugui governar amb una
economia a l’alça i un atur a la baixa, però això, Sra.
Presidenta, tot i el que ens va arribar a dir ahir no ho ha
aconseguit vostè.
Vostè viu de rendes, no només d’aquelles rendes d’un
govern que va passar de la destrucció a la creació de llocs de
feina, de la recessió a la recuperació, sinó també de les rendes
d’una societat que ha hagut de fer grans esforços per superar la
pitjor crisi econòmica de la nostra història, i vostè té la
responsabilitat de gestionar-ho i consolidar-ho i no ho fa.
Es limita a aprofitar l’inèrcia i felicitar-se per les dades
macroeconòmiques que abans criticava, però vagi en compte,
Sra. Presidenta, perquè aquesta inèrcia no durarà per a sempre
i en un any ha aturat les principals causes d’aquests resultats i
vagi en compte amb les previsions, vostè ja sap el que passa
quan s’inflen les previsions de creixement econòmic, i la
CAEB i la Fundació BBVA ja li han rebaixat les expectatives
i si ho atura tot no aconseguirà el seu objectiu de democratizar
l’economia i transformar el creixement en benestar perquè si no
hi ha creixement no hi haurà tampoc ocupació de qualitat i
passarà el que sempre passa amb vostès que quan posen
l’accent en l’estat del benestar, aquest entra en fallida.
Si observam les xifres de l’atur, la més baixa supera els
29.000 aturats. Hem de considerar que és un atur estructural a
Balears?, on és el seu canvi de model productiu, inclusiu i
redistributiu? A tancament d’agost hi ha 46.164 persones
aturades de les quals 18.000 són aturats de més de dotze mesos,
què fan respecte d'això?, dels aturats de majors de 45 anys
s’han limitat a canviar el nom del programa, de la nostra Renda
d’Inserció Laboral al seu programa Visibles, res més. Vostès
parlen d’un pla d’indústria i no en sabem res, de moment ha
tancat Bimbo, el hub d'Air Berlín i la fallida d’un majorista de
viatges.
No va parlar tampoc de petit comerç, però és que ja ha fet
tot el que pensa fer, una moratòria. Ara pot continuar dormint
com fa dues legislatures, ni plans de dinamització ni centres
comercials oberts. Li ho repetesc, Sra. Armengol, quina mesura
econòmica ha duit a terme en un any?
I per als autònoms?, pensa fer alguna cosa per facilitar la
tasca als que amb tant d’esforç cada dia aixequen la barrera del
seu negoci? Ells han estat i són els vertaders protagonistes del
canvi, no les seves polítiques.
A la investidura ens deia que la política sense recursos és
una quimera, és cert que els recursos mai no són suficients i
més en una comunitat maltractada com és la nostra, però també
és cert que vostè ha recaptat 260 milions més del previst entre
imposts propis i via finançament i és cert que hem de reclamar
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un nou sistema de finançament i el Partit Popular està al seu
costat, però, com ha gestionat aquesta pujada d’ingressos?
Per començar amb la major destralada a les butxaques de
classes mitjanes i treballadores que s’ha fet mai a Balears. Ha
pujat l’IRPF, les transmissions patrimonials, el patrimoni, el de
successions, un 20% totes les taxes i n’ha creat un de nou. Som
una de les comunitats on es paguen més imposts i un dels llocs
d’Espanya on fins i tot morir-se és més car, i el pitjor de tot: no
ha modificat ni una coma de la pressió fiscal a les rendes més
baixes ni a famílies nombroses ni a persones amb discapacitat
o colAlectius vulnerables, el rescat ciutadà devia ser una
quimera.
I què ha aconseguit?...
(Alguns aplaudiments)
...el mateix de sempre, tornar carregar a les esquenes
d’empreses i proveïdors la seva ineptitud per gestionar, ni se'n
va recordar d’ells ahir, el període mitjà de pagament ha passat
de 41 dies el juliol del 2015 a 83 el juliol del 2016 i, com que
les mentides tenen les cames curtes, no és cert que això sigui
culpa de Madrid. Les Balears han rebut 746 milions per cobrir
aquestes necessitats, a diferència d’altres comunitats només
vostès han utilitzat la meitat del crèdit reconegut per Madrid,
un 53% fins el mes de juliol de tot el que li havia autoritzat el
ministeri. No és Montoro, Sra. Armengol, és el follón
pressupostari que tenen, que malgrat el finançament que li
arriba de l’Estat no és capaç de pagar.
Tenim un problema amb l’endeutament i no és nou, però
vostè no fa res per eixugar aquesta xifra que arriba als 9.000
milions, de fet, enguany la incrementarem en 367 i el més greu
és que això no els preocupa, ahir ni ho fa citar.
La solució de tot és la condonació del deute per part de
l’Estat, el que passa és que aquí també són incoherents, a qui
hem de creure?, a Catalina Cladera que redacta un pla per
poder desbloquejar fons i garantir la devolució de tots els
préstecs de l’Estat; o a Catalina Cladera que envia una carta a
Montoro en què demana la condonació del deute?, com
quedam? És el mateix que va fer quan era presidenta del
consell: incrementar el deute i no pagar ningú, perquè vostè tot
i les excuses és una malpagadora.
(Alguns aplaudiments)
Parlant de consells, allò del federalisme interior, de
desenvolupar l’Estatut i tornar-los el protagonisme ha quedat
en paper banyat, 144 milions d’euros deu als consells de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera sense ni tan sols
partida pressupostària. I la gran promesa del REB de moment
una foto i una declaració grandiloqüent i la tasca que varen fer
abans de 31 de maig. No culpi Madrid tampoc. Va anunciar
una nova reunió a mitjans de juny i no en sabem res; un nou
document de la UIB sobre els costos d’insularitat i no en sabem
res. Aquest govern s’està dormint i no està avançant en
l’elaboració d’una proposta consensuada.
Quant a educació ha començat el curs amb més de 40
centres amb ràtios ilAlegals i 2.500 alumnes a barracons, més

barracons que mai, per molt que vostès insisteixin aquest no ha
estat un començament de curs normal i no ho ha estat
precisament per a aquells colAlectius que més ajuda necessiten.
Han augmentat les beques de menjador i això és bo i ho han
repetit durant tot l’estiu, ara bé, què passa amb les retallades
dels professors de suport?, encara que no els anomenés és una
realitat que existeix, una més de les que va obviar.
Pel que fa als AT el 2011 hi havia 189 places i nosaltres li
vàrem deixar en 280; 26 AL més i 45 PT més. Ha deixat sense
intèrprets alumnes eivissencs amb problemes d’audició o sense
professor de suport a un nin de quatre anys amb diabetis amb
una discapacitat reconeguda. On és, Sra. Armengol, l’ànima
d’aquells pressuposts? Utilitzant les seves expressions...
(Alguns aplaudiments)
...s’imagina l’angoixa i el patiment d’aquestes famílies?, s’ho
pot imaginar? Vostès estan fent les retallades més injustes i més
arbitràries que s’han fet mai dins el món educatiu.
(Remor de veus i rialles)
Tenen doblers per a campanyes de màrqueting i autobombo
i no n’hi ha per a aquestes famílies? I el que encara és més
greu, perquè tenen deu places d’AT vacants a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera dotades i sense cobrir.
El febrer de 2016 signen un acord amb la concertada i es
comprometen a reduir la càrrega lectiva del professorat, idò bé,
l’augment de plantilla ha estat ben desigual: 172 professors més
a la pública, 12 més a la concertada quan aquesta en
necessitaria 114 més per poder fer front al desdoblament
d’anglès i matemàtiques que marca la LOM QE.
Vostès es volen carregar la concertada passant per damunt
el 40% de les famílies que trien aquesta opció. Clar que sí que
són sectaris, i molt, fins i tot han fet canvis en alguns equips
directius perquè no eren de la seva corda o tenien relació
directa amb el Partit Popular, i així els ho han dit. Sap de què
li parl, Sr. Armengol?, o tot això passa sense que vostè s’adoni
de res?
És clar que són sectaris, i molt, per això han dut a terme un
ERO encobert que afecta
més de 80 professors de religió amb reduccions de jornada i
canvis de professorat que duen dècades al mateix centre només
perquè es varen atrevir a denunciar un vídeo vergonyós al qual
el conseller va restar importància.
(Alguns aplaudiments)
Quant al decret de llengües ja n’hem parlat, davant la seva
incapacitat per consensuar un model que cada centre faci el que
vulgui i campi qui pugui, és aquesta la nova manera de legislar
del Govern?
Davant la necessitat de preparar futures generacions en el
domini d’una llengua estrangera, aquest govern es renta les
mans com Pilat i això passa a ser un maldecap de cada família
quan som una de les comunitats amb menys hores d’anglès.
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Creu que amb aquests fonaments estan en disposició de
voler iniciar un pacte educatiu? Els feim una proposta: destinin
els 18 milions d’euros extres obtinguts pel sistema de
finançament o els 18 milions de la renda social que no bastaran
i dotin places de professorat de suport a qui més ho necessita,
només així podran continuar parlant que volen una societat més
justa.
Pel que fa a cultura no sabem res del pla estratègic que va
anunciar la consellera i em qued només amb una frase del
director de l’Institut d’Estudis Baleàrics que deia que l’aposta
del Govern per la cultura no s’ha reflectit als pressuposts.
I parlant de dependència tenen unes dades que evolucionen
favorablement en dependència, i nosaltres ens alegram i
felicitam la consellera per aquesta gestió, si bé seria de justícia
que reconeguessin que vostès es varen trobar un sistema lliure
de deutes ja que el Partit Popular va fer front a 24 milions en
aquest concepte, així que vostès poden destinar tot els
pressuposts a nous beneficiaris.
És cert també que creen noves places, però si haguessin
creat totes les previstes per al 2015 n’hi hauria encara més. Han
eliminat serveis com el Proper, encara hi ha 4.500 persones
pendents de rebre prestació i s’han retallat 5 milions del
pressupost. Paralitzen projectes de 2015 per posar-los en marxa
en el 16 i vendre’ls com a seus.
La seva gran promesa va ser el rescat ciutadà, a través de la
renda social, la paralització de desnonaments, la lluita contra la
pobresa energètica i la Llei de dependència. La renda social es
va desinflar aviat, un 96,7%; van prometre 60 milions, dels
quals en pressupostaren 20, i ara resulta que en gasten 2. Què
faran amb els 18 restants? Van prometre que tothom que ho
necessités s’hi podria acollir i ara ja posen condicionants; de
3.000 famílies que se n’havien de beneficiar, a 181. Dels
desnonaments, ni una paraula, Sra. Presidenta; ara sabem per
què. Deia la PAH ahir que amb el Partit Popular tenien més
solucions que ara, i els demanava la dimissió d’una gerent de
l’IBAVI, més pendent de remodelar el seu despatx que
d’escoltar els seus problemes.
(Remor de veus i petit aldarull)
Han continuat un pla d’habitatge social que va deixar el
Partit Popular i el venen com a seu, i diuen augmentar les
ajudes de lloguer socials, però són fons estatals.
A salut, una nova rebaixa. Van prometre 20.000 targetes
sanitàries i no és ni targeta ni arriba a 4.000. La seva gran
mesura, l’ampliació de l’horari dels centres de salut, però no sé
com, vists els resultats, encara pretenen treure pit; ho han fet
sense escoltar ningú, amb presses, sense ni tan sols rebre els
coordinadors d’Atenció Primària, que ja van advertir del caos;
han ampliat l’horari sense un increment de personal, s’han
augmentat les llistes d’espera als centres de salut, hi ha
consultes tancades a la part forana, hi ha descoberts diaris en
els PAC mòbils, els metges que atenen els matins no atenen els
horabaixes i a l’inrevés, i s’han deixat de fer actuacions de
prevenció i promoció de la salut.
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El que hagués pogut ser una bona mesura, ho han espatllat
les presses i la supèrbia del seu equip, un equip que compta
amb els càrrecs més ben remunerats del Govern, amb un
increment de sou de tots els gerents que xoca amb els
contractes precaris que estan oferint als metges, metges de
reforç a 9 euros l’hora i avisats per WhatsApp. No s’ha adonat
tampoc...
(Alguns aplaudiments)
...del que diu el Sindicat de Metges del caos que està
provocant? Sap vostè que té una gerent de Son Espases a la
qual ha incrementat un 7,5% el sou i ni tan sols no es digna a
rebre els representants dels treballadors?, aquests representants
que es queixen de goteres, de càrrega de feina insostenible, de
manca de condicions higièniques, de menjar que no arriba o
està en mal estat, de residus i roba bruta al costat de les
palanganes, o treballadors obligats a fer feina en barracons.
Això està passat ara a l’hospital de referència i ningú no els
escolta. La seva coherència aquí també està absent.
Vostès, no nosaltres, demonitzaven els concerts i els han
augmentat tots: Creu Roja, Sant Joan de Déu, Policlínica..., i
mantenen el de radioteràpia que tants de titulars els va donar.
Hipocresia. No s’excusin; si vostès volen ho poden canviar; ho
han mantingut i incrementat per decisió política.
I gasten molts de recursos en activitat extraordinària per
poder vendre la reducció en llistes d’espera. Tenen algun tipus
de control pressupostari a l’Ib-salut? De moment han incomplit
l’acord d’aquest parlament de presentar un pla d’actuació per
fiscalitzar prèviament al Servei de Salut aquells expedients de
contractació de fins a 300.000 euros, i de moment mantenen el
major cas de nepotisme del panorama nacional.
(Alguns aplaudiments)
Això sí... el seu gran projecte de legislatura ha començat.
Tenim facultat de medicina. Els vam estendre la mà però no els
va interessar, i s’han confirmat els nostres dubtes: una excusa
per colAlocar amics i alts càrrecs del Partit Socialista sense
gestió sanitària coneguda, un projecte que s’inicia sense tenir
clara la disponibilitat pressupostària, amb un 60% d’alumnes de
fora de la comunitat; les classes, en castellà; aquí no hi ha
problema, no? I una bona idea que han gestionat de la pitjor
manera possible. I ara el rector ja els demana més doblers, 13
milions d’euros, perquè estan ofegant la Universitat.
Sra. Presidenta, a vostè li varen imposar una persona aliena
i fins i tot contrària al sector a la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, una persona sobre la qual no té cap tipus
de control, i només això explica que encara avui s’assegui al
Consell de Govern, un conseller que la desobeeix de manera
continuada. Com se sent, Sra. Presidenta, quan el GOB li ha dit
aquest estiu que té el rècord en contaminació ambiental? M és
brutor que mai als entorns protegits, abocaments fecals a
S’Albufera, tancament de platges i, el conseller, nedant al seu
safareig o promocionant la independència de Catalunya.
(Aldarull)
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Cabrera, Cabrera, amb manco agents de medi ambient i més
para-sols que mai.
Els pagesos són una vegada més els seus grans oblidats.
Han passat de ser els primers a rebre les ajudes de la Unió
Europea a ser els darrers d’Espanya. El conseller Vidal i el Sr.
Rosselló, gerent del FOGAIBA, estan més preocupats en les
persecucions polítiques; amb el seu vistiplau, Sra. Presidenta?
I va mentir, ahir. Va dir que havien rebut 4,7 milions en
ajudes quan han estat només 1,2 i en duen pagats 350.000
euros. Va mentir, Sra. Presidenta.
(Aldarull)
Molt de màrqueting per promocionar el consum de la llet,
però els pagesos la cobren igual o menys el litre, un govern que
diu defensar la insularitat i fer front davant Madrid, però que ni
tan sols no assisteix a les reunions sectorials. Ho sap...?
(Aldarull)
Ho sap, Sra. Presidenta, que el seu govern delega en
València, Aragó o Catalunya la defensa dels interessos de
Balears? Segur que com que són tan colAlegues deixaran de
defensar allò seu per defensar mesures d’insularitat; al final
resultarà que també són illes. Mentrestant el conseller Vidal,
reunit a Esporles amb la Federació d’excursionistes dels Països
Catalans.
(Aldarull)
La notícia d’aquest estiu ha estat la sequera; no la veieren
arribar i quan l’han tenguda damunt no hi han posat remei,
deixant els aqüífers en una de les situacions més llastimoses
dels darrers decennis. No fan els torrents nets, i si ve una pluja
forta en patirem les conseqüències. Treu a concurs la neteja de
torrents amb bestiar i li queda desert; ni els ases, Sra.
Presidenta, no volen fer feina ja amb aquest conseller.
(Aldarull i remor de veus)
No han fet pràcticament cap inversió nova en tractament
d’aigües. El conseller va dir que el pressupost en depuració i
proveïment era suficient quan la sequera ja era evident. I li ha
fet fer el ridícul, Sra. Presidenta: va dir que es licitaven les
depuradores d’Eivissa, Santa Eulària i Addaia quan ja feia
temps que s’havia publicat al BOE. I del procés de Talamanca,
què en troba, Sra. Presidenta? Una inversió del tot necessària,
que tenia una planificació per urgència, que havia d’estar feta
amb mitjans de 2017, ben igual que el que ens va anunciar
vostè ahir. Aquest conseller, però, ha tornat a badar, i per no
reconèixer que el Partit Popular ho havia fet bé ha canviat el
procediment a emergència, quan tots els serveis jurídics
d’ABAQUA, de la conselleria i d’Advocacia li diuen que no
s’hi pot tramitar. Ha acabat signant l’informe la socialista
Lourdes Aguiló perquè ningú més no ho ha volgut fer. Les
conseqüències...

...d’entrada... d’entrada, 3 milions d’euros més que el que
hagués costat el procediment d’urgència, sense entrar, Sra.
Presidenta, en els aspectes penals que se’n poden derivar, que
ja en parlarem ben aviat.
Quant a ordenació del territori, una inseguretat sense
precedents. Sap quants d’expedients hi ha aturats en granges,
bodegues, tafones, magatzems, perquè el seu conseller no
aprova el decret d’exoneracions? Això sí, es podran penjar la
medalla de declarar Es Trenc parc natural, però mai no podran
dir que ho han fet amb consens i diàleg. L’actitud superba del
conseller que l’ha enfrontat a tothom, modificacions
legislatives que faciliten la imposició i cap alAlegació
acceptada.
Aquest conseller és un desastre, ho sap tothom, però vostè,
Sra. Presidenta, és la responsable de les seves polítiques i de la
seva deixadesa.
Finalment, pel que fa a transport, de la tarifa plana que
negocien amb Madrid, des del ministeri allò cert és que estan
pendents d’un informe d’aquest govern que encara no ha
presentat. Pel que fa a transport terrestre, després d’un any
comencen a desenvolupar la llei del Partit Popular i ens
n’alegram, i esperam que ho facin de millor manera que així
com estan gestionant SFM, amb problemes per tot arreu i una
vaga ja convocada on els sindicats li diuen que són uns
mentiders.
I ja per acabar, la transparència de la Conselleria
d’Administracions Públiques, que no existeix, o una conselleria
de transparència que ha fet bones les meves paraules de fa un
any: la transparència no es predica, es practica. Vostès pretenen
ser el Govern més transparent de la història, però, bé perquè
això era un eslògan o bé perquè des de Menorca no li han
imposat les conselleres adients, la realitat és que ni han publicat
l’avantprojecte de pressuposts sobre inversions; incompleixen
la Llei de contractes estatals quant a publicitat; incompleixen
la Llei de transparència en l’òrgan de reclamacions; encara no
hem aclarit el net de l’Oficina Anticorrupció; incompleixen els
acords d’aquest parlament per cessar nomenaments i no
nomenar més càrrecs de confiança; posen l’imparcial Sr.
Diéguez al front del Consell Consultiu; no publiquen dades de
l’estructura de personal del sector públic instrumental; i
amaguen -i això és greu- per interès prop de 50 places del
concurs del trasllat de funcionaris de forma irregular. Han
donat més de 1.000 contractes a dit, alguns dels quals ja hem
denunciat per tenir una relació amb el Sr. Vidal.
La tasca més notable d’Administracions Públiques, almanco
pel que fa a pressupost, deu haver estat incrementar en 937.000
euros la despesa en càrrecs polítics en un sol any; els seus
càrrecs ens costaran gairebé 4 milions d’euros més quan acabi
la legislatura. I si sumam els càrrecs del sector públic
instrumental i organismes autònoms la xifra puja a 9 milions
d’euros. És cert que amb vostès l’austeritat s’hauria acabat, i
amb tants d’alts càrrecs no han tengut temps per a la Llei de
funció pública, un any sense pla d’igualtat i tenen abandonats
els policies interins.

(Alguns aplaudiments)
Quant a IB3, ahir ni el va nomenar. Tingué en el seu discurs
el mateix interès que té per les audiències. Només una dada:
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IB3 va fer un zero, un zero, Sra. Presidenta, a un informatiu
vespre; inèdit. I pot agafar qualsevol altre dia, sempre a la cua
de les audiències i sempre la pitjor de les autonòmiques. A
partir d’aquí faci vostè el balanç i posi el titular que vulgui,
però si no hi posen remei es carregaran IB3, i això el Partit
Popular no ho vol, ni pels professionals que hi treballen ni pel
sector audiovisual de les Balears.
Fan gales per fer-se fotos devora els olímpics, però deixen
de costat l’esport base, que ha hagut d’avançar els doblers per
competir entre illes per la seva manca de planificació; i posen
un preu als familiars que acompanyen els esportistes al
Príncipes de España.
En resum, i vaig acabant, Sra. Presidenta, estam avui davant
un balanç d’un govern afectat per la sequera, però no per la
sequera d’aigua sinó per la sequera d’idees, la sequera de
solucions als problemes reals dels ciutadans, la sequera
democràtica de veritat; un govern amb una presidenta dèbil que
acabarà per fer dèbil la nostra comunitat; un govern amb una
presidenta més preocupada a mantenir-se sobre la corda dels
equilibris interns i els compromisos adquirits -els que coneixem
i els que anirem coneixent- que a donar solucions; una
presidenta que fa de funambulista, i un govern saturat i que
satura amb discursos, amb gestos, amb bones paraules, i que
juga amb les expectatives dels ciutadans. Deia vostè fa un any:
“L’immobilisme és aquí i ara cosa del passat”; n’està segura?
Aquest govern, com el seu discurs d’ahir, és un gran bluf, amb
molt d’embolcall però buit de polítiques, buit de gestió i
hostatge dels seus propis socis. No era això, Sra. Presidenta, no
era això.
I li torn repetir: aquí hi ha el Partit Popular per arribar a
grans acords. Comencem per aquest pacte d’estat pel turisme,
però no se’n rigui de nosaltres ni de les més de 120.000
persones que ens varen votar. Un pacte d’estat no és, com ha
fet durant tot un any, que ens convoqui per parlar del logotip i
la imatge del Govern; això no soluciona cap problema als
ciutadans. Si segueix per aquest camí de cada pic estarà més
tota sola. Si vol fer feina de veritat pels ciutadans de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, posi-s’hi que aquí ens trobarà.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
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Miri, jo vaig fer ahir un discurs per explicar des d’on ho veu
el nostre govern, la realitat on som i cap a on volem anar, i crec
que els ciutadans d’aquestes illes..., no, crec, no, estic
convençuda que els ciutadans d’aquestes illes es mereixen un
debat a l’altura de les circumstàncies que vivim, i és el que jo
mantendré durant tot el dia del debat. Per tant, Sra. Prohens,
començaré per dir-li que és important entendre, cosa que veig
que encara vostès no han entès, que dia 24 de maig hi va haver
unes eleccions autonòmiques en què la gent va decidir un altra
forma i un altre fons en les polítiques necessàries en aquesta
comunitat autònoma, i va néixer un govern de canvi, un govern
de canvi amb la ilAlusió de moltíssims ciutadans i ciutadanes, un
govern que va assumir un full de ruta pactat i explicat
públicament, un govern que té per tant clar d’on veníem, on
som i cap a on volem anar, i ho hem explicat i ho hem executat.
I jo entenc que a vostès els costi moltíssim entendre que
dialogar, que debatre, que acordar, que parlar, que escoltar no
és una feblesa, és una fortalesa democràtica, i aquí rau aquest
govern, de la fortalesa democràtica de saber escoltar moltíssims
ciutadans i de saber entendre’s entre diferents formacions
polítiques per intentar fer el millor per als nostres conciutadans
i les nostres conciutadanes, i en aquesta línia estam treballant.
I veig que vostè ahir tampoc no va entendre res, ni on són,
ni on érem, ni cap a on volem anar...
(Remor de veus)
...i li ho intentaré explicar de la manera més didàctica possible,
Sra. Prohens.
Vostès han governat aquesta comunitat autònoma molts
d’anys i, els darrers quatre, d’una forma absolutament greu per
als ciutadans d’aquestes illes, perquè varen provocar
desigualtats mai no vistes, perquè varen provocar crispació mai
no vista, perquè varen provocar debilitats del sistema
democràtic mai no vistes, perquè vostès varen provocar amb la
seva política unes retallades i una austeritat mal entesa que
varen fer que molts de ciutadans ho passassin realment
malament, i encara dura, perquè encara hi ha molts de ciutadans
que ho passen malament, i aquests són els primers que ens
preocupen i que ens ocupen.
Vostè no és una acabada d’arribar a la política, Sra.
Prohens, i hem de començar per aquí. Vostè era la que aixecava
el ditet per votar les retallades que aplicava el Sr. Bauzá en
aquestes illes.

Té la paraula la presidenta del Govern.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, som al debat
de política general del nostre petit país. Aquí venim a pensar i
repensar on som, d’on venim i, sobretot, cap a on volem anar.
Del grup parlamentari majoritari de l’oposició s’esperen
propostes, s’esperen assumpcions de responsabilitats perquè
d’on som també tenen alguna cosa a veure vostès, i s’espera
sobretot un poc d’altura de mires.

I a veure si ens entenem...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
...i a veure si ens entenem. En aquestes illes veníem d’on
veníem, amb una situació difícil i complicada, i aquest govern,
i li ho vaig dir ahir, no s’ha posat de perfil en cap dels
problemes que tenim, i ha afrontat problemes conjunturals i
problemes estructurals, i està tornant solucions als ciutadans, i
estam retornant drets i estam aconseguint que la nostra societat
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sigui més justa i més pròspera del que vàrem trobar ara fa just
un any i mig, després d’haver governat vostès.

s’havia concertat, fa cinc anys que no fèiem polítiques
comercials.

I ahir vaig plantejar clarament on érem, on som i a on volem
anar, Sra. Prohens, i escolti bé, la nostra comunitat autònoma
té un model econòmic, efectivament, basat en el turisme, i vostè
em diu “no entenc la política del govern”, i jo la hi explicaré.
Nosaltres, que tenim clar que el nostre model econòmic, el seu
motor de creixement econòmic, és el turisme, com hem
treballat des del minut u, no ara ni després, des del minut u?;
hem treballat per aconseguir allargar temporada turística, per
tant eliminar pressió del turisme a les temporades més altes, i
hem anat a les fires turístiques i hem promocionat un turisme
cultural, un turisme gastronòmic, un turisme lligat a la cultura,
a l’esport, al senderisme.

Em diu, petit i mitjà comerç, que és un gran oblidat per
nosaltres. No, miri, vaig pujar a aquesta tribuna en el debat
d’investidura i els vaig dir: hem de fer una moratòria per a les
grans superfícies. I em varen dir: no és possible. Està feta, Sra.
Prohens, i jo no són paraules que se les endugui el vent, són
fets. I ho vaig dir: hem de protegir el petit comerç, i hem fet un
programa d’I-Comerç que dóna els seus resultats i que serà una
inversió de 3 milions d’euros per al petit comerç. Sap quants
comerços varen afectar vostès amb les seves polítiques? Només
250, Sra. Prohens, això era la seva aposta pel petit comerç a les
Illes Balears. Que, per cert, el que varen fer va ser un efecte
cridada de grans superfícies, una rera altra, quan vostès era el
que planificaven des de les divisions entre Ajuntament de
Palma i Govern de les Illes Balears, o ens hem de recordar ara
del Casino, de Ses Fontanelles i de tots els drames que vàrem
viure la passada legislatura!

No em faci així; vostès varen gastar milions i milions
d’euros en una escaparata que s’enduen a les fires turístiques i
en lloc de posar les platges de Formentera posaven les platges
del Carib, que això és el que feien vostès.

(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
I clar que li hem dit... i clar que li hem dit que el monocultiu
turístic té algunes fortaleses i algunes debilitats i hem actuat
potenciant les fortaleses i intentant minvar les debilitats. Les
fortaleses, és clar, tenim una economia que ha crescut més, em
diu: erroni el creixement econòmic. Se’n recorda de les
previsions de creixement econòmic del Sr. Aguiló? No va
endevinar a cap pressupost dels que va elaborar de la
legislatura passada.

Per tant, fortalesa, sí, tenim bons empresaris turístics, tenim
bons petits empresaris, que fan de l’oferta complementària i
que la intenten modernitzar; sí, tenim oferta d’allotjament que
és bona; sí, tenim bones connexions aèries, que hem de
millorar, sí, també és cert. I sobretot tenim més creixement
d’ocupació, Sra. Prohens, o a vostè no li interessa que de l’estiu
passat a ara hi hagi 10.000 persones més amb feina, 10.000
famílies més que tenen feina?
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
I això gràcies a qui és?
Nosaltres hem previst un 4% de creixement econòmic,
l’AIReF ja l’ha pujat a un 4,2%, autoritat independent. Aquesta
és la realitat.
Per tant, sí, veníem d’aquesta situació, d’un creixement
econòmic, tenim un creixement econòmic que quina és la força
de l’esquerra, Sra. Prohens? A veure si això ho entenc:
creixement econòmic per redistribuir riquesa, això és la nostra
força, això és el nostre model ideològic, que és absolutament
diferent del seu, perquè vostès, quan hi ha hagut creixement
econòmic, el que han fet és ajudar només uns pocs; quan hi ha
creixement econòmic, des de l’esquerra què defensam?
Redistribució de riquesa. I què hem aconseguit? Allargant
temporada turística, sí, aconseguim un tipus de turisme diferent,
que gasta més que en temporada alta, i això és el que tenim
durant aquests xifres de l’any 2016.
Quan redistribuïm riquesa ajudam altres sectors, com el
petit i mitjà empresari, com el petit comerç, com l’economia
social. Sap quantes vegades vostès varen reunir la M esa
d’economia social i cooperativisme? Zero, Sra. Prohens.
(Alguns aplaudiments)
Després em pot parlar de moltes coses, després em pot
parlar, però jo, com a presidenta em veig amb molta gent que
em diu: fa cinc anys que no ens rebien, fa cinc anys que no

(Remor de veus)
No serà a vostès, que durant un any i mig l’únic que han fet
és criticar tot el que nosaltres fèiem! No serà gràcies a vostès,
diria jo. Sí, sí, no serà gràcies a qui està a l’oposició i no ha
plantejat ni una sola proposta, no. Vostès, i anem a recordar-ho,
ens varen dir, Sra. Prohens, que quan arribàs l’esquerra a
governar l’economia cauria en picat, això era el seu pronòstic,
el seu i el de tots els seus en campanya electoral. Bé, idò duem
un any i mig i creixem a un ritme superior. Però no és
l’important quant creixem, sinó com creixem, i aquí és on fem
esforços.
I tot és perfecte! No, i ho vaig dir: davant aquestes
fortaleses tenim grans debilitats sobre les quals el Govern
també actua en la mesura de les seves possibilitats. I anem a
veure quines són les debilitats. Les debilitats són que tenim una
mà d’obra molt intensiva i, per tant, tenim una mà d’obra poc
qualificada, i, per tant, tenim un model de creixement que és
poc competitiu i que és poc productiu. El Govern s’ha girat a
un altre costat? No, el Govern, a diferència del que feien
vostès, fa una aposta clara per la formació, una aposta clara per
la formació no reglada i per l’educació i per la formació
universitària.
Em diu, bé, hi estam d’acord que facem formació, i m’ha
dit: no volen turisme nàutic i no volen indústria. Bé, idò, Sra.
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Prohens, l’aposta clara de formació dual comença enguany,
gràcies a aquest govern i gràcies a les polítiques d’aquest
govern en formació dual en el sistema nàutic, i això és el que
nosaltres elaboram. Igual que elaboram...
(Alguns aplaudiments)
... igual que elaboram i hem elaborat una estratègia de formació
des de la Conselleria de Treball i des de la Conselleria
d’Educació que no s’havia fet mai, Sra. Prohens, no s’havia fet
mai. Per tant, vostès, quan governaven, per intentar millorar la
formació dels nostres treballadors varen fer molt poquet, Sra.
Prohens, molt poquet; per intentar tenir una mà d’obra més
qualificada varen fer molt poquet; per intentar fer polítiques
d’intermediació entre el SOIB i les empreses no varen fer res,
ans el contrari, Sra. Prohens, li recordaré que varen enviar al
carrer 64 tècnics d’administració, d’ADL, per intentar
mitjançar entre ajuntaments, empreses i SOIB.
(Alguns aplaudiments)
Nosaltres els hem recuperat tots, perquè nosaltres creiem en
les polítiques actives d’ocupació. I durant quatre anys hem
debatut molt en aquesta cambra sobre què podíem fer des de les
Illes Balears en termes de treball i quines eren les nostres
possibilitats. I les nostres possibilitats eren i són: que el SOIB
es convertís en una agència de colAlocació pública, i ho fem; era
apostar per tenir fons del Govern propis i fons europeus per
poder fer polítiques per als aturats, que són la nostra primera
obsessió, i ho hem fet. I ara em deia: no, si nosaltres, als majors
de 45 i als joves i a les dones els vàrem tenir molt presents;
devia ser en els discursos, perquè en els fets absolutament res,
Sra. Prohens, li hem de recordar?
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que no és que veiéssiu la sequera, a Eivissa fa tres anys que
tenim sequera.
(Remor de veus)
Ah, no? I els indicadors que demostren que hi ha la sequera,
on són?
(Remor de veus)
Vostès varen deixar de fer els indicadors per no saber, per
no informar i per no actuar.
(Alguns aplaudiments)
I ara ens venen a dir a nosaltres que no hem fet res en
instalAlacions hídriques? I em ve a fer una amenaça penal sobre
l’emissari de Talamanca? Però i a quin món vivim, Sra.
Prohens! Sap que ens hem trobat nosaltres? No només una
sequera en instalAlacions hídriques, sinó una sequera de
plantejaments del que pensava fer el seu govern. Anem a
Eivissa, primer estiu que arriba aquest govern, quantes vegades
aquest conseller se’n va haver d’anar a Eivissa a intentar
resoldre les promeses falses que havia fet el seu govern i no
havia complert en absolut?
(Alguns aplaudiments)
Però no és intentar resoldre, és que, Sra. Prohens, ahir el
batle de Sant Josep podia beure un tassó d’aigua potable perquè
aquest senyor ha fet la feina que tocava, i fa anys que li diu
bevem aigua salada.
(Alguns aplaudiments)

Un any i mig d’aquest govern, per al programa Visibles, de
més 45 anys, 12 milions d’euros invertits; per als de més de 30,
7 milions d’euros. I no ens conformam amb això, estam amb un
plantejament, un projecte per a segona oportunitat dels joves
que no varen poder acaba l’ESO i que volem que tornin al
sistema educatiu i ho fan les dues conselleries, de 7 milions
d’euros.

Aquesta és la realitat, anys!
En volen més, no és vera?
(Remor de veus)
Qui, qui ha recepc...

(Alguns aplaudiments)
(Remor de veus)
I encara més, amb un programa per als joves que tenguin
estudis universitaris que puguin tenir una colAlocació, perquè la
primera feina sol ser molt difícil de trobar. Això amb un any i
mig.
Amb quatre anys del seu Govern: 4 milions d’euros
destinats, entre joves i de més de 45 anys, 2 executats. Tota la
resta perdut, si no arriba l’esquerra a governar. Aquesta és la
realitat del que feien vostès amb els aturats, majors de 45 anys
i menors de 30 anys. Per tant, Sra. Prohens, lliçons poquetes.
Feblesa de la mà d’obra intensiva, actuacions d’aquest
govern, no hem mirat a un altre costat.
Feblesa de l’ús intensiu dels recursos naturals, i anem a
concentrar-nos, Sra. Prohens, anem a concentrar-nos. Vostè em
diu, vostè em diu, aquí, que nosaltres no hem vist venir la
sequera, ha pujat aquí i ha dit això. I aquí tenim l’exconseller,

... no, no, qui ha recepcionat la dessaladora de Santa Eulària i
de Ciutadella? Feia anys que en parlàvem. Qui la depuradora
de Vila? Feia anys que en parlàvem. No negociam amb Madrid,
segons vostès, ens ho donen per cara guapa, serà això! Vostès
creuen que això és així, que a aquest govern, sense anar a
negociar, sense batallar aconsegueix les coses que vostès no
varen aconseguir mai?
(Remor de veus)
La feina l’ha feta aquest govern, Sr. Camps, l’ha feta aquest
govern.
(Alguns aplaudiments)
No, no, ja podem riure ja, depuradores, dessaladores, aigua
en alta que s’ha millorat a l’illa d’Eivissa.
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Emissari de Talamanca, és necessari o no és necessari?
S’havia de fer o no s’havia de fer? Té els informes tècnics a
favor, sí o no?
(Remor de veus)
Sra. Prohens, hi ha hagut un acord, Ajuntament d’Eivissa,
Consell d’Eivissa i Govern de les Illes Balears, que ha posat
responsabilitat on no n’hi havia, que ha passat de les fotos i de
les promeses als fets...
(Alguns aplaudiments)
... i s’executa un emissari que és absolutament necessari per
als veïnats de l’illa d’Eivissa.
Escolti, ens anam a Menorca, ens anam a Menorca,
instalAlacions hídriques que hem de fer...
(Remor de veus)
... instalAlacions hídriques que hem de fer durant aquest any que
vostès no ens varen deixar. Evidentment, hem pogut
recepcionar la dessaladora de Ciutadella; tenim alguns
problemes d’algunes depuradores que el conseller ja té aclarit
en el 2017 quines possibilitats tenim per poder tirar endavant
i s’han resolt durant aquest any moltíssimes qüestions no
resoltes per part de vostès. I és ver que en els aqüífers de
Menorca tenim una situació una mica millor del que tenim a
Eivissa i del que tenim a Mallorca, però també és necessari
seguir amb la inversió pública, que ahir vaig comprometre en
aquest debat de política general i que per a vostè això no és
important.
A l’illa de M allorca, és veritat que hem tengut alguns
problemes de subministrament durant aquest estiu. I què hagués
passat si haguéssim seguit amb la seva política? Anem a fer un
exemple: vostès, de les nou línies de la dessaladora de Palma,
només d’empraven dues.
(Remor de veus)
Alcúdia i Andratx...
(Remor de veus i algunes rialles)
..., si li ha de llevar el lloc a la Sra. Prohens i vol començar ara,
jo no tenc cap problema.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Dessaladora d’Alcúdia i d’Andratx mai no havien estat al
cent per cent de la seva utilització, mai, mai. Qui ho ha fet?
Aquest conseller. Per què? Perquè teníem les dades de sequera,
no perquè haguéssim fet així i haguéssim..., no, no, perquè es
va fer una feina dels indicadors, una feina tècnica, que vostès
havien eliminat dins la conselleria, s’ha fet una feina, s’han fet
uns estudis i, a partir de la diagnosi rigorosa, s’han pres
mesures. I efectivament, durant l’hivern hem pogut posar en
marxa totes les dessaladores i hem invertit per fer-ho possible,
i hem omplert els aqüífers i aquest estiu hem tengut menys
problemes dels que haguéssim tengut si haguéssim seguit amb

el que vostès ens havien deixat en aquesta comunitat autònoma.
Per tant, amb això també de lliçons poques.
I seguirem, perquè l’aigua és un tema, és un recurs escàs, és
un bé natural que no podem tudar, i seguirem instant els
ajuntaments perquè tenen molta competència i que facin la seva
feina, i seguirem treballant amb els consells insulars. I durant
aquest any farem inversions hidràuliques en aquestes illes, a
totes les illes, perquè totes són necessàries, algunes unes
necessitats i algunes altres, però de les seves èpoques ens ve
que, per exemple, a Mallorca no tenim la xarxa connectada.
Aquest conseller ha fet possible que puguem enviar aigua de la
dessaladora d’Alcúdia fins a Palma, si la necessiten, amb vostès
això no era possible, perquè no estava connectat el sistema. I
ara l’hem de connectar cap al Migjorn i cap al Llevant i ho farà
aquest govern.
I és veritat, necessitarem ajuda de M adrid, i si encara hi
són, que jo esper que no, tal vegada, Sra. Prohens, podria fer
alguna cosa positiva per a aquesta comunitat autònoma.
I ens deia..., i li deia jo del model econòmic una altra
feblesa que tenim, sí, l’ús intensiu no només dels recursos
naturals sinó també del territori. I és clar que això és un
problema, perquè som unes illes, és un territori fràgil; perquè
el territori, el paisatge és la font de la nostra riquesa i de ser
com som com a país. I aquest govern ha pres mesures, perquè
clar, passam de ser uns radicals ecologistes a uns neoliberals
que ho permetem tot, segons els seus discursos, Sra. Prohens,
i ni una cosa ni l’altra: nosaltres tenim clar que el paisatge en
aquesta terra s’ha de protegir i, de fet, n’hi ha prou en anar a la
història llarga i extensa d’aquestes illes per saber quan s’ha
protegit territori qui governava a cada una de les institucions i
quan s’ha desprotegit qui governava a cada una de les
institucions.
(Remor de veus)
És molt fàcil, en aquesta legislatura, durant un any i mig,
hem fet una moratòria de la Llei agrària, de la Llei general
turística i de la Llei del sòl en aquelles mesures que eren
absolutament escandaloses i que vostès havien propiciat. I hem
aturat segons quin ús especulatiu del sòl rústic, sí, i estam
contents i trobam que això és molt positiu per a la nostra
comunitat autònoma i per al nostre creixement!
(Alguns aplaudiments)
I hem aturat privilegis que havien donat vostès a segons
quins empresaris del món del turisme per poder-se botar
paràmetres dins les millores dels seus establiments hotelers, sí,
i estam contents, trobam que s’havia de fer, perquè nosaltres
volem regles de joc iguals per a tothom, no prioritzar interessos
de segons qui...
(Alguns aplaudiments)
... que és el que han volgut vostès sempre.
I hem aturat, via la Llei del sòl, alguns excessos urbanístics
que vostès preveien i que nosaltres no hi estam d’acord, i és
important. I via la Llei d’impacte ambiental hem fet possible
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que mai no sigui ja una realitat, encara que vostès tornassin a
governar aquestes illes, el golf de Son Bosc, que està devora
S’Albufera i que seria una mala iniciativa per a aquesta
comunitat autònoma, i estam contents.
I els estenc la mà, Sra. Prohens, una vegada més, perquè
vostè ve avui aquí i em diu: un pacte d’Estat per al turisme.
Tenim la Llei general turística que l’hem de renovar, que l’hem
de reformar. Quines propostes fan, han fet durant aquest any i
mig? Qualcú n’ha sentida cap? Quines propostes han fet amb
la Llei del sòl i amb la Llei agrària? O sigui, amb el model
territorial del qual depèn la nostra economia? Cap ni una, cap
ni una.
(Remor de veus)
Per tant, a buenas horas mangas verdes, Sra. Prohens,
després d’intentar destrossar-ho tot, ara ens ve a dir: no, hem de
pactar per al bé del futur turístic d’aquesta comunitat autònoma.
Però jo no deixaré d’estendre-li la mà perquè faci feina en això,
hi ha meses de treball entorn de la Llei agrària, entorn de la
Llei del sòl i entorn de la Llei general turística en la qual
nosaltres esperam i desitjam la colAlaboració i les propostes que
pugui fer el seu grup parlamentari i el seu partit. I estarem molt
contents de poder discutir seriosament cap a quin model volen
vostès anar i, si ens hi podem posar d’acord, evidentment ens
hi posarem d’acord.
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selva, guanya el més fort i el més feble sempre és qui queda
esclafat. I aquest és el seu model.
Nosaltres, sent conscients que aquest és un plantejament
difícil, complicat, complex, perquè els he de dir que aquest
problema del lloguer de vacances no només passa a les Illes
Balears sinó que succeeix arreu d’Europa i arreu del molts de
llocs del món on hi ha una complexitat intrínseca a la forma de
regular-ho, el vicepresident està treballant intensament des de
l’acord i des del diàleg amb consells insulars, amb ajuntaments,
amb formacions polítiques i amb el sector afectat per treure una
norma que solucioni una situació que és complicada, que és
complicada per moltes coses, és complicada per l’ús intensiu
del poblacional i és complicada per la manca d’habitatge de
molts de ciutadans d’aquestes illes que no en troben o
treballadors d’aquestes illes que no en troben.
Li vaig dir ahir, i veig que no va escoltar, que nosaltres
tenim en marxa una llei d’habitatge que volem aprovar en
aquest curs parlamentari sobre la regulació de l’habitatge en
aquesta comunitat autònoma, que tenim una posició valenta
sobre utilitzar els habitatges buits que estan en mans de les
entitats financeres i que hem corregit, en les mesures que hem
pogut, els criteris que vostès tenien a l’IBAVI a l’hora de donar
un habitatge a una persona que ha sofert un desnonament, una
dació en pagament o que ha tengut un problema...
(Remor de veus)

I una altra debilitat que ahir li vaig explicar i per la qual
vostè també ha passat molt de puntetes, és que tenim un excés
d’oferta d’allotjament. I nosaltres, que crec que hem estat
absolutament clars i lleials des de les nostres competències i
des de la nostra realitat d’entendre que volem un model
econòmic redistributiu, vaig dir ahir, igual que ha dit el
vicepresident en mil ocasions durant aquest any i mig, que a
Balears no tot el que es lloga es podrà llogar per a ús turístic,
i que som conscients d’aquesta realitat i que presentarem una
regulació amb aquests termes.
Però, Sra. Prohens, no ens doni lliçons d’una qüestió sobre
la qual vostès, en fi, entre el Sr. Delgado, el Sr. Martínez i tota
la mescla de gent que comandava dins la Conselleria de
Turisme, que n’hi havia molts que no eren polítics, què ens
varen fer? Primer de tot, per fer el decret es varen torbar tres
anys de regulació; entremig, tres decrets diferents de la Platja
de Palma; quan volien modificar la Llei general turística per
regular el de vacances, ens varen dir, bé, ens varen dir a
nosaltres no, varen dir a tots els ciutadans: està prohibit, eh!,
plurifamiliars i lloguer de vacances està prohibit. I es varen
quedar tan amples. I varen dir públicament, però qui es boti la
llei no l’anirem a perseguir. Això és el seu, la desregulació
absoluta, Sra. Prohens.
És igual que allò que qui construïa en rústic de forma
ilAlegal, amnistia. Qui no paga els imposts, amnistia fiscal de
Montoro ...
(Alguns aplaudiments)
Això és el model de la dreta. No, no, és que és el model de
la dreta perquè davant la desregulació i davant la llei de la

... inesperat de la seva situació de l’habitatge.
No sé si li sembla bé o no, i ho podem discutir i si tenen
propostes diferents estam disposats a escoltar-les, sense cap
mena de dubte, però nosaltres hem plantejat que la persona que
va a l’IBAVI i que li hem de donar un habitatge de lloguer
pugui passar per davant si té un problema de desnonament o si
té un problema sobrevingut d’això i que sigui d’acord a la seva
renda i sigui enviat pels serveis socials dels municipis i dels
consells insulars, i hem plantejat que paguin entre el 5 i el...
entre el 10 i el 30% del que reben per unitat de convivència. O
sigui, una persona, una familia que té una pensió no
contributiva d'aproximadament 390 euros i ha tengut un
problema de desnonament, que quan vagi a l’IBAVI li doni el
seu habitatge pagarà entre 10 i 15 euros per lloguer. Els sembla
una mesura adequada per a la gent que ho passa malament? Sí
o no? Nosaltres ens sembla que sí, i en aquesta línia treballam,
però estam oberts, sens dubte, Sra. Prohens, que tenguin altres
posicions i altres situacions o altres propostes sobre aquesta
situació que és complexa.
Efectivament, hi ha un problema d’habitatge que haurem de
resoldre i que haurem de treballar conjuntament entre, no
només el Govern, sinó totes les altres institucions, perquè he de
recordar, per si de cas se’ns escapa el sistema institucional que
tenim, que la competència en ordenació territorial i la
competència urbanística és dels consells insulars i dels
ajuntaments. Per tant, amb ells treballam d’una forma clara des
del Govern de les Illes Balears.
Quant a l’altra feblesa -i acab amb aquest tema del model
econòmic- del monocultiu turístic o de la preponderància del
turisme que afecta tot i que impregna absolutament el
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desenvolupament de la nostra comunitat autònoma, també hi ha
una qüestió que és important. Nosaltres davant això hem dit, no
és bo posar tots els ous en el mateix paner, hem de diversificar
economia, per tant, hem d’apostar per altres sectors que creim
estratègics. Abans li he parlat del petit i mitjà comerç, igual li
puc parlar de l’economia del coneixement i de la investigació,
per això s’ha fet un esforç de la Conselleria d’Innovació i tenim
un 17% més d’empreses en el Parc Bit de Palma, i per això s’ha
fet realitat des de la Conselleria d’Innovació el Centre Bit a
Menorca, que era molt reclamat, que era molt parlat, però que
vostès varen ser incapaços d’anar a Madrid i negociar que ens
tornassin les inversions estatutàries.
(Alguns aplaudiments)
I com que creim en la diversificació econòmica, hem
apostat, sí, pel món cultural i per la indústria cultural i per la
indústria audiovisual i IB3 té a veure amb això, el model
audiovisual d’aquesta comunitat autònoma, i hem apostat per
les energies renovables i estam apostant pels llocs de feina que
es poden crear a través d’una bona aplicació de la Llei de
dependència o a través de tornar fer polítiques per als nins de
0 a 3 anys que vostès havien eliminat, perquè veníem, Sra.
Prohens, de zero euros per a les escoletes infantils i ara tenim
1,5 milions en el passat pressupost per tornar a revertir aquesta
política necessària.
(Alguns aplaudiments)
Per tant, per si ens entenem, davant la inacció i la
desregulació d’alguns, aquest govern ha actuat cada dia per
canviar les coses que no anaven bé en aquesta comunitat
autònoma. I em permetrà que li expliqui per què. Jo soc una
política d’esquerres, que entenc la política per redistribuir
riquesa i per tornar drets a tothom, que entenc la política per
garantir igualtat d’oportunitats a tothom, que sobretot estic a un
partit d’esquerres perquè entenc que una persona, hagi nascut
a una casa rica o hagi nascut a una casa pobra, tengui les
mateixes oportunitats. Aquest és el valor pel qual va néixer
aquest govern, aquest és el valor que vol canviar aquest govern
a la nostra societat i a cap de nosaltres, a cap de nosaltres, no
ens sembla que haguem fet suficient, a cap de nosaltres no ens
sembla que encara no hi hagi injustícies, a cap de nosaltres no
ens deixa de doldre quan hi ha un nin amb una necessitat
especial que no té l’atenció que toca, a cap de nosaltres no ens
deixa de doldre quan encara una persona ha d’esperar massa
temps per una espera sanitària, i a cap de nosaltres no ens deixa
de doldre quan tenim una persona que necessita una plaça
residencial i no li podem donar i per això lluitam cada dia, Sra.
Prohens, no per deixar-ho tot fet i que qui pugui tenir més
pugui fer més i qui pugui tenir menys quedi al marge, que és el
que passava durant l’anterior legislatura, i no per fer...
(Alguns aplaudiments)
... i no per fer ..., i no per fer que qui no tengui possibilitats de
protestar no sigui escoltat.
I aniré al diàleg abans d’anar a les polítiques socials, i
acabaré amb això aquesta meva primera intervenció.

Miri, Sra. Prohens, que vostè em vengui aquí a dir avui que
aquest govern no ha dialogat, que aquest govern no l’ha
escoltada ni a vostè ni als altres partits de l’oposició, que aquest
govern no ha escoltat els ciutadans... jo no sé en quin món ha
viscut, viu ni viuen, no sé com no entenen encara el que els va
passat dia 24 de maig, el que els està passant a Espanya i el que
els passa dins el seu propi partit.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Perquè vostès veuen divisions, jo veig capacitat de diàleg
i d’entesa; vostès veuen que debatem, i jo veig que sí, i tots els
consellers que jo tenc al meu govern tenc la sort que pensen per
si mateixos, que opinen, que discuteixen i que em discuteixen...
(Alguns aplaudiments)
... i que entre tots acordam. Jo no vaig de consellers als quals
ara em fa la contrària i tal, fuera, ara no sé què, tipus Joana
Maria Camps, tipus Rafel Bosch, tipus (...) Aguiló...
(Alguns aplaudiments)
... tipus Carlos Delgado, tipus Mesquida... jo això no, Sra.
Prohens, això és un govern seriós, és un govern seriós, que ha
trobat una comunitat autònoma amb molts de problemes i que
els resol des de l’eficàcia, des del debat, des del diàleg i des del
compromís.
I em diu que no dialogam. I que no sap que hem heretat una
comunitat autònoma on vostès varen ser capaços, que això és
el mèrit més gran que tenen, d’haver tret 100.000 persones al
carrer, de tot pelatge polític, contra un govern que imposava a
cop de decret llei qualsevol política encara que fos un desbarat
absolut que li havia dit tothom?
(Alguns aplaudiments)
I no se'n recorden que nosaltres hem heretat una comunitat
autònoma on hi havia hagut aquesta crispació mai no vista? I
no se'n recorden que amb aquesta situació un any i mig després
hem aconseguit que hi hagi pau social? És veritat que encara hi
ha gent que, com ha de ser, perquè és que nosaltres volem una
societat crítica que digui el que pensa, que opini, que es
manifesti, que opinin de tot i que ens posin propostes damunt
la taula, aquesta és la forma d’entendre la política des de
l’esquerra, i clar que és bo això i clar que és bo el diàleg i clar
que és bo el debat i clar que és bo prendre decisions
conjuntament. Ara no em dirà que després del que ens trobàrem
al desert de l’educació aquest govern no ha fet feina
intensament per canviar-ho, no em negarà això.
De tenir a la comunitat educativa a les portes i al carrer
cridant contra vostès, la tenim parlant i debatent, i la gent no
està preocupada de si demà la meva escola estarà oberta o no
que és del que estaven preocupats en la legislatura passada, sap
com passaven els pares la vida?, dient “escolta, al meu fill com
li anirà?, perquè no sabem com estaran les coses”, perquè era
un desgavell. La seva conselleria d’Educació era un absolut
desgavell.
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No, ara parlam d’altres coses, parlam de com podem
millorar l’educació i parlam dels plans d’èxit educatiu i parlam
de com lluitar contra el fracàs i contra l’abandonament escolar
i parlam d’un pacte social per a l’educació al qual els vàrem
convidar a venir i varen venir alguns dels seus representants, i
ara em diu que no hem de firmar un pacte social?
És clar que estam en disposició, que no ho estam
demostrant que estam en disposició? I em ve a dir algú, com
vostè, que nosaltres no hem millorat l’educació i queda tan
ampla, li ho he de recordar, val la pena que li ho recordi?
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I aquesta és la realitat que tenim i li agradarà o no li
agradarà, però nosaltres en aquest moment tenim gairebé 600
professors més a les aules del que ens vàrem trobar i aquesta és
la realitat i no hem disminuït els AT, tot el contrari, hem
mantingut els AT i tenim més professors especialitzat a les
aules, aquesta és la realitat.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Ja poden cridar ja, ja poden cridar...
(Remor de veus)

Miri, miri, Sra. Prohens, primer de tot vàrem..., després
d’aquella campanya electoral i després del suport electoral que
va tenir l’esquerra, vàrem explicar molt clar que hi havia nins
que anaven a l’escola sense haver fet una menjada diària, el
primer que vàrem fer va ser un pla d’emergència entre la
Conselleria de Serveis Socials i la Conselleria d’Educació per
ajudar els nins que anaven a l’escola sense una menjada diària
que, desgraciadament, eren molts en aquesta comunitat
autònoma.

És que és indignant, és que és indignant que vostès cridin en
això, sí que és indignant, sí que és indignant, que han descobert
l’educació, la universitat i que s’obria el curs universitari una
vegada que han estat a l’oposició, com a consellers d’Educació
ens en desfem!
(Alguns aplaudiments)
Clar que és indignant!

Beques de menjador escolar, m’ha dit: “estam contents que
n’hagi pujat, però...” no, sé... no sé, no li ha semblat molt bé,
que n’haguéssim pujat sí, però... bé, idò... el seu darrer any
1.433 beneficiaris, 1.400, el segon any vàrem augmentar en
300.000 euros el seu minvat pressupost de 800.000 i enguany
2.100.000, 2.971 beneficiaris, un increment del 61%...

Per tant, queda molt a fer en educació, moltíssim. És
important un pacte social i polític per l’educació?, fonamental
en aquestes illes. Necessitam invertir més en infraestructura, a
augmentar professorat, a disminuir ràtios, en atenció a nins amb
necessitats especials?, sense cap mena de dubte, en aquesta
línia estam treballant, s’hi sumen?

(Alguns aplaudiments)
Jo crec que quan la gent la sent dir això i veuen la realitat
que no només és que ara tenen una beca que abans no tenien,
sinó que a més a principi de curs saben que tendran la beca, ...
perquè això és molt pervers, Sra. Prohens, sap què feien
vostès?, a la família que s’havia d’apuntar a la beca no li ho
deien fins molt després i havia de pagar cada mes i si no, no
cobrava i el problema és que una persona que no té doblers per
pagar una beca, com pot pagar el menjador del seu fill cada
mes perquè després li ho tornin? I per això la gent no
s’apuntava!, ho entén, Sr. Prohens, el que estaven fent? Vostès,
amb els recursos públics iguals que els nostres, prioritzaven
coses molt diferents a nosaltres.
Continuem. M ’ha dit que tenim ràtios ilAlegals, no ho torni
dir perquè no és ver, no hi ha cap ràtio ilAlegal a la nostra
comunitat, no hi ha ràtios il Alegals i hem baixat ràtios a quart
d’infantil i estam en una mitjana de 20 alumnes, Sra. Prohens.
És suficient?, no és suficient, no és suficient, és clar que no és
suficient, ara bé, d’uns que baixen el pressupost en educació a
uns altres que l’hem pujar un 4,3% hi ha molta diferència;
d’uns que acomiadaven professors a malsalva a uns que hem
posat més professors a les aules durant aquest any i mig, hi ha
una diferència abismal; d’uns que en quatre anys es varen
gastar menys que nosaltres en un any a millorar les
infraestructures educatives, hi ha una diferència molt important;
d’uns que imposaven a la comunitat educativa les seves
obsessions i les seves dèries i paranoies lingüístiques a altres
que parlen i que intenten consensuar un decret lingüístic, hi ha
molta diferència, Sra. Prohens.

Quantes iniciatives han fet al Senat o al Congrés de
Diputats perquè augmenti la dotació en educació a la nostra
comunitat autònoma des del seu partit? S’hi sumen o no s’hi
sumen?, perquè si no ens donen més doblers és molt difícil això
que ens estan demanant, m’entenen?, i nosaltres amb els
mateixos recursos que vostès estam prioritzant molt millor les
nostres inversions...
(Remor de veus)
Ah, no és ver?
(Remor de veus)
Sanitat. Sanitat, vostè m’ha dit que no li sembla adequat que
haguem tornat la targeta sanitària...
(Remor de veus)
...i jo li diré... no, no... no, no... i jo li diré:...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
... escolti, per reial decret del Sr. Rajoy, que vostès varen
aplaudir amb les orelles, per aquest reial decret la sanitat a
Espanya va deixar de ser universal, i immigrants i no
immigrants menors de 23 anys varen deixar de tenir accés i
targeta sanitària, i és un dret que des del meu punt de vista és
un dret humà, és un dret com a persona, és un dret que hem de
garantir des de les institucions públiques, i li semblarà més o
manco, però en aquestes illes tothom que vol ja té la targeta
sanitària i vostès el varen llevar ni més ni manco que a 24.000
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persones a la nostra comunitat autònoma i la xifra està
comprovada i els pot semblar bé, però a mi em sembla
aberrant...

crida mà d’obra, i aquesta és una realitat i és una de les
debilitats del sistema, i per això estam fent més formació aquí
i ajudant més la gent d’aquí perquè pugui tenir expectatives
laborals.

(Alguns aplaudiments)
...perquè després es poden anar a fer fotos que volem ser molt
socials i que volem estar devora el més feble, a 24.000
persones.
I l’hem tornada i no només hem tornat aquesta, no diuen res
d’això, però aquí hi havia un copagament sanitari, pagàvem deu
euros per accedir a la sanitat pública i això ideològicament té
molta importància -té molta importància-, una persona que
sempre ha pagat els seus imposts i tu li dius “no, no, ara hauràs
de pagar 10 euros per accedir al sistema sanitari públic”, això
era el que feien i l’hem llevada, s’han estalviat les famílies
d’aquestes illes més d’1 milió d’euros -més d’1 milió d’eurosque ha deixat de cobrar el Govern i que tenen les famílies
perquè és un dret reconegut per les institucions, i crec que és
important.
I després torna a dir que no li sembla bé que obrim els
centres de salut al capvespre. A veure, 6.000 -6.000- pacients
cada dia són atesos en horari de capvespre, és important que
6.000 persones tenguin atenció sanitària els capvespres, que no
podien tenir els matins perquè molta gent no hi podia anar el
matí perquè tenia feina, sí o no?
(Se senten veus de fons que diuen “sí”)
D’acord, idò és una bona mesura, Sra. Prohens.
(Alguns aplaudiments)
Però... em diuen...
(Alguns aplaudiments)
...és surrealista, em diuen “sí”, hi estan d’acord, però és que
vostès els varen tancar, els hem obert, perquè els varen tancar
vostès, vostès els varen tancar en contra de tothom, varen ser
vostès els que varen tancar els centres de salut i si no hi ha una
gran mobilització dels professionals sanitaris també s’haguessin
tancat la Creu Roja i l’Hospital Joan March, aquestes eren les
seves idees sobre el servei públic d’aquesta comunitat
autònoma. Per tant, Sra. Prohens, parlem seriosament del que
feim.
Després, no m’ha dit res del que li sembla l’estratègia que
està plantejant el Govern sobre l’atenció a la cronicitat, i crec
que és important, crec que és una bona notícia, crec que hi
haurien de ser i crec que a això haurien d’aportar en positiu, de
veure una realitat, jo li he dit que no defugim de problemes
estructurals, no defugim de les debilitats que té el nostre model
econòmic i social, no defugim d’una realitat clara, que és que
nosaltres som una comunitat autònoma que s’envelleix, igual
que ens ha passat ara en educació que tenim 1.200 alAlots, nins
que hem hagut d’escolaritzar el mes de setembre i que per això
hem tengut dificultats, i que per això la conselleria s’ha bolcat
i tothom ha quedat escolaritzat, cosa que en temps seu no
passava, i per tant tenim un creixement econòmic intensiu que

També, Sra. Prohens, tenim una realitat, que el 2029
tendrem molta població molt envellida i que necessita una
atenció diferent des dels serveis socials i des de salut, d’atenció
a la cronicitat, i per això plantejam un nou Son Dureta, i per
això plantejam allò de Can Misses, i per això també
plantejarem alguna solució per a l’illa de Menorca. Aquesta és
una realitat que tenim i que volem afrontar i que li vaig explicar
ahir, i que a vostè sembla que no li ha semblat en absolut
interessant. I que hem de lligar atenció primària amb
hospitalària, i que sí que s’està fent molta feina per lligar-ho, i
que s’han posat molts més metges i moltes més infermeres.
Que em digui que l’esforç que hem fet no és suficient, jo hi
estic d’acord, perquè li ho he dit tot el temps en el meu discurs
d’ahir. No basta, només hem treballat un any i mig i queda molt
per fer. Ara, que em digui que no hem fet res, no és cert. Si
hem baixat de 101 a 77 els dies per a una intervenció, vostè
creu que una persona que abans la cridaven molt tard i ara la
criden un poc més prest, això no val la pena?, no val la pena
haver invertit els 14 milions d’euros que hem invertit en el pla
de xoc per reduir les esperes sanitàries? Jo crec que sí, i ho hem
fet nosaltres, no vostès.
Vostès varen treure al carrer milers de professionals, entre
sanitaris, educatius, de serveis socials, d’agents per garantir
polítiques actives d’ocupació. Nosaltres hem reforçat el sistema
públic, hem contractat més metges, hem contractat més
infermeres, hem contractat més professors, hem contractat més
valoradors per la dependència, hem contractat més tècnics per
poder tenir les polítiques actives d’ocupació. Vostès feren
exactament el contrari, Sra. Prohens, i jo, sincerament, crec que
falta per fer, però crec que la realitat i les xifres són
absolutament escandaloses.
I en dependència tanta sort que no m’ha qüestionat el
nombre, perquè, clar, si vostès en quatre anys només varen
accedir al sistema, varen entrar al sistema 800 persones i
nosaltres en un any i mig més de 1.000, significa que hem
gestionat molt millor els recursos que tenim, significa això,
almanco; almanco significa això. I significa també que la nostra
aposta ha estat en nous centres de dia, la nostra aposta és en
noves places residencials que s’està treballant des de la
conselleria. I estam fent un esforç en tot el tema de menors, i
hem donat i garantit un dret bàsic important -tampoc no li ho he
sentit dir molt-, però que aquesta comunitat autònoma sigui
pionera en un dret d’una renda bàsica, això vol dir que
garantim per dret que una persona que no té un mínim de
subsistència el pugui tenir, jo crec que és una gran alegria que
hauríem de tenir, això ens dignifica com a poble, ens dignifica
com a institucions, ens fa millors com a societat, Sra. Prohens,
i crec que això és bo i és important recalcar-ho una vegada més,
encara que vostè hi hagi passat absolutament de puntetes.
I que haguem recuperar la renda d’emancipació, i que
haguem recuperar les polítiques de cooperació internacional,
que amb vostès varen desaparèixer absolutament. I seguirem
amb aquesta línia, i seguirem amb la concertació social més que

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48/fascicle 2 / 20 i 21 de setembre de 2016

2601

amb la subvenció, perquè volem garantir a les entitats del tercer
sector estabilitat, perquè són gent que funciona molt bé i que fa
molt bé una bona feina de millor redistribució i de millor
equitat dins la nostra societat. I millorarem i estam amb el
plantejament de la reforma d’Es Pinaret i amb tot això que li he
comentat i que li vaig comentar ahir, i amb una aposta clara per
l’aplicació de la Llei de dependència.

recaptació del 40%, 32 milions d’euros hem ingressat ja en
aquest govern per poder fer feina per millorar el nostre
paisatge...

I, Sra. Prohens, si ha entès el meu discurs entendrà que
nosaltres el que hem fet és posar les persones en el centre, que
el que hem fet és lluitar intensament per la classe mitja i
treballadora d’aquesta terra que tan malament ho ha passat amb
les seves polítiques. El que hem fet és treballar intensament per
les persones més febles, que varen ser apartades del sistema
amb les seves polítiques. I ho hem fet des de la tenacitat, des de
la valentia, des de les possibilitats que tenim, però no hem
defugit la realitat ni els problemes, ans al contrari, els hem
encarat tots, i ho hem fet amb una situació financera
complicada.

Sí, vostè és molt alegre, fent així, però 32 milions d’euros
que no ha de pagar l’esquena dels ciutadans d’aquestes illes i
que reverteixen en millor ocupació, en més estabilitat, en millor
paisatge, en ajudes al sector primari, tot això s’ha de treure de
qualque lloc, i vostès no varen ser capaços. O li he de recordar
que varen intentar posar un impost, que no es varen atrevir -era
un desbarat, era un desbarat com quasi tot el que feien-, però
varen intentar posar-lo però no es varen atrevir, vostès no es
varen atrevir; vostès, durant quatre anys, han fet cas als que
creien poderosos i als seus de Madrid, a ningú més; als
ciutadans d’aquestes illes, mai, aquesta és la realitat. Bé, idò
nosaltres ho hem fet, i estam invertint en aquestes illes i volem
invertir més.

I ara no em digui que no li puc dir això, però és que és part
intrínseca del que pot fer un govern d’una comunitat autònoma
com la nostra. Veníem d’on veníem, i vostès durant quatre anys
havien acostumat el Govern d’Espanya a tenir uns governants
aquí que anaven allà i acotaven el cap, i aquest govern ha
tengut clares des del principi dues coses: creixement econòmic,
el volem més redistributiu; el creixement, l’hem de repartir amb
tothom, més benestar per a tothom, per tant hem de mantenir el
creixement econòmic però ha de ser redistributiu. Això ja li ho
he explicat a la meva part primera d’intervenció en aquesta
rèplica. Vàrem tenir molt clar que per poder repartir i
redistribuir riquesa tenim tres fórmules: que allò que recaptam
ho prioritzem en el pressupost amb més serveis públics, més
drets per als treballadors públics, més treballadors públics i més
drets per als ciutadans i les ciutadanes; és una forma de repartir
riquesa. Per tenir més recursos públics tenim dos elements: una
política fiscal, minvada a les nostres illes, i una negociació amb
el Govern d’Espanya i amb la Unió Europea, per tenir fons
europeus i per tenir fons del Govern d’Espanya. Això són les
fórmules, Sra. Prohens, dins el realisme això són les fórmules.
La política fiscal, l’hem canviada. Vostè diu, erròniament,
que aquest govern ha castigat la classe treballadora. No,
nosaltres hem pujat a les rendes més altes d’aquestes illes, i jo
n’estic contenta; i hem pujat..., i afecta un 3, un 4% de la
població, i el que hem aconseguit de més d’aquesta reforma
fiscal ho hem gastar per a millor educació, millors serveis
socials, millor sanitat, i aquesta ha estat una política que hem
fet. Una altra política que hem fet ha estat la lluita contra el frau
fiscal, que vostès amnistiaven; no importa parlar d’en Montoro
i tot l’embull que tenen a Espanya, però tothom sap per on
vaig; vostès, això era la seva política. La nostra ha estat
absolutament diferent.
Tercera qüestió: hem estat valents, també, i hem posat un
import als turistes. Ens hem corresponsabilitzat, no hem estat
de braços creuats; nosaltres no hem dit “no tenim doblers, anem
a plorar; no podem fer, no podem fer, no podem fer...”; no, no,
no, Sra. Prohens, no; nosaltres hem estat valents, i l’impost de
turisme sostenible, malgrat tot el que digueren vostès i malgrat
tot el que han intoxicat vostès és una realitat en aquesta
comunitat autònoma, i ahir teníem la primera dada de

(Alguns aplaudiments)
...el nostre sector primari, tot això...

I em dirà “heu estat fluixos en la reivindicació davant el
Govern d’Espanya”?; això m’ha dit?, que no hem aconseguit
una proposta de règim especial, que no tenim un nou sistema de
finançament autonòmic... Qui ens ha situat a la cua en inversió
d’Espanya en els pressuposts generals de l’Estat és el seu partit,
Sra. Prohens, és el seu partit. Vostè no és una acabada
d’arribar, ja li ho he dit; vostè aquí, aquí, mai no va demanar,
mai, mai no va demanar al president Bauzá que es portàs com
s’havia de portar i que se n’anàs a Madrid a defensar els
interessos de les Illes Balears, mai no li ho va demanar; vostè
aquí aplaudia tot el que feien...
(Alguns aplaudiments)
...i nosaltres ens n’hem anat a Madrid.
I diu: “No ha parlat de tarifa plana”; no, no, però és que
l’únic conseller que ha posat damunt la taula en el Govern
d’Espanya una tarifa plana és el Sr. Marc Pons...
(Alguns aplaudiments)
...i hem aconseguit que es negociï a BrusselAles, amb un govern
que ens hostil, no li ho he de contar, ens és hostil el Govern
d’Espanya, sí, ens perjudica, als interessos de les Illes Balears,
sí, és una realitat. I hem anat allà i hem aconseguit el retorn de
les inversions estatutàries, i hem plantat cara. I nosaltres no
hem votat a favor del límit de dèficit, nosaltres no hem votat a
favor que ens marginin. És que l’actitud del governant és molt
important, és molt important que els ciutadans sàpiguen que els
defensarem davant qui sigui, i és molt important que anem junts
a Madrid: societat civil, institucions, polítics..., i aquest govern
se n’ha anat a Madrid no a dir “bé, idò, si ara volem que
tanquem amb un 0,3, amb un 0,3, i si ha de ser amb un...”, que
és el que feien vostès; vostès, a les actes del Consell de Política
Fiscal i Financera era una vergonya la posició de Balears, Sra.
Prohens, la posició seva de Balears era defensar el PP, no
Balears, i això ha acabat amb aquest govern, ha acabat amb el
govern d’Espanya interí i acabarà amb el govern que hi hagi,
sigui quin sigui, i tant de bo sigui d’esquerres el govern
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d’Espanya, però també tendrà una actitud valenta de la
presidenta del Govern de les Illes Balears, com l’ha tenguda
durant aquest any i mig, clar que sí!, clar que sí!
(Petit aldarull)
I continuarem batallant per a això, i continuarem intentant
fer front comú per defensar el sistema de finançament
autonòmic que ens mereixen, perquè jo em meresc com a
presidenta del Govern poder donar als ciutadans de les Illes
Balears..., però no jo, perquè no és un problema meu, poder
donar als ciutadans de les Illes Balears millor educació, millor
sanitat i millors serveis socials, i això és el sistema de
finançament autonòmic que ho preveu, i nosaltres ens
mereixem tenir més inversió pública, que farem amb molts
d’esforços en aquest pressupost de l’any 2017; i ens mereixem
no estar a la cua d’Espanya per part del Govern d’Espanya; i
ens mereixem tenir un règim especial que compensi les
desigualtats que provoca ser unes illes.

LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ahir
presumia l’equip de la presidenta que tenien dos discursos.
Avui hem vist que ha sortit amb el discurs de sempre, amb el
discurs de fer d’oposició de l’oposició, amb el discurs...
(Remor de veus i petit aldarull)
...amb el discurs de viure del passat, perquè vostè si no viu del
passat no té res a oferir als ciutadans d’aquesta comunitat...
(Remor de veus)
...amb el discurs... -posi’s tranquilAla, posi’s tranquilAla- ...amb
el discurs de la supèrbia, dels crits, del “hooliganisme”, però,
tot això, tranquilAla que li ho deix per a vostè, perquè jo no som
per a res com vostè.
(Alguns aplaudiments)

I em diu que no hem fet res, i acab amb això, Sra. Prohens.
Estudiï les coses i parli amb els seus, perquè és insultant, és
insultant. Hem passat la proposta al Govern d’Espanya, hem
anat a la reunió aquesta que diu vostè del mes de juny, clar que
sí, i sap què passa?, que ens varen dir que no s’havien llegit els
papers i que no sabien què ens havien de contestar. Això és el
seu ministre Montoro i és el seu govern, Sra. Prohens, per
favor! Aquesta és la realitat del menyspreu amb què vostès han
tractat i tracten la nostra comunitat autònoma.

Miri, Sra. Presidenta, jo i el meu grup hem assumit que som
a l’oposició, hem assumit el que ens varen dir els ciutadans dia
24 de maig. El problema és que vostè no ha assumit que és la
presidenta del Govern; el problema és que vostè..., perquè jo
puc no ser nouvinguda en política, el problema és que vostè,
que ha complit les bodes de plata en política, no ha guanyat mai
cap elecció, aquest és el problema.
(Aldarull)

Per això, Sra. Prohens i membres del Grup Parlamentari
Popular, a mi m’agradaria que fossin capaços, des de la realitat
del que tenim, d’entendre quines illes som, quina cultura,
identitat, quina forma de ser tenim, què volem ser de futur, què
volem ser aquesta legislatura i la que ve, m’agradaria que
poguéssim establir llaços de parlar de qüestions importants...,
jo els vaig fer un plantejament molt ampli ahir de moltes coses
en les quals podem estar d’acord o no però que hem d’afrontar
com a problemes estructurals que té aquesta comunitat
autònoma, i alguns altres perquè són problemes conjunturals,
i li ho dic amb orgull i amb humilitat: aquest govern ha intentat
des del minut u resoldre tot aquest tipus de problemes, i ha
intentat des del minut u treballar posant l’atenció només en les
persones, i ha intentat i està intentant treballar incansablement
per millorar la situació de molts de ciutadans i ciutadanes, i ho
vol fer des del diàleg, i ho vol fer des de la transversalitat, i ho
vol fer amb molts d’acords, i jo en això els torn convidar una
vegada més. Ara, Sra. Prohens, hem de sortir del fang i hem de
pensar de veres, amb altura de mires, en el que necessita el
nostre país.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
En torn de rèplica, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Prohens.

I com que jo no tenc temps ilAlimitat com vostè em limitaré
a treure-li, perquè els ciutadans ho vegin, les mentides de
Francina Armengol, dels somnis de Francina Armengol a les
mentides de Francina Armengol.
Ahir va fer quatre mencions a Menorca, i tots eren temes
que ja havia posat en marxa el Partit Popular: Parc Bit, millora
de desplaçament dels malalts, radioteràpia i escola d’adultes.
Ahir ens va dir que per primera vegada en la història veim com
la temporada s’inicia el març i s’acaba el novembre, i ho va dir
sense posar-se vermella ni esclafir a riure. Ens va dir també que
no és antagònic creixement econòmic i govern d’esquerres,
atribuint-se a vostè mateixa i a la supèrbia que tant la
caracteritza les bones dades de què estam gaudint a les Balears,
i ho va dir sense posar-se a riure ni posar-se vermella. Ens va
dir que per primera vegada promocionam la cultura de les Illes,
el turisme cultural; fals. Ens va dir que s’han aprovat ajuts de
4,7 milions per als pagesos; fals. Ens va dir que..., o avui ens ha
dit..., ahir ens va dir -perdó- que venia un pla d’infraestructures
en educació, que ja havia venut la seva consellera el mes de
maig, un pla d’infraestructures moltes de les quals va anunciar
ahir que vénen dels plurianuals que tenia el Partit Popular.
Vostè ha hagut d’usurpar...
(Alguns aplaudiments)
...ha hagut d’usurpar la gestió del Partit Popular per poder
enriquir la seva minsa gestió.
Vostè ven que contracten més professors a educació i això
ve del pacte d’interins també aprovat pel Partit Popular. Vostè
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avui ha vengut tota una sèrie de programes de l’IBAVI que ja
venien del Partit Popular. O fins i tot la concertació social, que
ja ve de la passada legislatura amb el Partit Popular.
Clar, Sra. Armengol, és que vostè n’ha dites tantes, de
mentides, que ja no sabem si ens menteix abans o ara; no sabem
si era mentida quan la seva consellera ens va dir que els 80
milions de carreteres estaven arribant, eren per aquí, arribant,
ho recordaran, després d’haver-se fet la foto, o si ens menteixen
ara. No sabem què havien acordat amb Madrid.
(Remor de veus)
Ens ha dit tantes mentides que no sabem si era mentida
quan ens deia que feien comptes tornar 20.000 targetes
sanitàries... Jo no he dit que em semblàs malament, vostè ha
d’escoltar, Sra. Armengol. Jo no som tan superba com vostè, jo
no li diré si vostè m’ha entès o no m’ha entès, jo pressupòs que
vostè ha entès el meu discurs; vostè sempre m’està dient si jo
l’entenc o no l’entenc; no, jo sé que vostè m’ha entès, però
vostè no m’ha escoltat. Jo no he criticat el retorn de targetes
sanitàries, no he criticat l’ampliació de centres de salut els
horabaixes, fins i tot l’he felicitada per alguna de les mesures
que havia fet; el que passa és que, com que vostè no està
avesada, perquè vostè feia aquella oposició del no a tot, feia
aquella oposició destructiva, vostè quan jo li ho dic no s’ho pot
creure, no se’n pot avenir que hi hagi tanta diferència entre
vostè i jo. Aquest és el problema.
Miri, Sra. Presidenta, n’ha dites tantes, de mentides, que ja
no sabem si ens mentia quan ens parlava de les 20.000 targetes
o que la realitat no era la que venia i que només n’ha pogudes
tornar 4.000. La demagògia li va anar molt bé per guanyar vots,
però o bé ens mentia abans, o bé ara ens amaga la realitat,
perquè vostès ens venien 60.000 milions de renda bàsica i ara
són 2; 3.000 famílies i ara són 181. Clar, jo no sé si abans
enganava o està enganant ara.
De la Llei d’habitatge crec que hauria de ser a la PAH, que
els digués la Llei d’habitatge. I contesti’m: ha cessat ja la
gerent de l’IBAVI o no l’ha cessada?, perquè ahir era la
reivindicació que li feien aquí a fora.
Vostè ha venut avui..., és curiós que la major part del seu
discurs ha estat per defensar el conseller Vidal, perquè vostè ho
sap, que té un problema amb el conseller Vidal, i per això s’ha
dedicat a vendre i a parlar de depuradores i tractament d’aigües
que vénen de la feina feta pel Partit Popular, també, Sra.
Armengol.
(Rialles)
Vostè ha tornat usurpar la gestió del Partit Popular. Miri, li
posaré un exemple: depuradora de Santa Eulàlia; l’ajuntament
encara està esperant que li paguin el tractament de llots i
nosaltres estam esperant una compareixença de fa un any i mig
del conseller perquè ho expliqui. Això per posar només un
exemple.
Em diu que no he parlat del tema de Son Dureta, i jo n'hi
vull parlar, el que passa és que jo sí que he de prioritzar, a
diferència de vostè. A nosaltres ens sembla una bona idea, ens
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sembla una bona idea la que va plantejar ahir de Son Dureta,
però tenen les necessitats cobertes? Jo demanaria un poquet
més de concreció, calendari, pressupost, com ho faran, d’on
treuran els fons. Que no passi amb Son Dureta com ha passat
amb la facultat de medicina.
I li vull recordar que la passada legislatura vàrem aprovar
en aquest parlament, aquell govern tan poc democràtic i que
parlava tan poc, vàrem aprovar una comissió, on l’oposició
també estava representada, per consensuar el model
sociosanitari que volem per a les nostres illes, una comissió per
parlar de Son Dureta, per parlar de Can Misses i per parlar
també de la dotació que vol M enorca. Avui se n’ha recordat de
Menorca perquè deu haver llegit la portada dels diaris i ha vist
que ahir no n’havia parlat.
I no m’ha dit res dels concerts, i jo li dic, i avui ha tornat a
reivindicar que vostè és una dona d’esquerres, i jo li dic que si
és tant d’esquerres almanco faci polítiques d’esquerres i
acontentarà els seus socis de Podemos que no varen quedar
gens contents amb el seu discurs. Faci el que nosaltres, ho vull
avançar i perquè m’entengui, aquí sí, que ens sembla una
aberració, el que fa el seu company Ximo Puig a València que
ha declarat públics tots els concerts que tenia amb hospitals
privats. Faci-ho, si vostè és tan valenta i tan de dona i tan
d’esquerres faci-ho i almanco Podemos l'aplaudirà tot el que no
la va aplaudir ahir, segur.
Vull acabar, perquè ja vaig acabant el temps, tornant parlar
de turisme, perquè vostè no m’ha contestat l’oferiment que jo
li he fet. Vol fer un gran pacte d’estat sobre turisme, sí o no?
Vostè em remet a unes meses de treball on l’oposició no està
representada, perquè el diàleg amb l’oposició, Sra. Armengol,
li agradi o no, ha estat una quimera durant aquest any i mig.
Vostès ens han citat de manera seriosa per parlar del logotip del
Govern, ni d’economia, ni de territori, ni d’educació, ni de
l’impost turístic, del logotip del Govern. Aquesta és l’única
política d’estat que ha intentat fer amb l’oposició.
Miri, jo com que no tenc -li ho repetesc-, temps ilAlimitat, sí
que li volia recordar una cosa. Avui ho ha tornat fer, ho ha
tornat fer, ha tornat dir que el Partit Popular va destruir amb les
seves lleis més invasores, amb l’agrària, amb la del sòl, amb la
turística; i ha tornat dir que teníem privilegis o que vàrem
concedir privilegis, i jo li torn dir, no tiri la pedra i amagui la
mà. Què és el que s’ha destruït i a qui va afavorir el Partit
Popular? I em sembla molt agosarat que vostè, en la seva
situació personal, surti avui aquí i em parli de privilegis
urbanístics...
(Se sent una veu de fons que diu: “Sí, señor”)
... molt agosarat, Sra. Presidenta, molt agosarat.
(Alguns aplaudiments)
La rèplica, la rèplica que més li ha de preocupar no és la
que li faci el Partit Popular, tot i que som el principal grup
d’aquesta cambra, la rèplica és la que ha vist avui als mitjans de
comunicació; la rèplica és la que li va fer ahir la Plataforma
Antidesnonaments; la rèplica és la que li varen fer ahir docents
de religió que deien que els feia vergonya el seu tuit que
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parlava de diàleg i consens; la rèplica és la que li va fer ahir
Pimeco; la rèplica és la que li fa l’Assemblea de Docents quan
són ells que parlen de ràtios ilAlegals, no el Partit Popular; la
rèplica és la que li fan els metges que diuen del caos que
pateixen i sofreixen; la rèplica és la que li fan els infermers que
diuen que fan falta més infermers; la rèplica és la que li va fer
ahir un sindicat de l’educació d’aquestes illes que va dir que
s’havia avergonyit d’escoltar-la quan parlaven d’educació, que
els que pateixen les seves retallades no havien tengut cabuda en
el seu discurs; la rèplica és la que li fan els policies interins; la
rèplica és la que li fan els funcionaris. Aquesta és la rèplica que
li ha de preocupar perquè vostè, tot i que viu tancada al
Consolat de M ar, la societat li està replicant que no va per bon
camí.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Els consellers els han convocat per tots els temes importants
que hem parlat, fins i tot els hem parlat dels pressuposts. Amb
nosaltres això no va passar mai, Sra. Prohens, mai, i la seva
actitud no ha estat positiva, ho entén que no ha estat positiva?
Vostès no ens han fet cap proposta, ni concreta ni genèrica, a
les polítiques que estàvem fent. Nosaltres donam molta
importància a parlar amb els grups parlamentaris i amb els
partits polítics, molta, i quan s’aclareixin de veritat n'hi donaré
molta més, no tenguin cap mena de dubte. Ara, sobretot donam
molta importància a parlar i a escoltar la gent, a la gent que
venia quatre anys patint molt i li sap greu que ho digui, però ho
tornaré a dir, nosaltres som fruit i conscients que som els partits
polítics que vàrem poder assumir els compromisos de tanta i
tanta gent que sí va sortir al carrer a defensar els seus drets, a
defensar la seva autoestima, a defensar que eren un poble que
no volia ser maltractat ni amb insults ni amb supèrbia. I em diu
a mi supèrbia, i em diu a mi supèrbia. I jo no he pujat a aquesta
tribuna i l'he insultada i vostè si m’ha dit deu vegades
mentidera me n’ha dit poques. I a mi, quan vaig anar a escola,
em varen ensenyar que això era un insult i seré supèrbia, però
a mi m’han ensenyat que això era un insult.

En torn de contrarèplica, la presidenta del Govern.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. Vicepresident. Sra. Prohens, tenia una rèplica
difícil veig, no m’ha discutit res del que jo li he explicat, no?
(Remor de veus)
El temps parlamentari, els temps parlamentaris sempre han
estat els mateixos, però l’actitud de qui governava no, jo mai no
vaig poder tenir un cara a cara amb el Sr. Bauzá, sempre es va
amagar contestant tothom junt, vostè el té, jo no el vaig tenir
mai com a cap de l’oposició, mai, mai.
(Alguns aplaudiments)
En aquest parlament l’oposició té el paper que li pertoca, si
l’utilitza o no com li pertoca dependrà de la Sra. Prohens
mentre sigui portaveu del Partit Popular, no dependrà de qui
governa.
Però no m’ha pogut contradir el gros, Sra. Prohens, i allò
gros és que les xifres canten i la realitat canta i allò gros és que
en aquestes illes veníem d’unes polítiques d’austeritat
malentesa, de retallades per convenciment ideològic i moltes de
les retallades per convenciment ideològic eren per canviar el
model de drets socials que teníem en aquesta comunitat
autònoma, igual que a tot Espanya, que això és el model de la
dreta, que nosaltres combatem, combatem amb polítiques,
combatem amb accions i combatem amb les nostres decisions,
i com ho feim? És important com ho feim, des del diàleg i des
de l’acord. Tothom està d’acord amb el que pensam nosaltres?
No, sense cap dubte, no. Ara, nosaltres intentam cercar els
acords amb tothom? Sí. Em dirà, amb l’oposició no parlam, és
clar, em diu no compari, però és que... no compari, és que vostè
amb un any i mig ha estat dues vegades en el Consolat, hem
parlat del que ha volgut i del que no ha volgut no n'hem parlat
i nosaltres durant quatre anys ens varen tenir a pa i aigua,
m’entén? A pa i aigua.

Per tant, a mi... em varen dir això, i jo intent ser educada i
no intent insultar-la i no dic... absolutament res ni del que pens.
O sigui que... Sra. Prohens, centrem-nos en la realitat.
Jo no sé com li he de dir perquè entengui que ho dic des del
més intens sentiment, i no sé com li he d’expressar amb
paraules que la facin commoure i entendre el que sentim.
Nosaltres no estam contents de com va tot, no n'estam contents,
li he explicat per què som en política, li he intentat explicar,
fins i tot, els valors de l’esquerra en política, de la
transformació social, de la importància de la política, del que
jo estim aquestes institucions i estim la democràcia, i per això
no entraré en el fang perquè li tenc massa respecte a això,
perquè sé el que significa haver-ho aconseguit. M’entén, Sra.
Prohens? Sé el que significa haver-ho aconseguit. I jo...
(Algunes rialles)
... és que veig que no, és que veig que no i em preocupa, és que
veig que no i em preocupa. És molt difícil que no entengui això
i que puguem parlar de tu a tu i entendre cap on hem d’anar
conjuntament com a país.
L’esquerra i els valors de quan governa és transformar una
realitat social que ens indigna, que no ens agrada, no ens agrada
el mal repartiment de la riquesa, no estam contents quan una
persona ho passa malament, entenem que hem de lluitar cada
dia, i dirà, “bé, idò no ho heu fet prou”, i jo som la primera que
li he dit, no basta el que hem fet, entén el meu sentiment?, no
basta el que hem fet i voldríem fer molt més, però el que no
permet que ens digui a aquest govern, a aquests que seiem aquí
i als que hi ha darrere i a la majoria parlamentària que ens ha
donat suport, és que no ho estam intentant i que no hem canviat
moltes coses i em dirà que no té importància, però per a mi en
té molta.
I quan vostè se’n riu perquè hem dut endavant un pla contra
la precarietat laboral o li dóna poca importància, jo no n’hi
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don, perquè la democràcia i la política estan per canviar les
coses i quan nosaltres hem aconseguit que 4.000 persones
tenguin millor contracte laboral de com el tenien amb vostès
per a mi és una bona notícia, i quan hem aconseguit que els
infants puguin tenir millor educació, per a nosaltres és una bona
notícia i quan aconseguim que... -torna vostè a insistir en una
dada que és falsa-, hem augmentat els professors i no hem
disminuït els AT, és una realitat, què encara hi ha necessitats?,
sí, però això és una realitat i quan hem aconseguit que hi hagi
més docents a les aules, és una bona notícia. Encara..., ho hem
aconseguit tot?, no,
(Remor de veus)
...però és una bona notícia. I si hem aconseguit... i si hem
aconseguit retornar drets als ciutadans és una bona notícia.
A veure si aquesta que és... aquesta és una qüestió de fons,
Sra. Prohens: vostès varen eliminar el dret a la targeta sanitària
a 24.000 persones, en això estam d’acord, nosaltres hem
retornat aquest dret, d’això és tracta un dret, no és subjectiu, el
tens o no el tens, una persona que demana la targeta sanitària
ara la té, amb vostès no la tenia i a més no ha de pagar 10
euros. Ho entén que hem tornat aquest dret?, ho entenen? És
important això, igual que hem tornat el dret...
(Alguns aplaudiments)
...és que conceptualment és molt important, després vostè va a
qui la té, no, no important és qui la té, és que el dret a tornat a
la societat, igual que és important el dret a la renda bàsica, és
molt important i no n’ha tornat parlar i jo ho trob molt
important. Aquesta comunitat autònoma garanteix un nou dret
que no existia i és el dret que la persona que no té facilitats per
a subsistència ara el té i no és subjectiu, el pot reclamar en
aquestes illes i som els únics de tot Espanya que ho feim i
n’estam orgullosos.
Hem de fer més?, sí, ampliarem els perfils, és clar!, si anam
endavant, hem començat i anam endavant, anam avançant en
retorn de drets, anam avançant en una societat més justa, en una
societat més pròspera.
Després, m’ha dit que tot allò bo que hem fet aquest any i
mig és perquè ho havien fet vostès i, és clar, si això és
l’argument de la seva rèplica, jo ja em veig incapaç, perquè,
clar, si 100.000 persones sortien al carrer perquè els llevaven
professors, perquè augmentaven ràtios, perquè eliminaven ajuts
als nins amb necessitats especials, amb professors a la
diversitat... aquesta gent creu que anava equivocada?, creu que
el que nosaltres hem fet en educació és el mateix que feien
vostès?, no és el mateix. Vostès acomiadaven professors,
nosaltres n’hem contractat; vostès no invertien en
infraestructures educatives, en un any, Sra. Prohens, en un any
hem gastat més del que vostès feren en quatre, en un any...
(Alguns aplaudiments)
...en un any i va a més.
El seu model sanitari i el nostre, és el mateix?, no. Tornemhi amb l’atenció els capvespres, és important; una persona que
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té feina, que té dificultats el matí per poder anar al metge amb
vostès no hi podia anar al capvespre, i ara les xifres ens donen
la raó: 6.000 cada dia n'hi van, 6.000 cada dia, són 6.000
famílies cada dia les que beneficiam, és el mateix o no és el
mateix?, no és el mateix.
Concerts sanitaris. Hospital Sant Joan de Déu, Creu Roja
són entitats sense ànim de lucre, Sra. Prohens, no em vengui a
dir que nosaltres privatitzam la sanitat!, és que no és ver i per
tant no ens ho digui perquè no és cert. No és cert.
Model en polítiques actives d’ocupació. És el mateix el seu
o no, que el nostre? No ho és. Vostès per als aturats, què feien?,
quins projectes?, quins programes?, varen acomiadar i
desmantellar el SOIB, els fons europeus que tenien, si no
arribam a venir, es perden i els hem invertit a millorar... no, no,
és que és la realitat, dels 4 milions en varen executar 2, vostès,
els de la bona gestió i eficiència econòmica, la dreta que
sempre s’ha fet grossa en això, idò no, tot el contrari, Sra.
Prohens, i nosaltres estam invertint en majors de 45, en joves,
en aturats de llarga durada, en dones, a donar una nova
oportunitat a joves que no varen acabar l’ESO i reincorporarlos al sistema educatiu, tot això no li sembla important?, a mi
em sembla fonamental que haguem donat oportunitats a
tantíssima gent.
En política social, li ho he explicat, tant la renda com la
dependència, com... en la política cultural què hem fet?,
exactament igual. O no recorda que vàrem tenir la situació al
límit perquè desaparegués l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears? No ho recorda, això?, no recorda el Born ple de gent?,
no se’n recorden?, no se’n recorden que a les entitats culturals
no els rebia ningú?, no se’n recorden que han pujat l’IVA
cultural al 21%?, no se’n recorden que gràcies a vostè
moltíssimes petites empreses del món cultural i de l’audiovisual
han hagut de tancar?, de tot això, no se’n recorden.
I no se’n recorden que per diversificar el model econòmic
vostès no varen fer res?, i és clar, em diu, “i tot venia gràcies a
nosaltres”, i jo li dic que no, Sra. Prohens, nosaltres hem
intentat canviar moltíssimes de les coses que passaven en
aquesta comunitat autònoma i n’hem canviat moltes i en queden
moltíssimes més per canviar i queden moltes qüestions a fer i
és veritat i a mi m’agradaria que poguéssim plantejar un discurs
i un debat clar i serè sobre qüestions que són importants.
I diu, “nosaltres vàrem fer inversió pública”, m’ha vengut
a dir que “totes les inversions que ara vostè explica és perquè
les hem planejat nosaltres”, no és veritat, Sra. Prohens, no és
veritat, no vàrem trobar ni projectes... miri, l’emissari de
Talamanca que vostès varen anar a Eivissa, que varen explicar
que tenien un projecte, que varen explicar que tenien el
pressupost, no era ver, no hi era, no hi eren ni el projecte ni el
pressupost, i ara em dirà “i ara tenen aigua, per què?”, perquè
hem fet les connexions, Sra. Prohens, però ho hem fet nosaltres,
no ho feren vostès, igual que les inversions que estam
plantejant fer per a Menorca, per a Eivissa, per a Formentera i
per a Mallorca no les tenien plantejades vostès ni havien
negociat els recursos econòmics per poder-ho fer, aquesta és la
realitat.
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I em diu “i les pagesos no han cobrat”, no és veritat tampoc
això, no és ver, Sra. Prohens, el PDR per primera vegada en
aquesta comunitat autònoma s’ha dotat completament, i qui ho
ha fet?, aquest govern, durant aquest any i mig, i aquesta és la
realitat i hem arribat... sí, el pagament és a tres..., són de 4
milions d’euros i arriba a més de 1.000 pagesos, 1.977
beneficiaris, aquesta és la realitat. Les xifres són les que són i
a vostè li agradarà més o manco, però aquesta és la veritat.
I després em diu si Son Dureta serà com la facultat de
medicina, m’ha agradat aquest símil, en un any la tenim oberta,
tant de bo amb Son Dureta poguéssim plantejar aquest símil
que vostè em planteja perquè, clar, vostès... han parlat molt de
moltes coses durant molts d’anys, però no les han fet, i aquest
govern no només ha complit la paraula donada, sinó que està
gestionant a bon ritme i en una situació econòmica complicada.
I tornaré acabar pel que li deia, Sra. Prohens, miri, tendrem
moltes debilitats, sense cap dubte, tendrem dificultats, sense
cap dubte, però jo estic contenta -i li ho he de dir- de presidir
un govern que és valent, un govern que no es posa de perfil, un
govern que mira de cara als ciutadans, un govern que es reuneix
amb tothom.
Jo, Sra. Prohens, me’n vaig -i vostè ho sap bé perquè he
anat al seu poble-, me’n vaig i parl amb tothom i em sotmet a
l’escrutini públic contínuament, igual que ho fan tots aquests
consellers i conselleres, amb els ciutadans, de tu a tu, parlam,
intentam acordar, això ha canviat molt, del que passava i del
que passa. I ho fem fet des de la lleialtat a la nostra terra, des de
l’orgull de ser qui som i sabent què voldríem ser de futur com
a comunitat autònoma, com a territori, com a illes, i,
efectivament, sent conscients que som una comunitat insular i
que hi ha quatre consells insulars amb els quals intentam
treballar dia a dia i ens posam d’acord i intentam fer feina per
a aquest federalisme interior amb el qual nosaltres creiem, Sra.
Prohens, i val la pena dir-li que ens trobam pactant els procés
de transferències de competències als consells insulars i tenim
una altra Conferència de Presidents dia 3 d’octubre, la tercera
d’aquesta legislatura, i en aquesta línia treballam. I treballam
per millorar el nostre model econòmic i treballam per
diversificar i treballam per evitar els excessos que tenim en
aquestes illes i treballam per retornar drets, llibertats i més
democràcia a la ciutadania, que se la mereix, Sra. Prohens.
A mi m’agradaria que vostès poguessin tenir una actitud
constructiva, que entenguessin cap on anam, que entenguessin
que moltes coses que patim venen de decisions que vostès
varen prendre. I crec important, des de la humilitat, però també
des de l’orgull de saber el que representam, de saber la paraula
que hem donat als ciutadans i ciutadanes, de saber el que volem
fer per a aquesta comunitat autònoma, li dic, sincerament, que
hem treballat moltíssim, que seguirem treballant moltíssim, que
tot el que hem fet no basta, que seguirem esforçant-nos dia a
dia, que ens hem equivocat en coses i ens seguirem equivocant,
sens dubte, perquè som humans i demanam excuses; ara,
nosaltres no ens posat de perfil, nosaltres afrontam els
problemes i amb el pressupost paupèrrim que tenim afrontam
molt millor els problemes. I no em negarà una cosa, vostès
varen pujar l’endeutament moltíssim, el varen disparar, el
dèficit no el varen complir, les seves sacrosantes normes
financeres no les compliren, però sobretot sap què feren? Amb

aquests incompliments no donaren més serveis, ni més drets, ni
més llibertat, ni més capacitat d’oportunitats als joves que no
la tenen, ni més capacitat d’estudiar, ni més capacitat de
formar-se, ni més capacitat d’una bona salut, no, amb aquests
doblers no feren tot això, Sra. Prohens, apoderaren alguns, però
les desigualtats cresqueren.
Nosaltres intentam fer tot el contrari, amb els pocs recursos
hem prioritzat molt millor i les xifres canten: hi ha més
professors, hi ha més metges, hi ha més infermers, hi ha més
valoradors de dependència, hi ha més gent fent feina per a les
polítiques actives, treballam intensament per a això, i no n’hi ha
prou, no n’hi ha prou, i seguirem en aquesta línia. I té davant
vostè un govern que no acotarà el cap, un govern que no
acotarà el cap davant ningú dels poderosos ni ningú de Madrid,
sigui qui sigui; nosaltres no acotam el cap perquè nosaltres
sabem per a què governam i governam per a una majoria social
de població d’aquestes illes, que va voler canvis des de
l’esquerra, canvis compromesos amb el territori, amb la
ciutadania, amb la gent, amb la cultura, amb totes aquestes
qüestions que per a vostè potser no són importants, per a
nosaltres són molt importants.
I la democràcia i la política hi és per transformar la realitat
i davant vostè té un govern que no aturarà, té un govern que
defensarà amb valentia aquesta ciutadania i la defensarà on
calgui, perquè s’ho mereixen, perquè els nostres ciutadans han
patit moltíssim i ja han dit prou, ja varen dir prou, volen
governants a l’alçada de les circumstàncies.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Laura Camargo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.
LA SRA. CAM ARGO I FERNÁNDEZ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats, bon dia treballadors i treballadores de la cambra.
Benvolguda presidenta Armengol, si bé estic ben segura que la
majoria de la societat de les nostres illes es congratula d’haver
fet fora no només el molt poc honorable Bauzá, que avui ens
acompanyava, no sé si encara ens acompanya, sinó sobretot les
seves polítiques retalladores i antisocials, estic també
convençuda que no és temps ni per a l’autocomplaença del
Govern al qual, des de Podem donam suport extern.
Ens alegram tant com vostè, i en això estam d’acord, que
avui no continuï ni la tirania ni l’espoli del Partit Popular
d’aquestes illes amb polítiques neoliberals i corruptes, però
també vull citar les seves pròpies paraules en el discurs
d’investidura, quan va dir, amb solemnitat i amb encert, trob,
que l’aviséssim si es confonia.
Per tant, a més de reconèixer que moltes coses de les fetes
fins ara, gràcies en bona part al suport que dóna Podem a
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aquest govern, aquestes coses estan ben fetes i no les deixarem
de reconèixer, el que avui faré i el que hem fet durant aquest
any de legislatura molts de cops és recordar-li que, encara que
ho reconeixem i ens sentim partícips de l’esmena feta a les
polítiques del Partit Popular, absolutament necessàries per
rescatar la nostra ciutadania del forat al qual ens havien
conduït, al que realment pensam que ha d’aspirar aquest
govern, amb el nostre suport, és a planificar millor cap on anam
i donar un cop de timó per tal d’agafar un nou rumb.
No li demanam, per tant, que es compari amb el molt poc
honorable Bauzá ni amb el lladre convicte i confés de M atas,
perquè allò no és precisament complicat, vull recordar-li aquí
que el nostre vot d’investidura no era per fer un nou pacte de
progrés, sinó per donar compliment a uns acords pel canvi, és
a dir, uns acords per canviar la política de les illes dels darrers
trenta anys, per fer una esmena a la totalitat del robatori de
drets, a l’espoli de les classes populars de les Balears durant
massa temps, però també per tal d’agafar una nova direcció.
Sra. Presidenta, jo sé que no és fàcil el que li demanam, ho
sé molt bé, però és el que se’ns diu encara que les majories és
el que aquestes illes necessiten, la gent està farta d’atur, encara
que vostè ahir feia un discurs potser una mica autocomplaent,
per tenir unes xifres d’un 13% d’atur en una temporada de
rècord turístic; la gent està farta de precarietat; la gent està farta
de patir encara desnonaments; de tenir problemes a l’àmbit de
la sanitat, de l’educació i de totes les retallades de les quals
venim els darrers anys. La gent també està farta de governants
que no arriben a trobar la solució als problemes corrents del dia
a dia de la gent corrent.
Però, per desfer-nos de tot aquest passat i per agafar un altre
rumb, estam convençuts que es necessita valentia, audàcia i
coratge. Necessitam valentia i coratge per poder dir a aquest
partit perillós de les illes que tornin el que ens han robat i que
no pagarem un cèntim del que la banda del Partit Popular i dels
seus més de 40 lladres ens han furtat a totes i a tots.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Necessitam audàcia per tirar endavant una auditoria
ciutadana del deute valenta, que no tengui problemes a dir que
no devem res a Florentino Pérez, que no devem res a Matas, de
tot el que ens ha llevat de l’Hospital de Son Espases, que no
volem pagar ni un euro més de les autopistes d’Eivissa.
(Alguns aplaudiments)
Quan el deute públic de les illes ha crescut 161 milions
d’euros i representava en finalitzar el segon semestre de l’any
un 30,7% del PIB, pensem que aquesta xifra encara és molta,
és hora de dir no als chanchullos, és hora de dir no a les
herències rebudes del passat. Cal valentia, per tant, contra la
calamitosa situació dels serveis de l’Hospital de Son Espases
i de Can Misses, hem detectat, Sra. Presidenta, una gestió
negligent en la supervisió dels contractes i deures de les
concessionàries dels serveis, sobretot en aquests dos hospitals,
però no només, els serveis externalitzats en aquesta comunitat
autònoma presenten mancances que ens preocupen i molt.
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No podem seguir essent hostatges d’allò que va finançar el
molt corrupte Jaume M atas, l’amic de Bárcenas, Javier Arenas,
és un contracte vergonyós que no pensava en l’atenció sanitària
per a les nostres illes, sinó en com quedaria més maca la seu del
Partit Popular a Gènova. I si el servei de cuina d’aquest
hospital no reuneix les condicions del contracte, hauríem de ser
capaços de dir adéu a aquest contracte! No volem que els
nostres serveis públics siguin externalitzats, fragmentats en mil
pedaços, oferint un servei pèssim i enriquint la butxaca d’algú
com Florentino Pérez. Per tant, una política valenta i audaç, és
a dir, adéu Florentino Pérez, adéu ACS, i això no hauria de ser
tan complicat!
(Alguns aplaudiments)
El que em deman i el que ens demanam des de Podem és,
ni més ni manco, l’audàcia que ha demostrat el nostre poble
valent, vostè ahir feia referència, amb encert, quan s’aixecava
contra el Govern autoritari del Sr. Bauzá, l’audàcia de les
camisetes verdes, la valentia de la gent corrent dels barris
aturant desnonaments, la dels activistes de la PAH, la dels que
pateixen encara la nefasta llei mordassa, la de les feministes
encausades, la de les encausades de la conselleria i la de tota la
gent que es va jugar la pell per desobeir. Perquè nosaltres ho
sabem ben bé, la política i el canvi, la transformació social es
fa també des de les institucions, però l’impuls necessari sempre
ve de la gent que s’autoorganitza i de la gent que lluita també
al carrer.
(Alguns aplaudiments)
Senyora presidenta, és molt el que demana la gent i el que
la gent encara ens diu que necessita. Entenem, i sabem que
vostè també entén bé d’on venim i del passat nefast que hem
viscut, han estat molts anys de despotisme que la gent... tants
d’anys de despotisme que la gent ja no necessita canvis només
estètics, necessitam canvis en profunditat, canvis de rumb, i és
ara el moment, jo no veig perquè calgui esperar.
D’aquesta part del Parlament, en aquesta bancada, es
reuneix el més ranci de la nostra política, han protagonitzat
robatoris, ganivetades a l’esquena, no han estat ni tan sols
capaços de defensar les lleis que varen proposar. El Partit
Popular de les illes de vegades fa vergonya, d’altres mala gana
i hi ha moments que fins i tot sent llàstima per ells, però el
Partit Popular i els seus 40 lladres és en camí i estarem més
prop d’aquest camí d’anar-se’n pels embornals de la història,
per compartir pàgina amb Unió M allorquina, a la secció de les
famílies mafioses, i nosaltres tenim també una responsabilitat,
com a govern de canvi, perquè això passi com més aviat millor.
(Remor de veus)
Molt aviat Netflix farà una sèrie del cas de corrupció del
Partit Popular de Palma i malauradament potser que guanyi a
The Voyeur i a Narcos en els propers EMMY, senyors i
senyores del Partit Popular, policies que feien de vigilants de
carteristes, prostíbuls oberts per càrrecs públics, extorsió als
veïnats i empresaris, la Sicília sense morts dissenyada per
Cañellas, amb M atas i Munar de prototips, que sota el
“Rodrigato” va prendre les armes per millor robar i extorsionar.
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Però és molt el que encara espera la bona gent d’aquestes
illes, espera una gran depuració que sigui a l’alçada de les
circumstàncies i encara no s’ha notat, malgrat aquesta millora
econòmica a la qual vostè va fer referència ahir, que, després
de la pèrdua de la majoria absoluta del Partit Popular, hi hagi
canvis profunds en matèria, per exemple, d’educació. Abans
m’astorava quan la portaveu del Partit Popular citava
l’Assemblea de Docents com a referent, després d’haver anat
literalment en contra de les demandes durant tota la darrera
legislatura d’aquest colAlectiu, la veritat és que tota ocasió és
bona per atacar en qüestions amb les quals podem estar
d’acord.
En matèria d’educació, vostè va dir ahir que les portes del
Consolat estan obertes, això és cert, hi ha un canvi de tarannà,
això no ho discutirem, però és cert també que les expectatives
dels acords pel canvi eren molt altes i també és cert que el que
ens arriba per part de la comunitat educativa és que és molt poc
allò de l’essencial en què hi ha hagut canvis. Per exemple, des
de Podem hem demanat, i ho tornarem fer tantes vegades com
faci falta, més valentia per acabar amb la implantació de la
LOMQE, com tanta gent ha demanat en els carrers i encara
demana, fins i tot com el seu propi partit va votar amb nosaltres
en el Congrés dels Diputat la passada legislatura. Es pot
imaginar vostè, tenia tot un poble darrera per defensar amb
vostè, una comunitat lliure de LOMQE, una llei autoritària feta
a mida de les polítiques del Partit Popular?
Per què hem hagut d’adaptar els currículums LOMQE sense
consultar amb la comunitat educativa? Això és una pregunta
que ens fem i això és una pregunta que ens fa la mateixa
comunitat educativa. És molt poc el que s’ha fet en aquest
sentit i, a excepció del tema de les revàlides, amb la qual cosa
estam totalment d’acord amb la política presa per part del
conseller d’Educació, especialment és important recordar que
tenim un problema, -i ara sé que a continuació el senyor
conseller negarà amb el cap-, amb la qüestió de les ràtios, i no
és una qüestió que digui -ara diu que sí-, i no és una qüestió que
digui Podem, ni és una qüestió que digui el Partit Popular, és,
senzillament, una cosa que passa i que s’ha de solucionar. La
veritat és que resulta curiós el fet que fins i tot aquest
incompliment queda per damunt del que marca la LOMQE
mateixa, amb la qual no estam d’acord.
També trobam que hi ha un incompliment dels acords pel
canvi en la manca d’obertura de participació democràtica de
tota la comunitat educativa en la gestió dels centres i en
l’activació dels consells escolars participatius, encara que és
cert que, per primera vegada, tenim un conseller general
d’Educació, de Comunitat Educativa i d’Innovació, en realitat
no s’han pogut destacar actuacions per potenciar de bon de
veres la participació de tota la comunitat educativa en la gestió
dels nostres centres.
El canvi de rumb, per tant, que demanam en relació amb
aquestes qüestions esmentades també està relacionat amb la
priorització valenta de l’educació pública per davant de
l’educació concertada. Aquest govern encara no ha fet una
aposta clara per reduir els concerts d’ensenyament no
obligatori, els concerts en infantil i en batxillerat, i en això
sembla que hem de tenir molt clar que és una qüestió de
prioritats, quan no hi ha diners i hem de prioritzar una cosa o

l’altra, hem de triar, i aquesta tria trobam que encara aquest
govern no l’ha feta.
Cal tenir també més audàcia per dir clarament als bancs i a
tots els ciutadans i ciutadanes que amb dos mesos, només amb
dos mesos d’interessos de quitació i espera, respecte del
pagament del deute, podíem haver construït les escoles que tant
manquen a Campos i a M ontuïri, per citar-ne només dues, i
deixar...
(Alguns aplaudiments)
... de ser la comunitat autònoma en la qual ha crescut més el
nombre de barraques, concretament tenim 107 barraques, 14
més que l’any passat, i les necessitats en aquest sentit de l’illa
d’Eivissa són absolutament urgents. Nosaltres som ben
conscients, i ho hem dit sovint, que la pujada del pressupost
d’educació del qual vostè ahir parlava, és encara insuficient,
perquè és impossible impulsar l’educació pública de qualitat
amb una inversió del 2,96% del PIB, estam molt per sota de la
mitjana estatal, però també del 7% al qual aspiram crec que la
majoria de les forces de progrés d’aquesta cambra.
Precisament, per aquesta mancança de pressupost adequat no
es pot donar una solució immediata, com la que ens reclamen
i arriben a la conselleria cada dia trucades per dir que cal
contractar personal que pugui atendre els infants amb
necessitats especials, sí, encara que ho neguin, hi ha necessitat
de contractar més AT.
Sra. Presidenta, voldria dir també que ahir pràcticament
vostè no va fer referència en el seu discurs al món de la cultura.
La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports va presentar
aquest dilluns el resultat de l’estudi El consum cultural a les
Illes Balears i es pot destacar una xifra que jo crec que és
cridanera i és: el 50% de la població de les Illes no fa cap tipus
de consum cultural al llarg de l’any, excloent el cinema o, com
a màxim, ho ha fet un sol cop. Jo crec que això ens hauria de
preocupar a tothom i hauríem de començar a pensar on queden
mesures per potenciar, per exemple, que la gent vagi als
museus, a les exposicions, als monuments, als llocs històrics, a
les biblioteques o als concerts? Alguna cosa falla aquí, no
sabem si és que tenim una oferta massa limitada o de poca
qualitat, de preus molt poc accessibles per a les majories
socials, que pot ser una causa que la cultura no sigui en aquests
moments, en aquesta legislatura, una cosa oberta i accessible a
tota la nostra ciutadania.
Per això, nosaltres li farem arribar tota una bateria a la
consellera i a vostè, tota una bateria de propostes, per tal de
promoure, precisament, la recuperació des de les institucions de
tots els espais públics dedicats a la cultura que avui són
gestionats per empreses privades o fundacions.
Vull parlar també que en matèria de sanitat hem aconseguit
només un terç d’allò que vàrem establir en els acords pel canvi.
I sí és cert que ens hem de felicitar, i així ho fem, per haver
retornat la targeta sanitària als immigrants i haver eliminat les
taxes per l’emissió de la renovació de la targeta, la sensació és
que el rumb marcat encara no apunta en la bona direcció. S’han
augmentat el pressupost d’atenció primària en 2016, això és
cert, però les millores els usuaris ens diuen que no han arribat
clarament als centres de salut. T ambé els treballadors i
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treballadores es queixen del mateix. El mateix succeeix a salut
mental i a atenció sociosanitària, inclosa l’atenció a la
dependència, tot i que sabem que el dèficit crònic que té
aquesta conselleria, i ho sabem i no ho amagam, cal tornar
repetir que el pressupost de sanitat encara el seu increment no
pot donar solució a totes aquestes mancances sense una bona
planificació.
Les llistes d’espera han disminuït, però escassament,
continua l’opacitat en les dades sobre els mètodes i pressuposts
destinats a rebaixar-les. Cal garantir un accés a la informació
sanitària més senzill i més accessible per tota la ciutadania. Hi
ha, per tant, una manca de bona gestió, i aquesta també existeix
en la facturació a tercers. En general, podem dir que la
ciutadania continua amb problemes semblants i dins l’ambient
sanitari el que ens arriba és que regna el desànim perquè les
expectatives creades en aquests moments no es compleixen.
Ha mancat també, Sra. Presidenta, valentia, i això hem estat
sempre ferms, per dir al lobby mèdic que ara no tocava una
facultat de medicina quan encara creixen les llistes d’espera;
quan no es reparteix el procés privatitzador de la nostra sanitat
pública, que ja fa temps que pateix les externalitzacions, com
hem dit abans; quan la UIB a més està en fallida pressupostària,
ho deia l’altre dia el mateix rector. Ja tenim la facultat de
medicina que tant desitjaven alguns i ara ja sabem que 61%
dels estudiants no són de les Illes i que, a més, s’han de fer
totes les classes majoritàriament en català.
El temps sembla que ens dóna la raó i la veritat, jo em
deman, l’impuls a la diversificació i al canvi de model
productiu és el model d’aquesta facultat? És precisament això?
La facultat més cara de la Universitat amagada dels pressuposts
de l’any passat, aprovada fora de seu parlamentària, que va
rebre un informe inicial desfavorable i molt ben fet i molt ben
argumentat del director general d’Hisenda dient que la seva
viabilitat anava només lligada a la millora del finançament
autonòmic, després es va rectificar; feta, segons vostès, per
millorar els professionals sanitaris a les nostres illes i per
potenciar la recerca, però clar, com és possible que es digui
això per un costat i que per un altre costat no s’hagin eliminat
els copagaments? Com pot ser que cerquem la millora de la
nostra sanitat pública i que diguem que la facultat de medicina
impulsarà això i després tenim famílies que ens diuen que han
d’optar entre menjar o pagar els medicaments?, famílies que no
es poden permetre pagar els tractaments d’asma per a dues
persones, i han d’alternar i han de decidir qui pren cada
setmana el tractament. Tot això ho hem dit ja diverses vegades,
al tema s’ha de posar solució, no és un tema de serveis socials,
és un tema de salut i el seu govern ha decidit donar prioritat a
la facultat de medicina quan encara tenim totes aquestes
mancances greus per resoldre.
Ens felicitam, i això cal dir-ho, que hi hagi radioteràpia a
Menorca, però vostè ahir no va parlar en cap moment
d’habilitar l’Hospital de V erge del Toro com a centre
sociosanitari, i també pensam i sabem que és una mesura que
es durà a terme.
Ens felicitam també, va ser un bon cop ahir, Sra. Presidenta,
del Pla de malalts crònics lligats a Son Dureta, però nosaltres
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li demanam, per favor, aquest pla complet i tots els detalls
abans que es posi en marxa.
Bé, Sra. Armengol, la veritat és que també pensam que cal
mostrar més valentia per posar la gent de les Illes davant els
interessos que ens volen cobrar Montoro i els bancs. Vostè va
parlar molt en el seu discurs del rescat ciutadà, de fet és un dels
eixos que recorren tots els acords pel canvi, i nosaltres hem dit
que ha de ser des del primer minut d’aquest govern de canvi la
prioritat, perquè no volem ni podem fer ulls grossos a la
situació d’on veníem.
Sembla, en canvi, que vostè no va tenir molt en compte les
xifres recents, quan parlava del creixement de la Creu Roja que
clarament explica que aquest creixement econòmic que tenim
no està sent redistribuït com toca perquè hi ha borses de
pobresa que s’han cronificat i cal afegir que l’exclusió social a
les nostres illes, a més, té un perfil clarament de dona. El 60%
de les persones ateses són dones entre 31 i 50 anys, aturades,
amb persones al seu càrrec i majoritàriament de nacionalitat
espanyola. S’han augmentat en un 1% les ajudes dels plans de
lluita contra la pobresa i l’exclusió social, però encara aquestes
borses de pobresa no s’han eliminat, només cal fer una
passejada per l’església dels Caputxins i veure com aquestes
coles encara continuen. Llavors, alguna cosa haurem de
replantejar-nos, alguna cosa no devem fer bé quan aquestes
borses de pobresa s’han cronificat malgrat el suposat increment
econòmic.
I ja sabem d’on venim, no cal dir-ho, però sí que sabem
també que aquestes mesures bones, valentes, a les quals hem
donat suport, com la posada en marxa de la renda social
garantida, alguna cosa s’hi haurà de fer, per què només un 10%
d’aquestes ajudes s’han concedit? Clarament, perquè els
requisits eren massa restrictius i qualque cosa haurem de fer. Jo
ahir esperava que vostè digués, ja tenim un pla per tal que
aquesta renda social garantida arribi a més gent, per tal de dir
això, de complir això que vàrem dir al principi, no deixar a
ningú enrere. I en aquests moments, en aquesta comunitat
autònoma, hi ha gent que s’està quedant enrere, i això és el que
la gent no pot entendre quan parlam d’un govern com el nostre,
d’un govern que suposadament governaria, precisament, per
eradicar aquestes coses i no d’esquena a la gent i contra la gent,
com va fer el Govern del Sr. Bauzá.
Estam sortint del forat negre econòmic, més o manco, va dir
vostè ahir, i feim caixa pel mal anomenat èxit turístic, que
nosaltres i molta més gent anomena clarament saturació
turística i insostenibilitat. En aquest sentit vull dir un parell de
coses, Sra. Presidenta. Em va sorprendre que vostè ahir parlés
poc d’una qüestió que surt clarament recollida en els acords pel
canvi, entre els horitzons clars d’aquesta legislatura, com és la
protecció del medi ambient i el repte que tenim davant, si
volem fer-ho, en la qüestió de posar límits.
No va parlar molt tampoc d’agricultura, ja he dit que
tampoc no va parlar molt de cultura, i tenc la sensació que va
deixar un forat en el seu discurs a les conselleries que no són
del PSIB. Sabem que hi ha altres conselleries que no gestionen
vostès, però no en va parlar molt.
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Les nostres illes, ho sabem, són precioses, són limitades i si
no ens plantejam de bon de veres que s’ha de fer un debat i
després prendre mesures sobre la limitació, tindrem un
problema molt aviat. Vostè en un discurs sense límit de temps
no va resoldre una contradicció fonamental i és si volem
protegir el nostre medi ambient, com volem fer-ho sense posar
límits a allò que no deixa de créixer? I això és un fet, no sé com
ho farem, no sé, a més, com podem esbiaixar un debat en el
qual hi ha dos membres dels acords pel canvi, dos partits
signants dels acords pel canvi, que hem signat alhora el
manifest “Sense límits no hi ha futur”.

triangle tenim els grans hotelers que es fan cada vegada més
rics, i per la base, finalment el que tenim són uns recursos
esgotats, un medi ambient absolutament trepitjat i una situació
que per a nosaltres es pot definir clarament d’insostenibilitat i
de saturació, i per això hem demanat precisament que vostè
posi límits.

En aquest debat jo crec que no ens podem amagar ningú i
l’haurem de tenir sí o sí en qualque moment per coherència,
però també perquè és absolutament necessari repensar un altre
model turístic si no volem morir d’èxit. Jo he trobat que en això
el seu govern té un discurs absolutament autocomplaent, un
discurs on no es vol posar fil a l’agulla per tal de donar
solucions i en això caminarem cap al desastre. Jo em deman
com és que vostès no ho veuen tan clarament quan hi ha
indicadors que clarament apunten en aquesta direcció.

Ja ho hem dit moltes vegades, jo em felicit i a Podem ens
felicitam que cada estiu venguin inspectors a posar límits a la
barbàrie fent inspeccions laborals, ens en felicitam i això ho sap
vostè i ho hem dit moltes vegades, però la situació no s’ha
resolt amb això, no hem acabat amb les injustícies que fan els
empresaris malvats i els grans hotelers que ni coneixen ni volen
conèixer la llei, però volem tenir més concreció respecte de
totes les dades d’aquestes inspeccions, quantes se n’han fet?,
quantes sancions i de quina quantitat?, es mantindrà el ritme
fins arribar a una reducció dràstica dels casos d’explotació i
precarietat laboral?

Des de Podem, a més, ja ho hem dit diverses vegades,
apostam fermament per l’elaboració d’una nova llei del sòl i
derogar els articles de la Llei agrària, de la Llei turística que
legislen en matèria d’ordenació territorial i urbanística per tal
de continuar protegint el nostre territori. Ha de ser una prioritat
d’aquest govern, no ha de ser una cosa que recordi Podem o a
la qual Podem faci esmenes.
També reclamam mesures concretes com ampliar la xarxa
de parcs naturals. Volem a Eivissa el Parc Natural de
Tagomago, ampliar el Parc de Ses Salines, protegir de manera
efectiva Cala d’Hort i l’entorn d’Es Vedrà de la rapinya dels
constructors. Cap acció a Cala d’Hort.
(Alguns aplaudiments)
Mallorca també necessita l’ampliació i la millora de parcs
naturals com el Parc de Llevant, que tan ferit està, l’ampliació
del Parc de Sa Dragonera i de Cabrera.
Hem de tenir en compte, per tant, un pla contra la saturació
turística. Sra. Presidenta, quan més dolça és la temporada
turística per als hotelers, més salada és l’aigua de les famílies
d’aquestes illes, i això és una relació de causa-efecte, qualque
cosa haurem de fer, ens condueix a una crisi mediambiental i
social de la qual en poc temps no ens en podrem sortir. Aquesta
bombolla turística esclatarà en qualque moment, com va
esclatar la bombolla immobiliària, i tenim dades a bastament de
com tot això és insostenible. No ens podem permetre una altra
crisi provocada per una situació que podem revertir des d’ara,
el seu govern té una responsabilitat històrica en aquestes illes
que és no deixar que esclati la bombolla turística.
(Alguns aplaudiments)
La situació que tenim, clarament, crec que és d’un model
que, a més, es pot resumir en tres angles: per un costat, tenim
una societat que no es beneficia d’aquest rècord turístic que
tenim aquest any; per un altre costat, tenim una majoria social
que s’empobreix i que no s’enriqueix; per un altre costat del

Des del punt de vista també de tot el que implica aquest
monocultiu turístic és... crec que necessari també perquè estam
veient que les condicions de treball no es milloren tampoc en
la mesura en que ens hauria agradat.

Vull remarcar que tenim molt a fer, vostè ahir feia un
esment a això, en matèria de prevenció de la sinistralitat
laboral, vostè ho va dir per a un cas, però és que ja en tenim
molts de casos durant aquest any i un altra vegada torn dir que
si bé és cert que tenim una xifra del 13% d’atur, clarament això
en l’any de rècord absolut turístic no sé si és una bona xifra de
la qual calgui vanagloriar-nos, a més a més tenint en compte
que molta de gent encara no arriba a final de mes, que molta de
gent encara no ha sortit de la situació de precarietat en la qual
es troba.
Per un altre costat, nosaltres sabem també que és cert que
cal derogar aquesta reforma laboral del Partit Popular, la
reforma del comiat lliure, és claríssim, també cal recordar que
va ser el Partit Socialista qui va obrir la porta a aquestes
reformes que destruïen drets laborals a l’any... quan governava
el president Zapatero i crec que això cal recordar-ho per tal que
sapiguem aquí ben bé que no es pot governar contra la majoria
social i contra la classe treballadora ni contra la classe mitjana
tampoc.
Vull recordar a més que les Illes han baixat al setè lloc en
la llista de comunitats autònomes amb el PIB per càpita més
elevat d’Espanya quan fa vint anys l’encapçalava, és a dir, tot
això també són xifres que jo li estic donant per tal que no oblidi
que hi ha coses que no s’estan fent bé si en un any d’èxit
turístic no estam aconseguint revertir aquestes dades.
Cal no oblidar per un altre costat tampoc els drets dels
treballadors de l’administració que encara no s’han retornat.
Finalment, m’agradaria afegir unes qüestions en relació amb
la qüestió de l’impost turístic. Està claríssim que ens varen
mentir els grans hotelers i altres sectors quan deien que no
vendrien més turistes, en això també hi ha hagut mentides, hem
vist clarament com no deixa de pujar el nombre de turistes
independentment que tenguem l’ecotaxa, llavors no podem
esperar per pujar l’ecotaxa, per revisar-la, per revisar
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l’estimació objectiva, necessitem fer una aposta ferma per
aquest impost turístic, nosaltres volem que sigui una veritable
ecotaxa i cal introduir a més a més una vertadera fiscalitat
ambiental digna d’un país nòrdic, hem de ser la consciència
ecològica de la Mediterrània i en tenim l’oportunitat amb
aquest govern.
Els imposts ecològics han d’anar a invertir la nostra decisió
energètica, a millorar l’eficiència dels nostres edificis, som un
país amb tres-cents dies de sol on gairebé la meitat de l’energia
es produeix cremant carbó, és a dir, hem de sortir d’aquesta
situació, l’ecotaxa, els diners de la recaptació de l’impost
turístic hauria d’anar destinat precisament a revertir tot això.
Hem de revisar també l’estimació objectiva, com hem dit,
perquè no pot ser que siguin els mateixos hotelers els que facin
el càlcul de quants de diners recaptaran els seus hotels perquè
això també sabem ja a dia d’avui que provoca problemes.
Aniré acabant dient que pel que fa a la regeneració
democràtica s’han adoptat mesures encertades i s’han recuperat
o s’han posat damunt la taula drets que deriven d’aprovacions...
de lleis com la de fosses, d’igualtat entre homes i dones,
l’LGTBI fòbia que fan que aquesta comunitat avanci amb
passes decidides cap a un canvi de construcció social més just
i més democràtic, però és cert que necessitem posar ja... obrir
les portes, posar en marxa l’oficina anticorrupció i necessitem
que ningú no s’aprofiti de la seva posició de privilegi per robar
a la ciutadania. A partir d’ara aquest organisme vetllarà per
això i per això és important que no s’endarrereixi més.
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Compartim l’horitzó, Sra. Armengol, no ho dubti, de
vegades sembla que no, però crec que cal també avançar en la
idea que els debats els tenim pendents, no estan tancats.
Vostè el que passa és que vol caminar massa poc a poc
preocupada per no aixecar massa pols i nosaltres el que volem
precisament és anar més enllà, és anar ràpid. Volem que vaig
aviat perquè la gent ho necessita, encara la gent ho necessita,
no pensem... no facem discursos eufòrics i triomfalistes perquè
això no ajuda tota la gent que encara ho necessita.
No faci cas dels poderosos com ha dit abans, perquè si
vostè pot presumir d’alguna cosa és del poble d’aquestes illes,
del poble d’aquestes illes que es va alçar contra la tirania del
Partit Popular.
Llavors... ho va dir vostè també, no som un govern interí,
presidenta, demostri-ho, planifiqui, aprofundeixi, agafi un
rumb, anirem plegades, remarem en la mateixa direcció, però
ho farem sempre i quan sigui un rumb cap a l’audàcia, cap a la
valentia perquè només així tindrem la seguretat que encertarem.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, té la paraula, Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:

Pensam també que la recuperació de drets i democràcia no
serà possible sense el desenvolupament de la Llei del síndic de
Greuges i sense que aquesta important i necessària figura
autonòmica sigui d’una vegada per sempre triada en aquesta
cambra.
El restabliment a més a més de la democràcia, per cert, no
és complet si no es desenvolupen de forma efectiva i es doten
de fons públics suficients aspectes tan importants per a la nostra
societat com és aconseguir -i vostè ho sap- millorar la
transversalitat de les polítiques d’igualtat. Això és un deute que
a més a més surt clarament als acords pel canvi.
El Pla integral contra la violència masclista entre...a això
vostè també hi va fer esment ahir, crec que és una de les
urgències que tenim i sabem clarament que no hi haurà una
democràcia per a totes les dones en aquest món, per a totes, no
només per a les que pateixen violència masclista, si no acabam
amb aquesta xacra ja.
Finalment, acabaré dient que si hi ha una cosa que volem
veure, que la gent ens demana també és un govern que sigui
audaç i valent en tot perquè sí és cert que hi ha hagut coratge
per esmenar les polítiques nefastes del Partit Popular seguint el
clam de la gent del carrer, encara manca plantejar-se qüestions
com les que he dit abans, cal planificar i cal decidir quin és el
rumb d’aquest govern i en aquestes qüestions en les quals ha
estat (...) o fins i tot paralitzat cal posar-se en moviment.

Sí, Sra. Presidenta..., per demanar la paraula d’acord amb
l’article 76, apartat tercer, del Reglament, quan hi ha alAlusions
que afecten el decòrum i la dignitat d’un grup parlamentari.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té un temps de dos minuts.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sra. Presidenta. No podemos más que desde el
Grupo Popular manifestar nuestro total rechazo, y que quede
constancia en el libro de actas, de nuestra protesta por los
calificativos que por parte de la portavoz del grupo Podemos se
han manifestado hacia este grupo.
No podemos estar de acuerdo que se nos califique a un
grupo entero de mafiosos o de ladrones, eso es una falta al
Reglamento y a la educación parlamentaria, lo siento mucho,
pero no podemos aceptarlo de ninguna manera, queremos que
conste expresamente nuestra protesta. Y queremos que conste
expresamente la protesta del Grupo Popular a la Sra.
Presidenta, que debe moderar el debate, y cuando se incumple
el Reglamento y se falta al respeto a un grupo debería llamar la
atención a la diputada aunque sea de su mismo grupo.
Por tanto, manifestamos nuestra total protesta y que conste
en el acta. Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Camargo, per la seva
intervenció i les seves preguntes concretes i l’anàlisi sobre la
qual evidentment haurem d’aprofundir més i podem aprofitar
aquest debat també per plantejar algunes de les qüestions sobre
les quals vostè té dubtes i els ha explicat avui matí aquí.
Començaré per allò obvi, no? Nosaltres som un govern que
va néixer, deia abans jo, d’aquella majoria social de les urnes
dia 24 de maig, a les quals vostè també feia referència, amb uns
compromisos clars, i que va néixer evidentment del suport de
les diferents formacions polítiques que vàrem subscriure els
acords pel canvi, uns acords pel canvi que marquen un full de
ruta pactada de tota una legislatura. Cert és que dins aquesta
legislatura anirem afegint moltes altres polítiques en les
diferents direccions que anirem dialogant sense cap mena de
dubte amb vostès com a grup parlamentari i amb el seu partit.

política és molt més complicada de poder fer. Vostè feia
referència al deute de la comunitat autònoma, a la minva de
finançament que tenim, a la situació complicada de poca
inversió estatal en aquestes illes i, clar, tot això evidentment
coarta possibilitats de poder rellançar amb molta més rapidesa
polítiques que compartim, amb les quals estam d’acord, però
que no tenim el finançament adequat. Per això crec que és un
bon moment per recordar que si a Espanya hi hagués un altre
tipus de govern, que fóssim capaços que aquest diàleg que hem
fet, que ha donat els seus fruits en aquestes illes, els pogués
donar en l’àmbit espanyol, sens dubte les Illes Balears se
sentirien molt més beneficiades.
Vostè feia referència al deute i és cert, tenim un deute que
és molt gran, però també tenim -i hem de recordar això- que la
màxima part del nostre deute és amb el Govern d’Espanya; per
això nosaltres com a govern hem estat valents, hem estat
rigorosos, hem fet propostes al Ministeri d’Hisenda, i entre
elles hi ha la condonació del deute, perquè no té gaire sentit
que el que ens deuen per un costat ens facin de banc i nosaltres
haguem de pagar interessos, perquè parlam dels doblers públics
de tothom i que per tant haurien de revertir a la nostra
ciutadania en millores de serveis públics, i en aquesta línia està
treballant la Conselleria d’Hisenda del Govern de les Illes
Balears.

Jo sempre ho he dit i ho repetiré una vegada més: agraesc
el suport que va donar Podem per poder fer possible un govern
de canvi en aquestes illes, un govern que pensàs en la gent i que
prioritzàs la ciutadania en primer terme, un govern que tengués
clar que hi havia moltes coses que s’havien de millorar i de
canviar i de transformar, un govern que fos valent, i vostè deia
que hem de ser més audaços i jo li explicaré que crec que ho
anam fent i que anam aconseguint aquests canvis, i un govern
que en definitiva fos responsable i compromès amb tanta gent
i amb tantes situacions realment difícils que vivíem, i vàrem fer
una campanya electoral i vàrem fer uns compromisos electorals
com a partits diferents, i després vàrem saber sumar des de les
diferències de cadascú un camí unitari per tirar endavant unes
polítiques concretes, alguns partits des de dins el Govern i
vostès des del suport parlamentari, ja ens varen avisar en aquell
moment, un suport parlamentari que serà actiu, que serà
vigilant, i jo els ho vaig agrair. És bo que sigui actiu, que sigui
vigilant, igual que ho vàrem demanar a tots els grups
parlamentaris; crec que és bo que el Parlament sigui la caixa de
ressonància i de debat dels representants dels pobles de les Illes
Balears i que per tant tenguem la capacitat de debatre, de
criticar aquelles gestions del Govern que no veuen oportunes,
i també de proposar alternatives a allò que s’està fent per part
del Govern o el que vostès creuen que s’hauria de fer per part
del nostre govern.

Després vostè ha entrat en qüestions de diferents temàtiques
a les quals intentaré anar contestant en la mesura de les
possibilitats i del que vostè apuntava, i després si de cas en el
torn de rèplica en podem continuar parlant.

I crec, i vostès ho saben perfectament perquè tenim les
reunions de seguiment d’aquells acords d’una forma molt
periòdica, que som fidels a aquells compromisos signats entre
les diferents formacions polítiques perquè som fidels i lleials
als ciutadans als quals vàrem demanar el suport dia 24 de maig.

Per tant, partint d’aquesta realitat més que objectiva,
l’esforç que ha fet aquesta comunitat autònoma en educació és
titànic. I és titànic en moltes qüestions; primer de tot, perquè el
conseller Martí March i el seu equip i la seva conselleria estan
complint la paraula donada i fan allò que varen dir que farien,
i ho expliquen contínuament, i quan a una cosa no s’hi ha pogut
arribar ho han explicat i han anat al centre i ho expliquen
directament, i jo li ho puc dir. Vostè tendrà algunes
informacions que em diu de la comunitat educativa; jo li puc
explicar el que visc en primera persona i el conseller li pot

I en algunes coses haurem pogut fer molta via a fer els
canvis i en algunes altres no tanta, i vostè començava la seva
intervenció amb una qüestió que és cabdal i que al final ja ho
he dit en moltíssimes ocasions: sense recursos econòmics la

Tema educatiu. Sra. Camargo, jo crec que hi ha el dia i la
nit, i no m’interpreti que vull fer un discurs autocomplaent ni
que em vull comparar amb el Sr. Bauzá, amb qui tenc molt
poquetes, molt poquetes coses a veure; no és una comparativa
del Sr. Bauzá o jo, o el PP i el govern d’ara, no, és que venim
d’on venim i tenim la situació que tenim, i les polítiques que
s’havien fet varen crear unes condicions dures i difícils a l’hora
de gestionar moltíssimes qüestions, i és cert que això no es pot
perdre de vista, perquè si un no té clar d’on ve difícilment pot
predir cap a on..., on és i cap a on vol anar. Per tant en educació
a vostès els agradaria que haguéssim accelerat molt més, però
la realitat és la que és, i amb el pressupost públic que tenim
hem augmentat el pressupost de l’any 2016, i ahir vaig anunciar
que la nostra intenció és continuar augmentant el pressupost per
a l’any 2017. I vostè sap que el que ens ve per a educació ens
ve via sistema de finançament autonòmic, que no està ben
resolt per part del sistema de finançament autonòmic, igual que
li podria dir en sanitat o en serveis socials. Som de les
comunitats autònomes que tenen menys inversió per càpita en
termes socials, i aquesta és una realitat més que objectiva.
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explicar el que viu en primera persona. S’han recorregut tots els
centres, o una gran majoria de centres de les Illes, s’han fet
reunions amb els equips directius, s’han fet reunions amb els
claustres i s’està pactant amb ells com podem solucionar
problemes des d’allò petit, allò micro, a allò gros. Allò gros: el
pacte social i polític per l’educació a les Illes Balears, i saben
que hi estam treballant, hi està treballant el Consell Escolar de
les Illes Balears que, per cert, torna a ser molt més plural del
que havia estat i s’havia retallat la passada legislatura.
Però deia que hem augmentat el pressupost; i què hem fet
amb el pressupost? Hem augmentat en docents: 400 l’anys
passat i 184 enguany. Aquesta és la realitat, per tant hi ha més
docents a les aules del que havíem trobat, molts més docents a
les aules del que ens havíem trobat. És la pujada més forta,
proporcional, que s’ha fet mai en la història d’aquestes illes, i
som als nivells d’abans, i aquesta també és una realitat que crec
que hauríem de posar en valor perquè això és un esforç
econòmic molt important de les arques públiques d’aquesta
comunitat autònoma, i ho feim perquè estam convençuts,
perquè l’educació no només és el present sinó que és el futur
d’aquestes illes i en això seguirem fent feina.
Ara bé, vostè em deia també que hi ha algunes necessitats
no ateses, el problema dels AT, que feia més referència a l’illa
d’Eivissa. Ho he intentat explicar abans a la portaveu del Partit
Popular, i és vera que haurem de fer un debat sobre la figura
dels AT , el conseller l’està fent amb la consellera d’Hisenda,
vostès saben que aquesta és una borsa que no depèn de la
Conselleria d’Educació, que és un personal que es va agafar en
el seu moment amb unes condicions concretes que ara els hem
ampliat; estam fent feina, i li ho puc garantir, amb les
associacions de malalts, de pares i mares..., per resoldre com
podem fer front a algunes situacions noves dins un sistema
educatiu que volem inclusiu però que després necessita
respostes molt ràpides a les quals vostè feia referència. Ara,
també li puc garantir que aquestes respostes s’estan donant, i
que la Conselleria d’Educació té fil directe amb tots els centres
i que quan hi ha una problemàtica d’un infant, que abans els
deia “ens dol en el cor”, s’intenta resoldre de forma
absolutament immediata, i evidentment en algunes coses no
haurem pogut anar tan ràpid com hauríem d’haver anat; ara bé,
també hem de veure que la realitat és la que és i no només les
qüestions que algunes vegades surten de forma molt
intencionada.
Per tant hem augmentat el professorat, hem augmentat a les
quatre illes, hem augmentat d’una forma clara, i hem aconseguit
disminució de ràtios. Que encara no és suficient? Jo li ho he dit
tot el temps, no és suficient, però s’ha aconseguit disminució de
ràtios a quart d’infantil i aquesta també és una realitat, i les
xifres també canten, i m’agradaria que entenguin que les xifres
oficials són les xifres oficials, i són les que mouen des de la
conselleria, i per tant aquestes dades estan absolutament a la
seva disposició, com hi han estat sempre i com estan a la
disposició de tothom.
Després em deia que, clar, tenim una realitat que és evident.
Nosaltres som una població que..., escolarment som una de les
poques comunitats autònomes en què la població escolar ens ha
crescut aquest any, és una realitat, 1.200 alumnes que estam
escolaritzant el mes de setembre, i que les infraestructures no
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les tenim adequades, i jo li ho he reconegut, això és una realitat
que tenim del nostre sistema i que hem d’anar arreglant.
Evidentment una escola..., vostè deia que l’any que ve podríem
tenir una escola; en mig any no la tenim feta, és una qüestió
bastant objectiva, perquè tot necessita la seva tramitació, que
és lenta, desgraciadament és lenta però és la realitat que tenim.
Per tant hem millorat en infraestructures?, sí, hem invertit 10
milions d’euros en un any i mig, que és molt més del que
invertiren en quatre anys; és suficient?, no, però anam per la
línia adequada, això és el que jo també vull posar en valor, i el
2017 es faran nous centres educatius, com ja vaig poder
anunciar ahir, i en aquesta línia seguirem treballant.
Després vostè em deia que hem de fer un plantejament molt
més clar sobre la LOM CE. Jo dic que nosaltres, tenint en
compte que això és una llei estatal, una llei orgànica, que vostè
sap perfectament que hi estam radicalment en contra, que ho
hem plantejat al Congrés de Diputats, que hem fet tota la feina
política que vostès també han fet a les Corts Generals per
poder-la aturar, la realitat és la que és i és una llei orgànica.
Nosaltres què hem fet?, hem passat els currículums LOM QE a
tots els centres escolars, crec que això és important remarcarho; no és cert que no s’hagi contemplat a la comunitat
educativa, s’ha enviat a tots els centres escolars, s’han rebut els
suggeriments i s’ha discutit en el Consell Escolar de les Illes
Balears. Per tant el plantejament de transparència, de debat i de
discussió és constant en aquesta conselleria d’Educació i en el
Govern en termes generals.
Nosaltres hem anunciat el recurs per les revàlides. Ens
pareix absolutament indigne el plantejament de les revàlides,
que s’ha fet el decret durant aquest mes d’agost, que per a
algunes un govern d’Espanya el tenim en interinitat i per a unes
altres actua en detriment dels interessos dels ciutadans. En
aquest cas jo crec que és absolutament... hi hauríem de lluitar
com puguem i el conseller ha anunciat ja una ronda amb
formacions polítiques i amb la comunitat educativa per fer una
plataforma conjunta per lluitar contra una cosa que seria una
aberració en educació. La revàlida d’ESO, com vostè sap,
contempla que si la passes no tens la titulació d’ESO i a més
només pots optar a una formació professional bàsica. Per tant
és tornar enrere en allò que havíem aconseguit del sistema
d’educació i de les oportunitats que es mereixen tots els nostres
joves. No sé si el PP de les Illes Balears ens acompanyarà o no
en aquesta lluita; jo crec que és una lluita que hem de plantejar
seriosament des de tots els àmbits possibles.
Després m’ha fet bastant de referència als temes sanitaris.
M iri, en sanitat li puc dir el mateix que en educació: hem
aprofundit en moltíssimes qüestions, hem retornat drets que no
es tenien; la targeta sanitària -vostè hi ha fet esment- n’és un
molt clar; hem llevat el copagament de la targeta sanitària, hem
millorat l’accessibilitat al sistema sanitari, estam millorant les
infraestructures sanitàries, hem augmentat el professional
sanitari...; em dirà que no és suficient i jo li dic que té raó, però
amb els recursos que tenim és el que hem pogut fer de moment,
i anam avançant cap a més enllà. Hem augmentat, per tant, els
recursos del professional sanitari.
Vull dir que hem retornat drets a tots els treballadors
públics d’aquesta comunitat autònoma i estam pactant amb els
sindicats. És important recordar que hem arribat al retorn dels
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sexennis, de la carrera professional, de les IT, que estam
negociant ara amb els sindicats, a tots els treballadors de
l’administració pública; tot allò que fou retallat a la passada
legislatura -hem pagat el 25% de la paga doble- estam retornant
drets a l’administració pública perquè entenem que si no feim
gruixuda l’administració pública és impossible garantir serveis
públics de qualitat per als ciutadans i les ciutadanes. Per tant
hem recuperat metges i hem afavorit l’atenció domiciliària i
hem apostat d’una forma molt clara per l’atenció primària a la
nostra comunitat autònoma.
Vostè feia referència a dos hospitals que tenen
concessionàries i que tenen serveis externalitzats no sanitaris,
mentre vàrem ser nosaltres; l’únic és la radioteràpia a Eivissa
mentre la va concertar el Partit Popular. Les concessionàries de
Son Espases i Can Misses, a diferència del que succeïa i del
que hem heretat, li puc garantir que des de l’Ib-salut hi ha un
control sobre les concessionàries. L’any passat vàrem sancionar
la concessionària de Son Espases amb més de 800.000 euros,
i la de Can Misses amb 700.000 euros; això no havia passat en
quatre anys, això ho ha fet un govern amb audàcia, amb
valentia i amb rigor pressupostari, i estam treballant, com
vostès saben, per la gratuïtat del pàrking de les dues
instalAlacions. Però aquesta també és la realitat que crec que val
la pena posar damunt la taula, no és cert que nosaltres ens
haguem acoquinat, sinó que el que hem fet és treballar des del
rigor per poder aconseguir aquests beneficis per als ciutadans
de la nostra comunitat autònoma.
La facultat de medicina és un tema de debat continu amb
vostès, i ho intentaré explicar una vegada més. La facultat de
medicina no neix ni surt ni és aprovada pel Govern per cap
lobby mèdic ni per cap pressió de cap lobby, que no pressionen
el Govern ni el Govern accepta cap pressió de cap tipus a què
vostè feia referència. La facultat de medicina és un debat que
duim de fa vint anys en aquesta comunitat autònoma, és una
proposta de moltíssims ciutadans i ciutadanes, que creim -i
m’hi incloc- necessari apostar per la recerca i per l’economia
del coneixement, que creim que és necessari apostar per la
universitat pública, que creim que és important apostar per
l’ampliació d’estudis universitaris a les nostres illes, perquè he
de recordar que desgraciadament som de les comunitats
autònomes amb més abandonament escolar i amb menys taxa
d’universitaris de tot Espanya, que creim que és bo que els
ciutadans d’aquestes illes tenguin opció a més estudis
universitaris també aquí; que a més creim que si volem de
veritat el canvi de model productiu que vostè explica tant i de
què ha parlant tant, i que per tant volem aprofundir en una
millora del model econòmic, o som valents i apostam per
projectes d’innovació, de recerca i de desenvolupament, o no
ho aconseguirem, i la facultat de medicina s’engloba dins això,
s’engloba dins aquesta aposta que ha volgut fer el Govern
acompanyada, sens dubte, de la Universitat de les Illes Balears
i de moltíssims sectors d’aquestes illes. I també, i vostè hi feia
referència, perquè teníem un hospital universitari amb unes
infraestructures fetes que ens costen molts de doblers, que
pagarem fins a l’any 2030 i que crèiem que havíem de
rendibilitzar.
Li agraesc el suport a la proposta de l’atenció a la cronicitat,
i que per tant agafem com a eix de treball conjunt des de les
diferents institucions aquest plantejament de com atendre

l’envelliment de la població. Ahir vaig anunciar algunes
infraestructures que tenim a punt per poder començar el 2017;
evidentment se sotmetran a debat, evidentment voldrem la seva
opinió, evidentment ens interessen, sens dubte, les seves
propostes i les de tothom, i les de Verge del Toro no ho tenim
amb la mateixa rapidesa perquè és un edifici en un estat ruïnós,
un edifici amb unes complicacions que coneix bé el Consell de
Menorca, que n’hem pogut parlar, i evidentment nosaltres
cercarem solucions sociosanitàries també a l’illa de Menorca.
Després m’ha fet una referència als temes de la borsa de
pobresa i a la situació plantejada, crec, per un informe de la
setmana passada. El que planteja Càritas és que la pobresa
extrema ha baixat dos punts i que hi ha un alt increment de
persones que cobreixen les necessitats bàsiques però que no
s’ha pogut fer front a despeses extraordinàries. A veure,
nosaltres som conscients, Sra. Camargo, que venim d’una crisi
duríssima que ha contribuït a créixer moltíssimes desigualtats
i que ha creat que moltíssima gent té grans dificultats per una
subsistència digna, diguem-li digna. Per això des del minut u el
fons d’emergència a les escoles de la Conselleria de Serveis
Socials, per això des del minut u treballam en la renda bàsica
per poder garantir aquest dret a la subsistència amb dignitat
dels nostres conciutadans i conciutadanes, i efectivament ho he
intentat explicar durant..., ahir, i ho vaig anunciar ahir i ho
podem continuar explicant avui: la Llei de la renda social, que
crec que és una qüestió que sé que vostès comparteixen
perfectament i que també n’estan absolutament orgullosos, de
poder garantir aquest dret, és veritat que no hem aconseguit que
pogués arribar a totes les persones que nosaltres haguéssim
volgut. Per això la consellera no és que es posarà a fer feina,
no, no, és que ja ha fet la feina: a 1 de gener de 2017 ja estaran
ampliats tots els perfils perquè pugui arribar a molta més gent.
I vull posar en rellevància una qüestió que també és
important: la Llei de renda bàsica està absolutament pactada
amb totes les entitats del tercer sector i les entitats que fan feina
amb la pobresa, pactada i consensuada a l’inici, pactada i
consensuada la modificació dels perfils a què podrem accedir.
I vostè té raó en el fet que la pobresa està cronificada, que són
borses molt disperses i que és difícil moltes vegades que
aquesta gent s’acosti a l’administració a poder fer les
tramitacions oportunes per poder tenir la renda, i en aquesta
línia estam treballant amb les entitats del tercer sector i les
lligades a la pobresa, perquè elles també tenen una informació
a peu de carrer molt important perquè el Govern pugui prendre
les decisions adequades.
Ara bé, sàpiga vostè que la feina està feta i que s’amplien
els perfils de la renda bàsica per poder arribar a totes aquelles
persones que de veritat tenen aquesta necessitat. I tal vegada,
l’autocrítica que podem fer és dir: nosaltres vàrem ser
conservadors amb els perfils, evidentment, i això és així,
perquè vàrem valorar una altra situació i la vàrem valorar,
conjuntament amb tothom, i en aquests moments... pensi també
que la renda bàsica va ser aprovada en el mes de maig, pensi
que la seva tramitació no va ser d’un any, per tant jo crec que
l’important és el dret d’estar garantit, és un dret nou a l’Estat,
la persona que tengui dificultat de subsistència tendrà garantit
el dret per part del Govern, i s’amplien tots els perfils perquè
ha estat una reacció immediata per part de la conselleria, a la
qual don l’enhorabona per la feina magnífica que elabora.
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Després m’ha dit que en el discurs d’ahir hi va haver
algunes mancances d’algunes temàtiques, i certament, en un
discurs no es pot parlar de tot ni amb tota la intensitat que un
voldria, però es pot ben entendre que tots els consellers i
conselleres fan molt més del que jo he explicat aquí i del que
pugui explicar durant el dia d’avui, i a vostès els atenen sempre
que volen en el Parlament per poder debatre amb ells qüestions
molt més concretes, moltes qüestions en què els puguin quedar
dubtes durant aquest debat de política general. Ara bé, en
cultura hi ha hagut un abans i un després, igual que li deia en
educació, hem passat de la nit al dia, i aquesta també és una
realitat objectiva. On fem feina? En allò que és competència del
Govern, això també ho hauríem de tenir clar, perquè hi ha
competències... la competència de cultura està en molt bona
part transferida als consells insulars i fem feina d’acord i en
col Alaboració amb els consells insulars, que crec que és la
forma lògica de treballar des del Govern de les Illes Balears.
Vostès saben que el Pla de cultura el va presentar la consellera
dilluns, per començar a treballar amb les diferents illes, i en
aquesta línia també els convidam a fer totes les propostes i les
aportacions que vostès creguin oportunes.
Feia referència jo, en el debat anterior, que una de les
qüestions que hem posat damunt la taula, des del minut 1, i que
hem resolt, i jo crec que amb molt d’encert, és tot el problema
de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i, una vegada
resolt aquest problema, hem pogut tenir la capacitat de poder
fer molts més actes culturals lligats a l’orquestra simfònica, no
només amb el Teatre Principal a l’illa de M allorca, sinó a les
altres illes, cosa que també crec que és rellevant i que és
important. A mi m’agradaria remarcar, una qüestió que crec
que també té el seu valor, que és tot el circuït cultural que s’ha
fet des de la conselleria, que és una política absolutament nova,
que permet que hi hagi contacte dels sectors culturals entre les
diferents quatre illes i que tenguin oportunitats, també de
promoció, entre les quatre illes, igual que tot el que he explicat
abans entorn de la indústria cultura, de l’audiovisual i de totes
aquestes qüestions que explicàvem en el debat anterior.
No hem de perdre de vista també que tot el que fa
referència a la promoció de llengua i cultura catalana la fem a
través de l’Institut Ramon Llull al qual hem tornat entrar, que
també és un canvi substancial del que passava i del que passa
en aquesta legislatura a la nostra comunitat autònoma.
Després vostè plantejava un debat de fons sobre el model
econòmic, model de creixement, model turístic sobre el qual li
agradaria més concreció per part meva. Jo, Sra. Camargo, crec
que el Govern en això ha estat molt clar i ha plantejat molt clar
el model de creixement econòmic que entenem que hauria de
ser positiu per a les nostres illes, sabent que som una comunitat
autònoma on el motor de creixement econòmic és el turisme, i
aquesta és una realitat més que objectiva. Vostè, també a la
seva intervenció, ha fet com jo ahir, ha vist ombres i ha vist
llums en aquesta realitat, i crec que és prou objectiu.
Jo li vaig explicar ahir, i repetesc, que nosaltres hem
treballat i treballarem per diversificar model econòmic, per tant
apostant per altres sectors emergents, però no fugint d’una
realitat més que objectiva, que el motor de creixement
econòmic és el turisme, i que això intentam des de les
polítiques que fem del Govern, intentam que redundi no només
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en el sector d’allotjament tradicional, que, sens dubte, també,
sinó que redundi en altres subsectors turístics. I jo crec que és
una bona notícia que això en aquesta temporada turística ha
succeït d’una forma clara i del major nombre de turistes de
temporada, i no de temporada, que és el més important, se
n’han beneficiat també el sector de la restauració, el sector del
petit comerç, el sector de la distribució, i tot això són empreses,
són famílies, són treballadors, i molts d’aquests són autònoms,
Sra. Camargo. Aquesta és també una realitat de gent que li ha
anat una mica millor, i jo n’estic contenta que a la gent li vagi
millor en aquesta comunitat autònoma, i crec que tots ens
n’hauríem d’alegrar.
També això ens permet que hi hagi una contractació
superior i tenim, repetesc, 10.000 persones més amb millors
contractes laborals que teníem fa un any, a tots els sectors, i
crec que també és important que això ho posem en valor. I
després vostè deia, bé, tot això sí, tota aquesta part bona de
l’economia sí, anem a regular les febleses, les ombres, que jo
qualificava ahir.
I és el que hem plantejat des del Govern des del primer
moment, aquest govern va fer un decret llei per fer moratòries
a les tres lleis en els aspectes que més desregulaven i que més
problemes en el medi ambient i en el territori podien causar.
Per cert, pactat amb vostès. I ara ens trobam en la línia de
treballar en com modificar finalment la Llei general turística,
la Llei del sòl i la Llei agrària, i nosaltres esperam les propostes
de tots els grups parlamentaris, també les seves; perquè aquí
ens jugam, evidentment, model territorial i ens jugam model
econòmic. I no oblidem, perquè no s’ha d’oblidar, que la
competència en ordenació territorial i en urbanisme, que ho dit
abans i que és important, és dels consells insulars i dels
ajuntaments. I els tres consells insulars, almanco, i no sé si
Formentera, els tres, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa tenen
plans territorials insulars de més de deu anys que hauran de
començar de nou, que treballen, i que defineixen el model de
creixement urbanístic.
I quan vostè em parla de límits, m’hauria de dir de quins
límits em parla. Si parlam de límits urbanístics definits, plans
territorials, plans d’ordenació urbana, i el que nosaltres definim
en creixements amb les lleis del sòl i amb les lleis... l’agrària,
en què hem definit algunes qüestions, a la Llei general turística
en unes altres qüestions. Aquí és el debat que hem de tenir.
I jo li vaig afegir ahir en el debat una altra qüestió, que és
el tema de les places turístiques i el lloguer de vacances, és una
altra qüestió que també té a veure, perquè també ha tengut els
seus efectes amb pressió turística. I li dic el mateix, nosaltres
estam en la línia de regulació, regulació, i per tant traurem una
norma que suposi que no tot el que es lloga es continuï llogant
per al turisme, en aquesta línia treballem. I en això necessitam
propostes i alternatives de tothom i també les seves, Sra.
Camargo, i per tant en això és en la línia que nosaltres volem
treballar i treballam, i que som molt conscients, i ho tornaré
repetir una vegada més, que el nostre és un territori fràgil i que,
sens dubte, necessita de la protecció per part de les institucions
públiques.
I clar que hi creiem fermament, i per això vàrem prendre les
mesures que vàrem prendre i les mesures que vàrem prendre

2616

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48/fascicle 2 / 20 i 21 de setembre de 2016

varen ser per deixar de construir, no per a tot el contrari. I les
mesures que vàrem prendre varen ser per regular algunes
qüestions que per a nosaltres eren bàsiques, que hi havia alguns
privilegis que s’havien de tornar enrera i que hi havia un ús del
sòl rústic que podia ser molt depredador amb el territori, i clar
que sí. I per això també s’ha fet la Llei d’impacte ambiental i
s’ha aturat el golf de Son Bosc i s’han plantejat mesures
d’aquest estil.

grup parlamentari, vull posar en valor la feina que ha fet la
Conselleria de Transparència des del minut 1 d’aquesta
legislatura, jo crec que també aquí hi ha un canvi entre el que
hi havia i el que hi ha, absolutament nou, amb tot el tema de la
rendició de comptes, d’explicació, de la transparència en tots
els alts càrrecs del Govern de les Illes Balears, i, efectivament,
encara queda feina per fer, perquè venim també d’on veníem,
no?

I vostè em deia: no han fet prou feina amb els parcs naturals
i amb els espais naturals i ens trobam amb l’ampliació de
S’Albufera i ampliam Cabrera i ens trobam amb la protecció,
amb el parc natural d’Es Trenc i d’Es Salobrar de Campos, i
ens trobam amb el debat a la resta de la xarxa de Llevant, i a la
Xarxa Natura intentam fer altres plans de gestió i ampliam les
reserves marines de Formentera i d’Eivissa i de Sa Dragonera.
I ahir vaig fer un compromís personal, però no personal,
demandat des del minut 1 pel conseller Vicenç Vidal, sobre la
necessitat d’ampliar personal en els espais naturals, i en aquesta
línia també treballam per al pressupost del 2017. I en aquesta
línia també hem fet el que li deia abans, l’impacte ambiental, i
treballam amb el decret de posidònia.

El G overn de les Illes Balears, jo ho vull recordar, dia 1
d’abril, va aprovar la Llei de la creació de l’Oficina
Anticorrupció, el Govern, dia 1 d’abril, va aprovar el projecte
de llei de creació de l’Oficina Anticorrupció. Evidentment, ara
queda una altra tasca, que no és del Govern, que és del
legislatiu i que jo estic convençuda que, des de l’acord i des del
diàleg, arribarem a una bona llei.

Per tant, és clar que sí que tenim clares aquestes situacions
i és clar que sí que tenim clar que hem de millorar el nostre
model econòmic i que ha de ser més productiu i que ha de ser
més competitiu i que hem d’aportar molt més valor afegit des
de les nostres illes, des de la innovació, des de l’economia del
coneixement, des de la petita i mitjana empresa. I coincidim
prou amb el discurs laboral que vostè també feia aquí i,
certament, fins que no hi hagi una derogació de la reforma
laboral, és molt difícil poder complementar, per molts de plans
de precarietat laboral i de lluita contra l’explotació que facem,
per moltes iniciatives que tenguem tant de polítiques actives
com de formació, com de vigilància, és molt complicat.

I en els temes que vostè plantejava de les qüestions de
polítiques d’igualtat, de la valentia, del retorn de drets, amb
això, Sra. Camargo, hi estam absolutament d’acord, és de les
qüestions que més ens uneixen, és el plantejament amb vostès
que unes Illes Balears més solidàries, més igualitàries i més
justes són possibles; que s’ha de treballar des del convenciment
que la política serveix per transformar la realitat; que les
qüestions les hem de canviar dia a dia amb molta feina, amb
molta capacitat de proposta i amb molta capacitat de diàleg, i
jo entenc que vostè vulgui posar la cinquena, i jo també estic en
aquesta línia perquè sé que una legislatura dóna pel que dóna
i que hem de fer un canvi important en treballar a llarg termini
en aquestes illes, ara, li dic una cosa, Sra. Camargo, allò que
facem ho hem de consolidar, hem de consolidar els canvis que
necessiten la ciutadania perquè de veritat els que ho passen
pitjor, els treballadors i la classe mitjana, siguin els beneficiats
de les nostres polítiques.
Moltes gràcies.

En sinistralitat laboral, que és un tema del qual tal vegada
hem parlat poc, també tenim algunes dificultats, i ara hem
passat de 18 a 31 tècnics, perquè, precisament, és un dels
problemes greus que patim dins el mercat laboral, i aquesta és
una realitat més que objectiva.
I em deia: l’impost de turisme sostenible... Jo el vull posar
en valor, Sra. Camargo, jo el vull posar en valor perquè hem de
recordar que hi havia moltíssima gent, moltíssima pressió que
deia: això no serà possible. En només un any de legislatura, no
només ja el tenim en vigor, sinó que hem recaptat, com li deia
avui de matí, els 32 milions d’euros que hem recaptat, ahir
mateix que tancàvem el primer cicle. És un impost que anirem
millorant entre tots i que en això nosaltres no hem estat mai
tancats a cap proposta que es faci ni molt manco, ni hi estam;
és un debat que vàrem tenir, que vàrem poder tancar des del
consens, vostès saben perfectament que ara hem de fer feina en
com invertim aquests recursos que ens venen dels turistes i que
ens han de servir, precisament, en qüestions bàsiques
mediambientals, en qüestions bàsiques de paisatge, de sector
primari, per tant també aquí necessitarem propostes arriscades
que puguin significar aquestes millores del nostre model.
I vostè acabava amb tots els temes que fan referència a la
democràcia i a la millora de la política en termes generals. Jo
compartesc molt els plantejaments que ha fet vostè des del seu

(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Laura Camargo del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.
LA SRA. CAM ARGO I FERNÁNDEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he vist que aquest partit
perillós, que no puc anomenar, el partit de M atas, el partit de
Rodríguez, el partit de Bárcenas, que ara sabem va abandonar
Rita Barberà, ...
(Remor de veus)
... jo no puc mencionar-lo, ...
(Remor de veus)
... no diré res més, jo crec que, en lloc de fer una reclamació a
la presidenta del Parlament, seria millor fer neteja, perquè és
més fàcil, a més a més.
Nosaltres, des del principi...
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(Alguns aplaudiments)
..., Sra. Armengol, vàrem dir que no volíem només un govern
de canvi, no només un canvi de govern, sinó un govern de
canvi. I és cert que, si bé moltes coses han canviat, hi ha coses
que no canvien i és aquesta inèrcia la qual nosaltres hem
plantejat des del primer minut que no hem de deixar que ens
dugui per endavant. És a dir, si ens quedam només amb canvis
superficials, epidèrmics, gairebé per revertir les polítiques mal
fetes del passat fosc del qual venim, segurament ningú no
recordarà que aquest va ser un govern de canvi, un govern que,
amb valentia, que amb fermesa, pogués plantejar, i, com ha dit
vostè, estam totalment d’acord amb estabilitzar aquestes
qüestions que cal canviar, que cal revertir per a sempre. Per
això vàrem dir des del minut 1 que era molt bona cosa el fet
que la renda social garantida fos un dret objectiu, perquè això
estabilitza, consolida els canvis que plantejam en aquest canvi
de rumb al qual em referia abans.
Jo crec que la situació encara, i a això m’he referit en el
meu discurs, és insostenible en massa qüestions. Entenc que
vostè planteja la qüestió del model turístic des d’un altre punt
de vista, la qüestió de la sanitat i de l’educació des del punt de
vista d’on venim i que no ho podem oblidar, però és clar, si ens
convertim en estàtues de sal i ens quedam mirant el passat
correrem aquest risc de no aprofundir en els canvis. I
precisament a nosaltres ens preocupa molt que en qüestions que
són cabdals per retornar els drets perduts a la gent, els drets a
la sanitat pública, i de qualitat, a l’educació pública de qualitat,
no s’aprofundeixi suficientment en les qüestions que encara la
gent denuncia, que encara els treballadors i treballadores
d’aquests àmbits denuncien.
La qüestió que vostè ha dit, després em referiré al tema de
la manca de finançament, és cert, és cert que és aquesta manca
d’un model de finançament just per a les nostres illes el que
més ens ofega, però aquí, des del primer minut, també nosaltres
hem dit que es podria haver fet més coses; és a dir, estam
endeutats, tenim el deute del FLA que és el més elevat, que la
seva consellera ha anat a negociar diverses vegades, estam
d’acord amb això, però la importància cabdal, i nosaltres, ho
vull anunciar aquí, posarem damunt la taula un document el
proper mes d’octubre, la importància cabdal de l’auditoria del
deute precisament ens condueix a la possibilitat de saber què ha
passat amb tots els macroprojectes de governs anteriors de
dubtosa legitimitat i amb tots els diners que s’han anat per
aquests embornals, pels embornals d’enriquir les butxaques
d’uns pocs, no per l’interès que tenim ara actualment de
beneficiar les majories socials.
Llavors, en aquesta auditoria tindrem també la possibilitat,
segurament, de saber què ha passat amb aquests diners i fins i
tot, i fins i tot, de plantejar-nos si cal pagar deute que és odiós
o ilAlegítim, i haurem de plantejar-nos amb valentia si no hi ha
diners per a educació i no hi ha diners per a sanitat, però hi ha
hagut diners per pagar obres faraòniques que ens han conduït
a aquesta situació de destrossa econòmica.
També jo crec que hi ha aquesta tendència, aquesta inèrcia
a comparar-se massa amb el passat govern, però jo crec que el
Govern s’ha de comparar amb el dia a dia del que tota la
ciutadania de les Illes Balears aspira a obtenir i encara no té, no
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amb el pitjor, és a dir, si nosaltres ens posam com a referent el
que teníem abans, mai no podrem avançar. I en això sí que crec
que hi ha hagut, ho he dit abans, una qüestió de manca de
planificació; és a dir, la qüestió de planificar no només és per
un tema estètic de dir caminarem cap allà o que jo faci servir
una metàfora de dir que hem d’agafar un nou rumb, la qüestió
de la planificació és fonamental quan, com ha dit vostè moltes
vegades, venim d’una situació molt dolenta, però tenim la
certesa que volem sortir-ne i capgirar-la.
Clar, si no planificam no podem saber exactament com fer
front a l’arribada de 1.200 estudiants nous que tenim ara a les
nostres illes i que ens agafa possiblement en una situació de
desconcert i, a més, amb necessitats molt greus dins el món de
l’educació. Si no tenim una bona planificació no podrem
atendre als nostres centres de salut tot aquest allau de turistes
que hem tengut. Jo m’estim més fer servir la paraula “allau” per
parlar de turistes que no per parlar d’estudiants, per cert.
(Alguns aplaudiments)
Si no feim planificació, per exemple, no podrem revertir el
model nefast, i ho dic un altre pic, nefast, d’externalització de
la nostra sanitat pública. El que està passant, i això passa des de
fa temps, això no és del seu govern, jo ho sé, però jo pensava
que serien més valents a l’hora de posar fil a l’agulla amb el
tema del que passa amb els contractes de les empreses externes.
I ha parlat... no sé si és cert, jo he parlat... si és el cas, jo he
parlat amb els treballadors i treballadores, el nostre grup
parlamentari ha parlat amb els treballadors i treballadores de la
cuina de Son Espases i és un exemple clarament del que aquest
govern no pot permetre, no ho poden permetre, i nosaltres
externament direm que no es pot permetre que estiguin passant
coses com aquestes. És a dir, si no planificam què s’ha de fer
amb totes aquestes externalitzacions, amb tota aquesta
fragmentació, amb tot aquest model, en realitat obeeix a un
model econòmic, el model que era més barat... que... aquestes
coses les facin empreses externes i no els serveis públics i no
els treballadors i treballadores públics.
Clar, tot això finalment se’ns ha tornat en contra, se’ns ha
tirat a sobre i tenim un problema d’elevadíssima magnitud. La
veritat és que jo crec que cal, literalment, que l’Ib-salut es faci
càrrec de supervisar i auditar tots els contractes que es tenen
amb aquestes subcontractes. És una situació insostenible. Això
es fa amb planificació.
Per un altre costat, el tema de l’educació, el tema de
l’augment de professors, de les ràtios, etcètera. Clar, hi ha un
conflicte aquí, hi ha unes dades que diuen unes coses, vostès en
diuen unes altres i si bé es cert que s’han produït
desdoblaments principalment han anat adreçats a desdoblar
classes d’anglès, però això no és suficient, no manca desdoblar
classes d’anglès, la gent a les escoles demana una altra qüestió,
un cop de timó que no sigui només desdoblar anglès. Llavors,
haurem de fer un pensament i haurem de veure nosaltres també
les xifres de tots aquests 400 professors i totes aquestes
qüestions de les ràtios si finalment el que passa és que anam
només per... per... perquè es pugui ensenyar amb més
comoditat l’assignatura d’anglès, no?
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Nosaltres clarament estam d’acord que s’ha de revisar la
qüestió dels criteris per percebre la renda social garantida, però
no hem vist res encara. És a dir, ens agradaria... jo no he pogut
veure, no m’ha arribat, com serà aquesta revisió dels criteris
per tal que molta més gent es pugui beneficiar, perquè,
sincerament, jo crec que hem de fer una autocrítica al fet que
només un 10% dels diners destinats, que nosaltres des de
Podem vàrem lluitar molt perquè fons una bona quantitat,
s’hagi pogut donar finalment a totes les persones que ho
necessiten.
Finalment, hi ha una qüestió que m’agradaria dir, són dues
principalment, una està relacionada amb l’impost turístic, estam
totalment d’acord, cal consolidar l’impost turístic, però també
cal salvar l’impost turístic dels grans hotelers. És a dir, el
problema que tenim és que si l’ecotaxa es consolida, però
finalment queda presonera dels grans hotelers tindrem el
problema que no beneficiarà el medi ambient principalment,
que era el que volien.
Per un altre costat, amb el tema d’infraestructures, Sra.
Armengol, jo també li faig una reflexió, les infraestructures cal
tenim cura ja d’entrada de les que tenim, abans d’invertir a fer
més infraestructures cal pensar i planificar què feim amb les
que tenim. Per exemple, amb el tema que l’ecotaxa es destini
principalment a recursos hídrics, sabem que és un problema al
qual cal donar resposta el més aviat possible, però què passa?,
hem de demanar comptes abans a ABAQUA. ABAQUA ha fet
una gestió caòtica, nefasta, del servei d’aigua. Hauríem de
pensar també tal vegada pujar l’aigua als grans hotelers abans
de pensar que l’ecotaxa s’haurà de destinar sencera a tot això,
a totes aquestes qüestions que sé que són urgents, jo no ho
negaré.
Clarament, jo crec que hem de començar a plantejar-nos
amb molta claredat, amb moltíssima claredat, que quan parlem
de posar fre a aquesta situació del primer que parlem, Sra.
Armengol, és de contenir el que ja tenim, de no ampliar ni amb
un passatger més les arribades a ports i aeroports. AENA
demana per qüestions de seguretat que s’ampliï la possibilitat
de tenir més slots a l’aeroport, això és impossible, no ens
podem permetre rebre’n més, hem de contenir el que tenim,
això és l’urgent, això és l’immediat, i després hem d’anar pam
a pam per tal de veure com posar fre a l’arribada i a l’augment
ilAlimitat de turistes al nostre territori limitat. Si ampliam
l’embut per dalt, però per baix tot el que cau cau en el nostre
preciós, limitat i maltractat territori, amb aquesta petjada
ecològica insostenible la situació serà irreversible i tot això ho
hem de lligar -ja ho hem dit i ho repetesc- al canvi necessari de
model productiu per tal de sortir d’aquest monocultiu.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camargo, breument, intentaré
només respondre algunes de les qüestions sobre les quals vostè
ha tornat a incidir.
Evidentment, és obvi, era un govern de canvi per canviar les
polítiques, no?, tots compartim això, totes les formacions
polítiques que el vàrem signar, evidentment, els que estam i
formam part del Govern com des de la seva formació política
que dóna suport. Jo he dit moltes vegades que crec que és una
fórmula nova, una fórmula plural, una fórmula que funciona,
que crec que s’hauria d’establir a altres llocs, que el diàleg no
és dolent, que debatre no és dolent, que fins i tot discrepar no
és dolent, que això fa que les decisions es prenguin millor i que
siguin més responsables. Per tant, jo sempre he estat una
persona que ha criticat molt la falta de diàleg, les imposicions,
no saber acordar i, per tant, amb això ens hi sentim còmodes i
estam còmodes. Per tant, des d’aquesta línia hi seguirem
treballant.
Auditoria del deute. N’hem parlat també en diferents
ocasions i vostès han tengut diferents reunions amb la
Conselleria d’Hisenda i, efectivament, si vostès a l’octubre
presenten la proposta, que és tal i com vàrem quedar,
l’estudiarem i veure com és possible fer aquest plantejament
que vostès volen fer d’auditoria. Ara, vull que tothom tengui
clar que els comptes de les Illes B alears estan auditats i els
auditam i els controlam des dels diferents establiments
funcionarials i polítics del Govern de les Illes Balears, però que
nosaltres... en fi, quan tenguem el seu document l’estudiarem
amb tranquilAlitat.
Vostè fa esment tot el temps que com que no hem planificat
bé o com que no planificam després hem d’actuar sobre les
qüestions que sobresurten, no? Evidentment, el nostre full de
ruta l’hem planificat conjuntament, els acords pel canvi.
Nosaltres no ens movem d’aquí, no ens movem d’aquí i quan
ens hem de moure ho parlam amb vostès i ho intentam negociar
i estam intentant fixar la línia de legislatura. Després, de
qüestions concretes és evident, i passa en tots els àmbits de la
vida, que hi ha qüestions sobrevingudes que hem de gestionar
i d’assumir la responsabilitat que significa gestionar, i estar en
el Govern significa la responsabilitat de solucionar el problema
de forma directa i de forma ràpida. Per tant, a vegades aquí hi
ha la discrepància, perquè un ho veu des d’una mica més lluny
i l’altre ho veu des del dia a dia que tens la persona dins el teu
despatx que et demana una resolució d’un problema i que has
de resoldre. Per tant, en aquesta línia també des de l’eficàcia en
la resolució dels problemes també hi treballam.

Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la presidenta del Govern.

Ara bé, no compartesc tant el fet que polítiques, línies
polítiques en general, no estiguin planificades. Per exemple,
vostè ha fet referència al tema educatiu i als 1.200 infants que
hem incorporat en el sistema el mes de setembre. La
Conselleria d’Educació ha treballat intensament tot l’any, això
no ha caigut el mes de setembre i tot s’arregla, no, no, vol dir
que fa un any i mig que feim feina intensa per poder tenir les
possibilitats que aquests nins estiguin tots escolaritzats, cosa
que abans no passava, no tothom tenia plaça escolar i, per tant,
les coses han canviat, hi ha una feina intensa darrere perquè
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puguin haver canviat i vostè em dirà “bé, i nosaltres creim que
encara hi hauria d’haver molt més reforç” i nosaltres li deim
també, i nosaltres estam en aquesta línia i per això anam a
Madrid a reclamar i per això el conseller segueix fent feina i
ara batallarà a l’hora de negociar el pressupost perquè hi hagi
més pressupost per a educació, per poder posar més mestres,
per baixar les ràtios, tots aquests compromisos que continuarem
complint.
No hem planificat quan estam apostant aquí per una
estratègia de cronicitat i estam explicant aquí...? Miri, la
població envelleix, ja no planificam d’aquesta legislatura, no,
no, la població al 2029 serà molt més gran i hem de tenir
planificades les residències, hem de tenir planificats els centres
sociosanitaris, hem de tenir planificada una nova estructura de
l’atenció sanitària, per tant, aquest govern està planificant no a
curt termini, sinó també està planificant a llarg termini.
Igual que li puc dir en les infraestructures hidràuliques, si
no haguéssim planificat, Sra. Camargo, aquest estiu no
haguéssim tengut algun tall de subministrament, hagués estat un
desastre, aquesta és la realitat, però hem planificat, hem fet la
feina que tocava i hem esmenat una situació amb
complicacions, però l’hem esmenada, i aquesta també crec que
és una realitat que vull posar en valor perquè he de dir que hi
ha gent que està fent molta feina darrere perquè les coses surtin
bé, les coses no són gratuïtes.
Amb els centres de salut exactament el mateix, tot el tema
de l’atenció sanitària, de posar més professionals, de repartir-ho
millor, de poder... amb pocs recursos públics poder canviar
radicalment les polítiques i això és el que s’està aconseguint i
vostè em torna insistir que no controlam prou les
concessionàries i jo li dic, 800.000 i 700.000, hem de controlar
més?, sí, però aquesta és una realitat i em diu: “no, no, és que
heu de tirar enrere la concessió”, això és multimilionari, per fer
això no podem fer allò altre i ho hem d’aclarir perquè els
recursos són limitats, els recursos econòmics són limitats i els
naturals també i per això hem de fer una política sensata, per
intentar donar el canvi necessari que necessiten aquestes illes,
però des de poder-lo executar, no només des de poder-lo
desitjar.
La renda social garantida. Crec que ho he intentat explicar,
nosaltres hem fet aquesta proposta d’ampliació de més perfils
que pugui estar al dia a 1 de gener de 2017. Sra. Camargo, està
penjada a la pàgina web, és pública, està pactada amb les
entitats socials, està publicada al BOIB , la consellera l’ha
explicat i crec que és en la línia que hem de fer feina, no?, de
dir: ja que hem garantit un dret, que el pugui cobrar el màxim
de gent que el necessita, aquesta és la nostra voluntat. Sabem
que hi ha gent que està en situació de manca de subsistència,
volem apropar-los perquè puguin cobrar aquesta renda i per
tant, amb totes les ajudes possibles això sens dubte aniria molt
millor.
L’impost de turisme sostenible. Vostè torna anar al tema de
les infraestructures hidràuliques, i jo entenc el que em vol dir,
Sra. Camargo, ara bé, tenim unes necessitats urgents i unes...
també importants a mig termini i per dibuixar quines illes
volem de futur i amb les dues haurem d’equilibrar i haurem de
combinar. Per això és important que siguem capaços de pactar
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bé les estratègies i per tant les inversions que s’han de fer amb
els recursos provinents de l’impost de turisme sostenible i amb
altres recursos que pugui tenir aquesta comunitat autònoma
propis o que puguem aconseguir fer convenis amb el Govern
d’Espanya.
I, evidentment, sabem que hi ha d’haver inversions a les
quatre illes, que n’hem de fer a M allorca, a M enorca, a Eivissa
i a Formentera i que han de tenir aquest sentit que hem pactat
durant la tramitació de la Llei d’impost de turisme sostenible
que pugui servir per aturar la petjada ecològica de la pressió
que tenim a les nostres illes.
I en aquesta línia hi estam tots d’acord, però la realitat és
que l’estat de les infraestructures hidràuliques, no per als
turistes, per als residents està en una situació en molts de llocs
lamentable i, o arreglam emissaris, depuradores, xarxes, ... o
tendrem problemes que ja tenim -que ja tenim-, i quan parlam
molt de la protecció del medi ambient i de la posidònia, no
podem tenir segons quins emissaris que encara tenim i aquesta
és una realitat que hem d’afrontar, que nosaltres volem
afrontar, no volem fer grans macroprojectes ni grans... aquesta
època ha passat a les Illes Balears, de fet no l’ha defensada mai
cap dels que seiem avui al Govern, tot el contrari, volem fer
infraestructures sostenibles per donar solucions als problemes
dels ciutadans que tenim en aquestes illes.
I quant als costos de les aigües, competència municipal, el
conseller ha fet reunions amb els ajuntaments, ha explicat la
proposta que té el Govern, ha explicat com els ajuntaments
també han de fer seu aquest problema de l’aigua, perquè el
cicle de l’aigua sigui complet hi hem d’intervenir totes les
institucions i en aquesta línia també hi volem seguir treballant.
Quant al que vostè al final ha acabat la seva intervenció, un
poc supòs definint el límits als quals feia referència i que
hauríem d’aplicar des del Govern de les Illes Balears, m’ha
parlat exclusivament dels slots de seguretat que posa AENA.
AENA no ha fet cap solAlicitud que nosaltres coneguem de més
slots, els slots es plantegen en termes de seguretat
aeroportuària, són de seixanta, a l’aeroport de Son Sant Joan,
de seixanta per hora, només s’han utilitzat un 4% de les hores
d’aquest estiu. Per tant, aquesta és realitat objectiva, dades.
A més li puc dir que les línies amb..., que són quasi totes,
amb ciutadans europeus és lliure, entrada i sortida; i una altra
qüestió que vostè i jo parlàvem l’altre dia, el turisme, el fet que
tothom pugui viatjar també té un tema social important, que la
gent treballadora i la classe mitjana de tot el món es mogui té
un valor, important, i això ho dic en termes ideològics.
Què hem de fer aquí? Nosaltres en AENA no tenim cap
competència i jo, com vostè, pens que hauríem de tenir
cogestió aeroportuària i que hauríem de poder definir coses i
que ho hem de batallar a Madrid on calgui, i jo he anat a
Madrid i ho he defensat davant tots, davant els del Govern i als
llocs on he tengut espai per poder parlar-ne, perquè així com en
Autoritat Portuària tenim part dins la cogestió i hem pogut
redefinir projectes que vostès i nosaltres compartíem que no
ens agradaven, amb AENA no tenim cap possibilitat. Per tant,
aquesta sí que és una batalla que haurem de fer. Ara, no
confonguem el gros amb el que no ho és i, per tant, crec que
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també és bo que expliquem la realitat i la realitat és la que
tenim: un model econòmic que està creant creixement
econòmic, que crec que estam redistribuint molt millor aquest
creixement econòmic i que evidentment l’hem de diversificar
i amb aquest, Sra. Camargo -i acab amb això-, totes les
propostes que venguin de Podem Illes Balears seran
absolutament estudiades i tengudes en compte per part del
Govern de les Illes Balears, perquè el que importa és allò que
ens uneix i allò que va fer possible que naixés aquest govern de
canvi i és canviar la realitat social de molts de ciutadans i
ciutadanes que estan, crec, que molt contents que arribàssim a
aquest acord, que facem possible aquestes polítiques i que
vostès evidentment continuïn amb la vigilància activa perquè
no ens despistem del rumb final.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la presidenta en la
direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, el Sr. David Abril té la paraula.
EL SR. ABRIL I HERVÁS:
Bon dia a tothom, crec que el primer que podríem fer és
constatar de la temperatura que no sé si té a veure amb
l’ambient del debat és pactar entre totes i tots un sostre de... o
un límit a la utilització de l’aire condicionat en aquesta cambra.
Bé, bon dia, benvolgudes diputades, diputats, representants
de la societat civil, públic assistent, és aquest el primer debat
sobre l’orientació política general del Govern en aquesta
legislatura que va començar a rodar l’estiu de l’any passat i
també és el meu primer debat com a diputat d’abast global,
profund, més enllà d’un tema concret i més enllà dels titulars
dels dia a dia de la crònica política que em toca fer en
representació del meu grup polític MÉS per Mallorca.
Sent, per tant, que tenc una responsabilitat afegida i pujo a
la tribuna amb una mica més de nervis d’allò habitual i esper
que totes les portaveus i els portaveus tenguin aquesta mateixa
sensació perquè voldrà dir que des de la diversitat d’opinions
i de perspectives ideològiques, tots sentim que estam treballant
per mirar de fer qualque cosa positiva i d’aquest debat sortiran
o podrien sortir, ben segur, unes illes millors. M’agradaria
personalment que així fos.
Un debat al cap i a la fi que abordam des d’un marc estatal
i internacional carregat d’incerteses des de la seu de la
sobirania de les Illes Balears, com deia ahir la Sra. Armengol,
o, si em permeten, des de la seu de la sobirania limitada, i
d’aquí també rauen bona part dels problemes i debats que
tindrem no només aquests dies sinó en els mesos i anys que
estan per venir.
Anem per feines, idò, i mirem de construir alguna certesa en
aquestes illes i no només titulars fàcils. Primer, i per començar,

com veim -és la pregunta que ens voldríem fer- fora d’aquest
parlament i més enllà del discurs polític o la mirada
inexpressiva d’aquestes cariàtides, la realitat?, i voldria
començar recordant que bona part de les emergències que
tantes vegades hem denunciat des del nostre grup continuen.
Primer de tot, l’emergència social, amb un cert
apaivagament de les dades de pobresa, que es cronifiquen i es
mantenen al voltant d’un 25% de la població. Entitats com
Càritas, tan radical als ulls d’alguns, indiquen que la feina,
encara que precària, fa que la gent comenci a tenir les seves
necessitats bàsiques cobertes -això explica també algun debat
recent que acabam de tenir sobre la renda social-, però que hi
ha dificultats per sortir del cercle de la pobresa quan els preus
de l’habitatge, per exemple, s’incrementen amb la nova
bombolla del lloguer turístic. O es fa difícil, per no dir
impossible, assumir despeses extra com els llibres de text, que
tants de milers de famílies han d’assumir encara en aquest mes
de setembre, que és pitjor per a molts i moltes que la costa de
gener. Les dades d’atur, sobretot el mes d’agost que ahir va
assenyalar la presidenta, amb un 13% -ja no són del 20%-, i
això és molta gent, efectivament, amb cara i ulls que potser ja
no han d’anar als serveis socials o a demanar almoina, però
l’estacionalitat segueix ferint de mort un mercat laboral que
premia la precarietat i empara el sorgiment de la nova classe de
treballadores i treballadors i emprenedors pobres.
La taxa de cobertura de la gent sense feina és la més baixa
de l’estat, i afecta especialment els majors de 45 anys. La
pobresa i la precarietat tenen moltes cares, però la que més es
repeteix és la de les dones, que avui en dia segueixen cobrant
a la nostra terra un 16% menys que els homes; d’això se’n diu
violència estructural, i altres violències com la violència
masclista, la que exerceixen els homes contra les dones, la que
es produeix i reprodueix cada dia en els mitjans de
comunicació, amb estereotips de dones reduïdes a objectes i la
que enguany ja du cinc dones mortes a la seva motxilla, la
darrera la d’Ada Graciela Benítez a Eivissa.
L’emergència ecològica, que no ve d’ara, perquè ja fa anys
que diagnosticàrem que la nostra petjada ecològica feia
necessari disposar de sis vegades el territori que tenim per
poder mantenir el nostre nivell de consum de recursos, però que
enguany d’alguna manera hem sentit especialment per la
conjuntura desgraciada d’altres terres germanes de la
mediterrània que han patit el drama del terrorisme, que ha fet
a la vegada que renovàssim el nostre rècord de turistes, un
rècord sense rumb, de turistes que ens visiten. Ens visiten,
deixen doblers, efectivament, però també consumeixen aigua,
energia, generen residus, emissions de CO 2 i gasos
contaminants, i els residents permetin-me que els digui que
tampoc no és que siguem precisament ermitans com Ramon
Llull que viuen a una cova a Randa, i som els que hem posat
preu a allò que té un valor incalculable i que és la terra, la
nostra terra, aquest paradís on vivim, i ho seguim fent,
malauradament.
Finalment hi ha l’emergència de país, que té una vessant
lingüística i cultural, on el retorn a la normalitat a l’educació i
a l’ús oficial de la nostra llengua, del català, té per endavant el
repte de recuperar la normalitat també en el seu ús social, fugint
de l’enfrontament i de la guerra forçada pel govern de Bauzá,
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estesa als símbols propis. Perquè el català és i ha de ser
sobretot en l’educació i en la societat una llengua de cohesió.
Com també tenim el repte, si volem ser un país lliure, de
superar l’anomenat fracàs escolar, que és el nostre fracàs social.
O d’incrementar aquest trist 25% que també ha esmentat abans
la Sra. Camargo de gent que segons aquest estudi comanat pel
Govern recentment es declara consumidora habitual de cultura.
És davant reptes com aquests que aquella dita d’Emili Darder
que només la cultura ens farà lliures pren tot el seu sentit.
Una emergència que país que xoca amb un nou centralisme,
que emparat també per l’excusa de la crisi, com les retallades,
ha fet retrocedir l’anomenat estat de les autonomies a un estat
de les províncies. Sí, avui som, al nostre parer, més província
que comunitat autònoma, província en el sentit de
l’administració borbònica més centralista, on gràcies al fons de
liquiditat autonòmica, el FLA, ens redueixen, a les comunitats
i als municipis, qualsevol marge de maniobra per fer les
polítiques públiques al servei de la ciutadania i contra la
doctrina de la falsa austeritat, que salva bancs i enfonsa les
vides de tanta gent. Nosaltres tenim les competències amb la
llei a la mà, però ells tenen el poder de decisió, i el fan servir
per convertir-nos en ciutadans de quarta categoria d’un estat
que només ens vol per fer doblers, que menysprea la diversitat
i combat el dret a decidir de la gent i dels pobles, que justament
és la base de la democràcia. Justament com més coses
necessitam fer més se’ns retalla el marge de maniobra, el
xantatge dels pressupostos i el sostre de despesa que hem viscut
en els darrers dies ha estat la darrera demostració d’això, i és
que aquesta també és una emergència democràtica. Sense
sobirania i sense dret a decidir sobre les coses que ens afecten
la democràcia queda reduïda a un simple procediment
administratiu buit de vida i de sentit.
Tres emergències que al nostre parer segueixen vives,
latents i que són a l’esperit i a la raó de ser dels acords pel
canvi, i aquí ve la segona qüestió que volem debatre des de
MÉS per Mallorca, quin és el paper dels acords pel canvi -i del
Govern, efectivament- per resoldre aquestes emergències.
El canvi així com l’entenem des de MÉS per M allorca, i
vull pensar que també ho entenen així la resta de signants del
pacte, no és només una qüestió de formes; implica voluntat
democràtica, de diàleg social i de consens polític, de tenir en
compte els altres a l’hora de prendre decisions, els socis i els no
socis, i aquesta és d’entrada una qüestió no tan sols de forma
sinó de fons, diferenciadora entre l’actual etapa política i
l’anterior. Quan duim un any no sols de govern sinó d’activitat
també legislativa d’aquest parlament son 17 les lleis aprovades
versus els 17 decrets llei; ja anaven per més de la meitat dels
que varen passar, varen aprovar o imposar durant la passada
legislatura, fets sempre a la contra, contra el poble i sense el
poble, com els dèspotes.
De la mateixa manera les meses de diàleg amb els agents
socials i econòmics, la restitució del Consell Econòmic i Social,
el Consell de la Joventut, suspesos durant la passada
legislatura, o el Consell Social de la Llengua, entre d’altres,
representen un tarannà ben diferent de l’ordeno y mando d’una
manera de governar que no sols és que estigui en crisi sinó que
és rebutjada per la majoria de la gent. D’aquest nou tarannà ens
sentim part activa des de M ÉS per Mallorca i pensam que cal
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seguir-hi fent feina per completar l’arquitectura democràtica
del país, des del Síndic de Greuges, que tanta sort siguem
capaços de consensuar en aquesta legislatura d’una vegada per
totes, a l’Oficina Anticorrupció, passant per la Llei de consultes
que ja prepara la Conselleria de Transparència, Cultura i
Esports, des d’on treballam també activament perquè la cultura
sigui un bé accessible a tothom, un element dinamitzador de les
nostres vides i de la vida social i econòmica de la comunitat, i
l’esport es professionalitzi i a la vegada es faci més inclusiu i
no només una activitat d’elit.
Davant les emergències esmentades -l’emergència social,
l’emergència ecològica i l’emergència de país- tenim un govern
que actua i que fa el que pot i més. Ja m’heu sentit dir en
diverses ocasions que s’han fet moltes coses i ahir la presidenta
s’hi va estendre més, i també avui amb les rèpliques, però per
a mi i personalment mesures com ara el retorn a la salut com un
dret universal, la renda social o l’impost turístic justifiquen per
elles mateixes la presència de MÉS per Mallorca en els acords
pel canvi i a la gestió de govern, sobretot quan un veu com està
Espanya i com està Europa, amb França mateix aixecant
aquests dies un nou mur contra els immigrants i els refugiats.
Pel que fa a l’emergència social, no és fàcil lluitar contra
una pobresa cronificada per mor de la crisi del model
econòmic, però és un orgull fer part d’un projecte polític que,
malgrat les dificultats objectives, és capaç de generar un nou
dret de ciutadania com la renda social, perquè totes les
persones sense cap mena de recurs a la nostra terra, que són
moltes, puguin acollir-se progressivament a una prestació que
els garanteixi uns mínims vitals sense haver de caure en
l’exclusió més cruel. Ara tenim això, i des de Serveis Socials
lluitam per recuperar també el dret a la dependència, que havia
estat menyspreat per altres que no hi creuen. Abans teníem un
govern que negava fins i tot que hi havia i que hi ha gent que ho
passa malament; la pobresa energètica -els ho he dit més d’una
vegada des d’aquí- resulta que fa un any i busques que no
existia en aquest parlament, quan nosaltres presentàvem
iniciatives polítiques. Ara hi ha un govern que no es resigna
que les cues als menjadors socials acabin essent una estampa
més del paisatge en aquesta paradoxal potència econòmica que
som, i que posa la gent que menys té en el centre de la política
pública.
Abans retrocedíem en drets; ara avançam amb la Llei
d’igualtat, amb la Llei de drets LGTBI o amb la Llei de fosses,
aprovades, per cert, amb amples consensos, malgrat la
tremenda pluralitat de grups polítics en aquest parlament, lleis
pensades per fer del nostre país una societat millor. També
serem millors quan abolim la tauromàquia.
L’emergència ecològica és a la vegada econòmica, eh? La
pressió sobre l’oikos, l’eco, sobre la terra i els recursos pel
nostre model de desenvolupament és qualque cosa a modificar,
un repte històric. I d’aquí el Decret llei 1/2016, de protecció del
territori; la fulminació dels aspectes més desreguladors de les
lleis de turisme, agrària i sòl, i el fet de tancar la porta a obrir
nous camps de golf quan ens falta l’aigua més que mai, la
protecció definitiva de Son Bosc o la voluntat de preservar
l’agricultura de l’especulació urbanística dotant el sector
primari amb recursos, 120 milions d’euros via Pla de
desenvolupament rural, i facilitant l’accés dels joves a la terra.
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D’aquí la voluntat de protegir Es Trenc, d’ampliar el parc de
Cabrera, de desplegar la reserva marina de Sa D ragonera, de
fer un nou pla hidrològic de la mà d’un pla per fer front a la
sequera que pensi realment en l’aigua com un bé comú i no
com un recurs per fer negoci o malgastar-la, perseguint les
males pràctiques; d’apostar per un model energètic basat en les
renovables, amb un debat pendent i urgent que tenim totes i tots
com és el de la compatibilitat entre les energies netes amb el
territori, però sense restar aturats a veure què passa. D’aquí la
voluntat també de regular activitats econòmiques com el
lloguer turístic, que generen noves oportunitats si es fa de
manera colAlaborativa, però també nous riscos si es posa al
servei de l’especulació, dificultant fins i tot el dret d’accés a
l’habitatge per viure-hi per part de les classes populars, com
hem comprovat ja especialment en els nuclis turístics, des
d’Eivissa fins a Can Picafort. I activitats no tan noves, com les
party boats, el tot inclòs, els beach clubs o els cotxes de
lloguer.
Per tant -i em deix moltes coses, però aquí es tracta de
debatre i no d’exposar catàlegs- hi ha feina feta, molta, i molta
més per fer. Però hi ha coses millorables, al nostre parer,
sobretot dues pel que fa als acords pel canvi i la seva gestió. La
primera fa referència a la cohesió del pacte o, si més no, a la
imatge de cohesió del pacte; el pacte no és més plural que ho
pugui ser des del punt de vista polític o ideològic el Partit
Popular; a la banda dreta d’aquest parlament tenen
“bauzanistes”, “rodriguistes”, els de Company, que no sé com
es diu exactament aquest sector, etc., i el pacte al nostre parer
és igual de plural, és un bon pacte, un pacte estable, un pacte
cohesionat i de gent honesta que no creu en Santa Rita. Però
òbviament les esquerres tenim el repte d’aprendre a conviure
amb la diversitat, l’hem tengut tota la vida, allò mateix que, per
cert, ens agrada receptar a la societat, i de destinar més esforços
a treballar per allò en què coincidim i fins i tot per allò que ja
s’ha fet o s’està fent en lloc de discrepar o posar el dit en el
percentatge menor del que ens queda per aconseguir o d’allò a
què no arribam encara. En definitiva, a vegades el renou ens
perd i hem de procurar que no ens faci perdre. Crec que se
m’entén. No és el mateix ser un govern o un pacte plural que un
govern o un pacte dividit, i creguin-me que aquesta és una
majoria plural i unida, però que cal gestionar millor, i això
només té una recepta, i és feina en comú; d’entrada ja en sabem
fer bastant més que en saben fer a la meseta.
La segona cosa que des de M ÉS per Mallorca consideram
que cal millorar en el nou curs polític i en els acords pel canvi
té a veure amb les prioritats i amb la gestió quotidiana. Som
conscients que les administracions de 2016 no són les de 1999
ni les de 2007, ni pel que fa als recursos ni pel que fa a les
traves burocràtiques, però això que la presidenta va assenyalar
ahir com el màxim rigor en la gestió econòmica no ha de
suposar mai ni aturar ni frenar el desplegament de les polítiques
necessàries. Per executar polítiques públiques acordades per
majories amples com la dels acords pel canvi fan falta gent i
recursos, i no sempre tenim la sensació de compartir les
prioritats del dia a dia, i per això prenem nota positivament de
l’anunci de disposar en el proper exercici pressupostari de les
places necessàries per recuperar plenament la tasca de
protecció i custòdia dels espais naturals i les polítiques
mediambientals. De la mateixa manera...

(Alguns aplaudiments)
...que hem de treballar per la coherència de polítiques en
l’àmbit de la gestió administrativa i de la funció pública; no val
plantejar clàusules socials i laborals per a les contractacions
externalitzades i alhora deixar fer a una casta funcionarial -no
entenguin això com una generalització- que ha acompanyat
silenciosament els pitjors episodis de la corrupció en aquesta
terra però posa traves als convenis a les entitats sense ànim de
lucre, per esmentar només un exemple. O mantenir
determinades dinàmiques i excepcions a l’Ib-salut, que bé està
que redueixi les llistes d’espera, que a vegades ens deixen la
sensació com si fos un organisme dependent d’aquest govern.
I pel que fa als acords pel canvi els he de dir també que a
vegades són tan importants les coses que s’hagin pogut dir i
que va dir ahir la presidenta, com les que no s’hagin dit. La Sra.
Prohens sí que ha introduït per ventura el tema. Si s’hi fixen la
presidenta ahir no va parlar d’IB3, perquè IB3 no és ja ni ha de
ser ni hauria de tornar a ser una eina de propaganda política al
servei del partit o dels partits en el govern, ...
(Remor de veus)
...ha de ser una eina d’informació, de proximitat i en la nostra
llengua, de cohesió social i territorial, de promoció cultural.
IB3 ja no rep consignes de ningú, i els discursos del director
general ja no els escriuen al Consolat, ni les preguntes de
control que feim en aquest parlament s’acorden prèviament
amb ningú, ni es trien a dit els professionals responsables de la
gestió d’aquesta nova etapa i, per cert...
(Més remor de veus i alguns aplaudiments)
...i, per cert, sí que resta que el consell assessor, que és la
representació social, faci la feina que se li ha encomanat perquè
aviat puguem tenir aquí, en aquest parlament, un debat entre
totes sobre quina ha de ser la radiotelevisió pública del futur.
I la corrupció, de la qual tampoc no s’ha parlat gaire
perquè, entre altres coses, els acords pel canvi són lliures i nets
de corrupció, però malauradament en aquesta comunitat pagam
i pagarem els anys de saqueig de les arques públiques per part
del Partit Popular i d’Unió Mallorquina, i seguirem pagant i
parlant una bona estona, perquè queda molt de judici pendent
per temes molt greus, molt greus, i perquè moltes de les
polítiques que ens agradaria fer no les podem fer o les podem
aplicar al ritme que ens agradaria, entre altres coses perquè
pagam hipoteques com la de Son Espases o la de les autopistes
d’Eivissa que encara estan per aclarir.
En aquest punt, i més enllà de les comissions d’investigació
i de l’Oficina Anticorrupció, que segurament serà una de les
primeres lleis que aprovarem en aquest nou període de
sessions, els convid a allò que ja hem plantejat des de M ÉS per
Mallorca i MÉS per M enorca, i és donar exemple aquí, sense
sortir d’aquesta cambra, perquè en aquest petit país nostre no
hi hagi “Ritas Barberàs” aferrades a l’escó per no anar als
tribunals ordinaris. Posem-nos d’acord...
(Alguns aplaudiments)
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...modifiquem l’Estatut d’Autonomia i el Reglament d’aquest
parlament, i acabem amb aquest privilegi que és l’aforament,
com ja hem acabat amb altres.
Hi ha, presidenta, alguns punts, no sé si de discrepància
però sí de debat més de fons, que ens agradaria posar damunt
la taula arran de la seva intervenció d’ahir. El primer és el que
des de MÉS per M allorca consideram clau i estratègic, i és la
transformació del model econòmic. Vostè ahir va parlar del fet
que cal diferenciar entre els factors estructurals i els
conjunturals, entre allò que ve d’enrere i que té arrels, diguem,
profundes i per tant és més mal de canviar, i allò que és just
d’ara, dels darrers temps, i que per tant no ens ha de despistar
respecte de la política a seguir, i podem estar d’acord amb
aquesta diferenciació, però nosaltres el que pensam és que allò
conjuntural, que són i seran unes bones temporades turístiques,
unes temporades turístiques excepcionals, han de servir
justament per introduir les fites importants que permetin
canviar el nostre model econòmic.
Per a MÉS per M allorca les emergències esmentades,
l’emergència social, l’emergència ecològica i en bona mesura
econòmica, i la democràtica i de país, tenen a veure
directament amb aquests problemes estructurals del nostre
model econòmic, del nostre model de desenvolupament. No
entenem per què costa tant a vegades parlar obertament de
canviar aquest model econòmic, de transformar aquest model
econòmic, perquè això que tenim no només és que sigui
reformable o millorable, és que en la nostra opinió si no ho
canviam, si no ho transformam, no acabarem amb aquests
problemes estructurals que patim. Per això vostè parla de
creixement inclusiu i nosaltres parlam de prosperitat
compartida. Sembla que ve a dir que com que creixem -o això
és el que ens va donar a entendre- que com que creixem, que
els indicadors macroeconòmics ens estan acompanyant, llavors
la cosa va bé i que en tot cas el que hem de fer és assegurar que
el pastís es reparteixi bé, o es reparteixi com a mínim millor del
que tenim ara, una posició, si em permet, un tant clàssica que
puc entendre però no compartir del tot, en el sentit que
nosaltres consideram que cal anar molt més enllà, que bé està
créixer pel que fa a determinades activitats, com el sector
primari i la indústria, i benvinguts seran la Llei d’indústria i el
Pla d’indústria en aquest sentit, i tot el creixement que hem
d’assegurar també en recursos de l’activitat d’innovació i
recerca, de parcs Bit, de facultat de medicina, i la recuperació
de les polítiques actives d’ocupació i del paper estratègic que
s’està tornant a donar al SOIB, i altres mesures, però també
hem de decréixer en determinats aspectes, i crec que tothom
estarà d’acord que potser convé créixer en cicloturisme, però
per ventura convé decréixer en turisme de gatera, i crec que
segurament seria una afirmació amb la qual tots podríem estar
d’acord.
Perquè si som on som i tenim determinades emergències és
perquè, malgrat hem crescut en nombre de turistes, de 5 milions
el 1985 a gairebé 14 milions el 2015, resulta que hem baixat de
manera important en renda per càpita, de la primera posició
entre les comunitats autònomes l’any 1985 a la setena el 2015,
i això que ni el producte interior brut, ni la renda per càpita no
mesuren ni el nivell de felicitat dels residents ni la capacitat de
desplegar un projecte de vida i de futur, entre d’altres coses,
que als polítics ens haurien de preocupar i ocupar.

2623

Això ha estat així perquè el model econòmic en els darrers
trenta anys, i si ens anam enrera segurament pitjor, encara hi
havia el dictador, l’han decidit uns pocs i hem anat cap a un
model econòmic encara més monocentrat en el turisme, que a
la vegada ha estat quasi bé monocentrat en el sol i platja i en els
preus baixos. I això, com assenyala l’economista Miquel Puig,
vol dir mà d’obra barata, precària i poc formada, i òbviament
un determinat model de societat que, almenys a nosaltres, ens
agradaria que fos d’una altra manera.
El model econòmic l’han decidit tradicionalment els
mateixos que, malgrat la bona acollida de l’ecotaxa entre els
turistes i la societat, es gasten els doblers en recórrer l’impost
turístic en els tribunals, perquè no poden permetre que ens
fiquem a un terreny on fins ara els polítics havien estat,
històricament, comparsa, amb algunes honroses excepcions, i
ho fan quan guanyen més que mai i més que ningú. Una
vergonya! Irresponsabilitat social corporativa hauríem de dir.
Per tant, canviar aquesta dinàmica d’escoltar només uns
quants a l’hora de prendre decisions, grans decisions, o
simplement tenir voluntat d’incidir en la realitat econòmica del
país ja és per a nosaltres un gran avanç. Com ho és, i pens
sincerament que ho és també, començar a construir un model
econòmic diferent quan es premia, en nom de tota una
comunitat, per primera vegada en la història, el colAlectiu de les
cambreres de pis, que han estat les autèntiques mares del
turisme, malgrat haver estat invisibilitzades històricament,
sense elles el turisme no seria a les nostres illes el que és, amb
les seves coses bones i no tan bones, com ara la sobrecàrrega
de feina que pateixen elles i altres colAlectius de gent
treballadora, tant de l’hoteleria, com d’això que se’n diu, i és
una paraula que no m’agrada gens, que la trob lletja,
subsectors, no?
O com els mateixos treballadors de les subcontractes
d’AENA, com Acciona, que es tornaran mobilitzar el proper
dilluns en contra d’una explotació insuportable.
No serem nosaltres que caurem, en qualsevol cas, en la
trampa fàcil de negar el turisme ni la seva centralitat, però a la
vegada, des d’aquesta reconeixement, no seria sensat creure
que el mercat ho resoldrà tot per si mateix, ni que sigui bo ni
estratègic mantenir un nivell de dependència tan alt d’una
activitat tan sensible a la conjuntura geopolítica, i si no que ho
demanin a les destinacions competidores que ara ens envien els
turistes cap aquí per les seves desgràcies.
El turisme ha de ser, al nostre parer, la palanca per
transformar un model de desenvolupament que seguirà
depenent del turisme com a activitat central, si no que algú
m’expliqui com donam per menjar a 1 milió i busques
d’habitants en aquestes illes, però que ha d’alimentar
solidàriament i des de l’acompanyament de les administracions
la resta de sectors econòmics a la recerca d’un cert equilibri, i
això passa per establir mecanismes de compensació i de
correcció del model que per a MÉS per M enorca és el que
representa l’impost turístic, i per regular aquells aspectes del
negoci per tal de garantir això amb el que se suposa que tots, i
dic tots una altra vegada, estam d’acord, un turisme sostenible
i de qualitat. Regular és per a nosaltres posar condicions,
compatibles amb la vocació de negoci, que han de tenir les
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empreses, però que reverteixen en el manteniment del territori
i en generar prosperitat compartida i llocs de feina digna i de
qualitat.
I si estam d’acord amb regular, ho hem de fer en clau de
sostenibilitat. Sembla que parlar de límits ha de ser un tema
tabú, quan és obvi que vivim a un territori limitat, i que
justament és el bon estat de salut d’aquest territori el que mou
bona part de l’economia d’aquestes illes. Les illes tenim una
determinada capacitat de càrrega, com la té qualsevol espai
natural a qualsevol territori del món, i per cert, va ser un
conseller del Partit Popular, Sra. Prohens, ara que s’aixeca, per
allà, en els anys vuitanta, el Sr. Jaume Cladera, qui va
començar a posar alguns límits al turisme, començant per les
places hoteleres, amb uns criteris polítics que, per cert, es varen
conservar fins que el Sr. Delgado es va establir en el despatx
del carrer Montenegro. Un Jaume Cladera que fa poc afirmava
que s’hauria d’obligar qualsevol establiment del sector turístic
a obrir almenys vuit mesos a l’any, jo crec que per aquí van les
pistes de les coses que hem de fer, que ha d’escoltar la gent que
en sap i els experts, o no? Aquesta és la visió que, al nostre
parer, ha d’impregnar totes aquelles regulacions que han de
venir, des del lloguer turístic al tot inclòs, i no passa pena,
companya, presidenta, que serem curosos amb aquests temes.
Regular en clau de sostenibilitat, sense descafeïnar,
òbviament, aquesta paraula, com s’ha fet en altres èpoques, no
sols no ha de ser un tema tabú ni ens ha de fer por, sinó que
hauria de ser el valor pel qual ser reconeguts com a potencia
turística, ser referents d’un turisme sostenible, del turisme verd
de la Mediterrània i del món. I això, diputades i diputats, passa
per aquí, per decidir si volem ser M iami o si volem ser Costa
Rica, per posar dos exemples de destinacions turístiques que
representen coses ben diferents i per anar marcant fites respecte
d’això.
En definitiva, per acabar amb aquesta bloc sobre la
transformació econòmica, la conjuntura no ens ha de fer
prudents, sinó valents, i és a aquest govern que ens toca
impulsar la transició econòmica i ecològica cap a una societat
millor, toca fer-ho ara, aprofitant la conjuntura, les bones
temporades i posar fites al camí que compti amb consensos
amples.
Una altra qüestió, i aquesta és la darrera amb la qual tancaré
la meva intervenció, que ens agradaria, per ventura, haver vist
reflectida de manera més explícita en el seu discurs, és la
paraula sobirania, és vera que tenim nosaltres una mica més el
copyright d’aquesta qüestió, no? Perquè miri, podem desplegar
polítiques socials, fins i tot una renda social que altres
comunitats autònomes sense uns comptes tan magres com els
nostres ni s’atreveixen, però mentre no puguem decidir sobre
el nostre mercat laboral, mentre no puguem actuar activament
contra la precarietat institucionalitzada gràcies a les reformes
laborals, les polítiques actives d’ocupació i totes aquestes
mesures que vostè va esmentar ahir i que compartim, només
contribuiran a palAliar la situació, mentre hi siguem, perquè, per
desgràcia, nosaltres, les defensores dels acords pel canvi també
som conjunturals, encara que les nostres idees venguin
d’enfora.

Podem protegir més territori, preservar l’aigua i reduir el
volum de residus amb la llei autonòmica que es prepara, però
mentre sigui un consell d’administració d’una multinacional i
no el Govern autonòmic qui decideixi que Es Murterar en
aquest moment ha de cremar més carbó que mai i la resta de
centrals les mantenim a mig gas, vol dir que no em queda clar
si avançam o retrocedim.
Podem fer un gran pacte per l’educació, però haurem de
mantenir desenes d’aules prefabricades, d’això que se’n diuen
barraques, durant anys, quan, si gaudíssim d’un finançament
just, seria qüestió d’un o dos cursos escolars acabar amb totes
aquestes. Podem regular allò que vostè ahir va anomenar els
excessos del turisme, però mentre un fons d’inversió a les Illes
Caiman tengui més capacitat de decidir que nosaltres pel que
fa als nostres aeroports, la nostra principal porta d’entrada i
sortida, i sobretot la principal eina de regulació econòmica en
aquesta terra, la nostra capacitat d’incidència serà limitada;
ports, aeroports i Demarcació de Costes són estratègics per al
nostre petit país, però per al Govern central només són
màquines de fer doblers, i això també ho hem de capgirar, tot
i saber que no ens ho posaran gens fàcil.
Podem innovar i crear nous imposts, i nosaltres també
n’hem plantejat, per exemple de caràcter mediambiental, però
mentre el gruix de la recaptació dels imposts que genera
l’activitat econòmica a la nostra terra vagi a parar a les arques
de l’Estat, sense un retorn mínimament just, ens mourem dins
la més absoluta precarietat pel que fa a les polítiques públiques
necessàries.
I ja que va introduir ahir el tema dels consells insulars, els
hem de cedir, al nostre parer, tota la sobirania que marca
l’Estatut d’Autonomia i que els pertoca, per cert, amb una
dinàmica que jo entenc, ja avui en dia, fins i tot més confederal
que federal, però novament condicionada pels recursos
disponibles. En aquest sentit, l’enemic o l’adversari no és entre
nosaltres, entre les illes, i cal que apuntem més amunt i que
apuntem juntes, que apuntem cap a Madrid.
Amb tot això vull dir que compartim l’actitud del Govern
pel que fa a l’exigència d’allò que ens pertoca, al clam que no
volem ser ciutadans ni ciutadanes de quarta categoria
d’Espanya, sinó, d’entrada, ser tractats, si més no, com la
mitjana. Però consideram que les emergències esmentades
anteriorment, justament pel fet de ser emergències, i no
capritxos, demanden de nosaltres qualque cosa més que una
actitud valenta; o que esperar a veure què passa a Espanya,
bens conscients que no és només un govern o un canvi de
govern, que nosaltres també hem dit que fa falta, que és el que
s’ha de canviar a Madrid, sinó tota una mentalitat.
Per això ja li vàrem plantejar fa uns dies, presidenta, i fem
partícips d’aquesta proposta i d’aquesta reflexió el conjunt de
grups parlamentaris i forces polítiques que, de la mateixa
manera que la societat civil impulsa un front comú per defensar
un finançament just i un règim especial que comprengui i valori
i compensi de veres els efectes de la insularitat, i davant
aquesta incertesa de no saber quan i qui seurà a la Moncloa ara
o després d’unes terceres eleccions, s’ha d’obrir, al nostre
parer, un front judicial per reclamar davant els tribunals allò
que se’ns deu. I això vol dir, d’entrada, inversions estatutàries,
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conveni de carreteres o altres que es puguin incomplir, i,
evidentment, també, el deute històric d’una educació i d’un
sistema sanitari infradotats i infratransferits en relació amb la
resta de comunitats.
Vol dir reclamar de forma contundent allò que ens pertoca
i confiar que la justícia sigui tan benèvola amb la CAIB com ho
ha estat amb les concessionàries de les autopistes d’Eivissa. I
això no és un Madrid ens mata, és un som nosaltres, per
dignitat, que hem d’anar a matar.
Per acabar, presidenta, li faig un resum de la meva
intervenció, amb tres frases:
1. Els acords pel canvi han d’anar més enllà de la conjuntura
política i dels elements que la condicionen, s’ha fet molt, però
s’ha de fer més.
2. Hem de voler governar-nos i lluitar cada espai de decisió i de
sobirania, si de veres volem deixar enrera les emergències
exposades i fer-ho colAlectivament i comptar amb el màxim de
gent possible, i això va més enllà de la gestió pura i dura.
I 3. Volem ser un referent turístic mundial, sí, però anem a
decidir, també colAlectivament, quins han de ser els termes
d’aquesta referència. Des de MÉS per M allorca ja tenim
posició respecte d’això, volem ser referents de sostenibilitat.
Per això avui he decidit, sobiranament, canviar la camiseta
per la corbata, perquè hi ha factors, tendències i inèrcies, com
les camisetes, que ens condicionen i també la percepció de les
coses que podem dir, fer o aportar, però que no ens determinen
ni com a individus ni com a país. Les Illes som les Illes i les
nostres circumstàncies, va dir vostè ahir, i nosaltres volem
apuntar que les circumstàncies ni ens han de determinar ni molt
manco ens han de coartar la nostra llibertat i els nostres somnis.
Gràcies i a seguir, companya presidenta, això no ha fet més
que començar. Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Correspon ara la intervenció de la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies, Sr. David Abril, per la
seva intervenció i per la seva explicació del resum d’un any i
mig viscut, però també posant molt l’esment en una qüestió que
jo compartesc moltíssim que és que queda molt de camí per
recórrer. I per tant, també posant aquest punt de realitat, que
hem fet moltes coses conjuntament, però que queden
moltíssimes coses més per treballar des de l’acord i des del
diàleg i pensant i essent fidels i lleials, com vostè explicava, a
la nostra terra i a la gent que hi viu.
Començaré per dir que, efectivament, els acords pel canvi,
que vostè ha estat el primer punt al qual ha fet referència, ja li
diré que no li diré una rèplica molt llarga perquè moltíssimes de
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les qüestions que vostè ha explicat jo compartesc perfectament,
però sí que vostè feia esment a posar en valor com sorgeixen
els acords pel canvi, com es gestionen els acords pel canvi,
també evidentment des del plantejament que vostè feia una
mica crític, de dir i ho hem de gestionar molt millor no només
per donar la imatge, sinó sobretot perquè el fons de les
polítiques preses siguin molt més acordades, molt més
dialogades, molt més parlades, molt aprofundides entre les
diferents formacions polítiques, aquí entenc les que formam
part del Govern i Podem Illes Balears que dóna suport
parlamentari al Govern, però també des d’un acord ampli no
només amb les formacions polítiques, sinó que hem parlat
moltes vegades més que hem d’arribar a moltes més entitats
socials, a molta societat civil que va lluitar molt perquè aquest
govern fos possible i que, sens dubte, hem de continuar amb la
rendició de comptes constant.
Feia referència a les tres emergències, a la social, a
l’ecològica i a l’emergència de país i a les qüestions que hem
de resoldre per millorar, fer front a aquestes tres emergències,
alguna més després n’ha apuntat dins la seva intervenció i en
com es fa per part del Govern de les Illes Balears. Començaré
pel final, per la seva emergència final, perquè crec que és clau
plantejar que sense els recursos necessaris per poder-ho fer
possible, algunes coses ens han quedat amb mancances, i jo
crec que compartim perfectament que si haguéssim tengut més
recursos aquest govern per poder disposar, haguéssim pogut
avançar molt més decisions que tenim preses i que no hem
tengut la possibilitat per manca de recursos financers.
Podem parlar de moltíssimes qüestions, que vostè hi feia
referència, encara tenim les aules modulars o les barraques que
no és del nostre grat, si tenguéssim un altre finançament
educatiu podríem haver millorat molt, podríem haver posat més
professors encara dels que hem posat, podríem haver posar més
professionals sanitaris dels que hem posat, podríem haver posat
més valoradors per a la Llei de dependència dels que hem
posat, podríem haver fet moltíssimes altres qüestions de les que
hem pogut fer, el que passa és que la línia és adequada i el
plantejament de reivindicació, és clar, aquí entendrem que som
formacions polítiques diferents, vostè pertany a una formació
política d’àmbit de la nostra comunitat autònoma, jo a una
formació política estatal, per tant entendrem que les diferències
entre sobirania les podrem discutir una mica més, jo som una
persona que sempre m’he defensat clarament federalista i ho
lluitaré i, certament, compartesc amb vostè i amb el seu grup
parlamentari que no som ben tractats.
Això és una realitat, que tenim una balança fiscal de 1.300
milions d’euros, que se’n van i que no tornen; que tenim un
plantejament d’un govern a Espanya que ens ha maltractat
durament aquests darrers quatre anys, però històricament no
hem aconseguit mai allò que el nostre poble es mereix
dignament, i que ho hem lluitat de moltes maneres possibles, la
manera política, i vostè ja va apuntar l’altre dia, a la reunió que
tenguérem en el Consolat de la Mar, aquesta proposta d’anar a
la via judicial, que ja li vaig comunicar que el Govern estudiarà
les mesures possibles si és que en tenim, perquè el Govern
d’Espanya actua amb fermesa, encara que hi sigui amb
interinitat, contra els interessos de les Illes i és difícil enganxarli la part jurídica de vegades, però no es preocupi que posarem
tots els serveis jurídics a disposició per poder trobar l’escletxa,
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si és que hi és, per poder dur les qüestions que vostè plantejava
al tribunal quant a inversions estatutàries o quant, plantejava
vostè també, al deute històric de transferències que han vengut
mal dotades a la nostra comunitat autònoma, i alguna qüestió
més que ha deixat de complir el Govern d’Espanya envers
nosaltres, el conveni de carreteres famós, que saben que tenim
displicència amb el Govern, els 80 milions que haurien d’haver
arribat el 2016, que si no han d’arribar entre els 2017 i el 2018
i és un protocol, de moment, però que hem de convertir en la
necessitat perquè les Illes Balears tenguin el finançament
adequat per poder donar millors serveis als ciutadans i
ciutadanes de les nostres illes.
Deia que per fer possible aquests acords pel canvi, el diàleg
ha de ser sincer i hem de debatre des de la lleialtat, i jo crec
que, des del primer minut, ho intentam, de vegades, sens dubte,
haurem de corregir algunes qüestions entre els mateixos grups
parlamentaris que donen suport al Govern i el mateix Govern
a l’hora de plantejar els debats necessaris amb els diferents
grups parlamentaris, perquè deia una frase vostè, de dir si no ho
fem junts -ara no recordaré la frase que ha explicat quant a la
millora de la cohesió...-, “el renou de vegades ens perd”, ha dit,
“el renou de vegades ens perd”, i hem de fer feina en comú per
aconseguir els objectius de legislatura. Jo no puc estar més que
d’acord amb aquesta qüestió, perquè crec, sincerament, que
vàrem ser capaços de fer un esforç difícil a uns moments
complexes, políticament parlant, vàrem fer l’esforç difícil
d’intentar llevar d’enmig allò que ens separava i posar en valor
allò que ens unia, i allò que ens unia era el servei als ciutadans,
era donar cabuda a més llibertats, a més democràcia, era donar
cabuda a més retorn de drets, era donar cabuda a tenir unes
Illes Balears que ens puguem sentir més orgullosos de nosaltres
mateixos, per tant una defensa clara de la nostra identitat, de la
nostra cultura de les que vostès han fet i fan molt d’esment, i és
lògic, i també una defensa clara dels interessos econòmics
d’aquestes illes i plantejar-los. I crec que això, que ho hem de
posar sempre en valor, ho hem intentat dur a la pràctica durant
aquest any i mig, però que, com vostè explicava a la seva
intervenció, hi ha moltíssima feina que encara queda per fer.
Ha parlat d’algunes qüestions que diu: no importa parlar-ne
perquè ara no és problema, i és cert, és el primer debat de
política general que no hem de parlar dels problemes de
corrupció, això feia molt de temps que no passava, i és una
bona notícia. També és una bona notícia que no parlem de la
ràdio i televisió publica perquè és una ràdio i televisió pública
que funciona al marge de qualsevol directriu política. I és una
bona notícia que plantegem que hi ha millor enteniment i
rendició de comptes, i aposta per la transparència, no només
des del Govern, sinó també del mateix Parlament de les Illes
Balears.
Quant que vostè feia referència al tema tal vegada més
complex, que són els punts de reflexió sobre com transformam,
milloram el model econòmic, podem emprar la paraula que
vostè vulgui, i a veure, jo ho he intentat explicar al llarg del
discurs d’ahir, al llarg de les rèpliques que he pogut fer durant
el debat d’avui, i continuarem en aquesta línia. Al final vostè ha
resumit molt bé la qüestió, el motor de creixement econòmic és
el turisme, i ho serà, de definir quin tipus de turisme volem, i en
aquesta línia treballam, i per tant hem apostat d’una forma
clara, i ho he explicat, per un turisme sostenible.

I hem explicat i hem apostat d’una forma clara des del
Govern de les Illes Balears perquè no ens interessa intensificar
i, per tant, no hem promocionat turisme d’estiu ni de temporada
alta sinó tot el contrari, el nostre canvi a l’hora de fer les
polítiques de promoció turística va ser des del primer minut
d’aquesta legislatura, des de la Conselleria de Turisme, on hem
anat a explicar precisament tot el contrari, ens interessa allargar
temporada, ens interessa, per tant, posar en valor altres
productes turístics, amb els quals s’està treballant també amb
els consells insulars, per això hem fet l’aposta ara de la
signatura entre l’ATB i la Conselleria de Cultura per
incrementar la promoció de turisme cultural. Per això es va fer
l’aposta a totes les fires turístiques de l’any passat apostant per
un turisme de senderisme, per un turisme mediambiental, per
un turisme que dóna garanties d’allargar temporada turística,
també dóna més rendibilitat a les nostres illes perquè deixa més
recursos, com els explicava abans, i perquè permeten, i això és
molt important i vostè també hi feia esment, que els
treballadors lligats al món de turisme en termes molt amplis, i
són molts, de molts diferents sectors, si no li agrada subsectors
direm sectors econòmics diferents puguin tenir contractacions
més estables, més llargues i més prestacions a l’hivern.
És veritat, i amb això té raó, que la taxa de cobertura dels
nostres aturats és de les més baixes d’Espanya, per mor de les
polítiques de M ariano Rajoy, i per això hem avançat moltíssim
en les polítiques actives d’ocupació. Ara, és veritat que amb
una derogació de la reforma laboral i amb un altre plantejament
des del Govern d’Espanya en prestacions i subsidis estaríem en
una situació molt millor que la que desgraciadament encara
estan els nostres treballadors i els nostres aturats que, convenc
amb vostè, són molt més dels que a cap de nosaltres ens
agradaria.
Per tant, nosaltres com a govern hem apostat per aquest
tipus de turisme, com a govern hem apostat per allargar
temporada turística, com a govern no hem apostat per
intensificar els mesos de temporada alta, encara que és evident
el que ha succeït i vostè explicava també que -i són les paraules
que vaig dir ahir- hi ha hagut una situació conjuntural
desgraciada dels nostres països competidors que fa que no
només nosaltres, però nosaltres d’una forma important a
Espanya hem estat una comunitat turística refugi de moltíssima
gent que hagués anat a altres països que en aquests moments no
hi va. Això és evident.
Jo vaig afegir, “tenim una situació conjuntural, tenim
problemes estructurals i hem de resoldre les dues qüestions”, i
vaig afegir, “no deixem que tot ho facem a cop de conjuntura,
reflexionem i pensem les decisions que hem de prendre com a
govern i com a cambra parlamentària”; i així hem treballat des
del Govern i així hem treballat amb els grups parlamentaris. Per
això vàrem fer la moratòria de la Llei general turística, agrària
i de la Llei del sòl i per això les modificarem per no permetre
aquestes externalitats dolentes del nostre sistema, a què vostè
feia referència, i l’ús intensiu del nostre territori, que no
compartesc de cap manera i que sempre hem lluitat des de
l’esquerra, tant si hem estat en el Govern com si hem estat a
l’oposició, i per això treballam en la regulació del lloguer de
vacances. Què ens agradaria haver fet més via? Sense cap
dubte. És un tema complex? També jo crec que sense cap dubte
ho és, perquè afecta, com vostè deia, moltíssimes qüestions,
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afecta el dret a l’habitatge dels ciutadans, dels treballadors, que
tenen dificultats a moltes zones de la nostra comunitat
autònoma, és veritat que a zones molt diferents de la nostra
comunitat autònoma, és veritat que la problemàtica no és igual
a l’illa de Menorca que a l’illa d’Eivissa que a l’illa de
Formentera que a segons quins espais de l’illa de Mallorca. I en
la línia de la regulació vostè sap perfectament que estam
treballant des del Govern, i la idea és poder presentar una
norma el més aviat possible en aquest parlament per ser
debatuda, per ser consensuada i per intentar resoldre un
problema que jo compartesc amb vostè que tenim i que és real.
El Govern, perquè així ho hem debatut, perquè així ho hem
cregut i perquè així ho vàrem plantejar, ha intentat posar altres
instruments per poder evitar la petjada dolenta que té l’accés de
concentració turística a segons quins mesos de l’any. I d’aquí
surt, entre d’altres coses, l’impost de turisme sostenible i
l’aposta que hem fet, que jo pos en valor una vegada més, ha
estat un impost que s’ha pogut tramitar d’una forma ràpida, que
s’ha pogut posar en marxa d’una forma ràpida, que ha estat ben
acollit pels turistes que ens han visitat, que no ha creat cap gran
problemàtica, que ens permet recaptar uns recursos que podrem
invertir a millorar el nostre patrimoni, a millorar el nostre medi
ambient, a millorar la nostra ocupació perquè sigui de més
qualitat ..., en definitiva, ens permet ser millors com a societat.
Jo crec que aquest és el plantejament que hem fet des del
primer minut.
Per tant, és veritat que encara queden moltes a treballar,
però també és veritat que durant aquest any i mig hem anat
treballant en allò a què ens havíem compromès, amb la paraula
donada als ciutadans, amb els acords pel canvi i els hem
ampliat, perquè vostè sap perfectament, perquè jo sé que ho
repassa i que ho té ben present, que d’allò que havíem signat
als fulls de l’acord de governabilitat hem tirat endavant
moltíssimes més polítiques des de totes les conselleries en
qüestions concretes i algunes no tan concretes, com les que
podem plantejar en aquest debat en els termes de l’atenció a la
cronicitat, amb les inversions públiques que haurem de fer en
el pressupost de 2017 i una mica més endavant, pensant en
inversió de legislatura i inversió a llarg termini i, certament, ens
falta encara arrodonir tot aquest plantejament polític de com
ara, des d’un govern que té la situació financera que tenim, que
vostè diu que encara hem de ser més valents i hem d’anar amb
més força al Govern d’Espanya, però tenim els recursos que
tenim, jo no compartiré o discreparé... crec que la gestió
econòmica ha de ser rigorosa i ha de ser curosa i ho és, i això
ens ha propiciat que gestionant millor els pocs doblers que
tenim hem pogut fer moltes més coses i ho hem fet a totes les
àrees i ha estat gràcies a una gestió acurada de recursos públics.
I jo ho pos en valor perquè és molt important, perquè
sempre he sentit dir que la dreta gestiona més bé els doblers i
que quan... i això no és cert, no és cert, amb els pocs recursos
públics que hem tengut hem fet moltes més coses de les que es
feien abans i molt diferents, absolutament diferents.
I és veritat que amb les mateixes partides pressupostàries
hem tret molt més fruits perquè les polítiques que hem fet han
estat molt més ben prioritzades des del meu humil punt de
vista.
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Per tant, crec que gestionar bé els recursos públics és
fonamental. Crec que ser eficients amb la despesa pública és
fonamental. Crec que hem tengut, gràcies a l’eficiència
administrativa, estalvis importants que ens han permès fer
polítiques de redistribució de riquesa i compartesc amb vostè
que, certament, tenim un creixement econòmic elevat, molt
elevat podríem dir perquè estam al 4,2% quan en la mitjana
estatal estam al 2,9% o al 4 si ho vol centrar amb l’any
interanual.
Aquest creixement ens permet algunes fortaleses i algunes
debilitats i, efectivament, Sr. Abril, és el moment per afrontar
les debilitats que tenim i això és el que jo he explicat durant
aquest debat i el que hem debatut i discutit durant aquest any i
mig. Tenim algunes febleses que afrontam i que haurem de
continuar afrontant.
I ho repetiré una vegada més: no ens hem posat de perfil ni
ens hi posarem, sabem quines són les febleses del model, hi
estam incidint i hi continuarem incidint i hem de treballar
conjuntament perquè no és una decisió només de govern, no és
una decisió només d’institucions on els consells insulars hi
tenen una part fonamental, de les seves propostes, també és una
decisió entre els grups parlamentaris i també és una decisió
social a la qual, estic segura, arribarem d’una forma clara.
Acabava vostè dibuixant que tenim una comunitat autònoma
insular i que hem de ser capaços de fer valer el nostre Estatut
d’Autonomia i complir-lo, entenc jo, i per tant, la
descentralització als diferents consells insulars. També li he de
dir que certament, és veritat, tenim un estatut d’autonomia que
és molt insularista, jo vaig tenir la sort de ser ponent de
l’Estatut d’Autonomia, conec perfectament com dibuixa
l’entramat institucional de les nostres illes, vaig ser presidenta
del Consell de M allorca i vaig lluitar moltíssimes de les
qüestions que ara està plantejant el Sr. M iquel Ensenyat des de
l’illa de Mallorca i ho hem de fer possible.
I com ho hem de fer possible?, des del pacte, des del diàleg
i des de l’acord i en aquesta línia treballam i per això dia 3
d’octubre hi torna haver una conferència de presidents de
consells insulars per anar avançant en un plantejament que no
és fàcil quan estàs en una situació financera com la que estam
des del Govern i també evidentment des de les altres
institucions. Per tant, amb aquesta voluntat que té clara el
Govern seguirem treballant per fer possible que el nostre
entramat institucional sigui realment... es pugui desenvolupar
de forma real i que per tant cada consell insular pugui ser la
institució d’autogovern de cada illa que és el que s’ha reclamat
històricament per part de diferents grups polítics.
En definitiva, Sr. Abril, estic contenta de comptar com a
presidenta del Govern i el meu govern amb persones de MÉS
per M allorca, amb el seu grup parlamentari, amb el seu partit
perquè vostès fan part d’aquestes decisions, vostès són part
d’aquests mèrits i, per tant, vostès són part que aquests canvis
siguin possibles cada dia dins la realitat social de les nostres
illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
En torn de rèplica per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, Sr. Abril... no vol fer ús de la paraula.
Si sembla bé als portaveus dels grups parlamentaris
donarem per acabat temporalment aquest debat i reprendrem el
debat per part del Grup Parlamentari El Pi-PROPOSTA PER
LES ILLES a les 15.45 hores. Els sembla bé? Idò a les 15.45.
LA SRA. TUR I RIBAS.
Sr. President..., Sr. President, perdó, si em permet agafar la
paraula, jo li agrairia molt que si tothom hi està d’acord i tenint
en compte que alguns dels diputats no residim a l’illa de
Mallorca si fos possible escurçar el termini just una hora
perquè el puguem reprendre i agafar el darrer vol que és a les
9 de la nit. Li agrairia molt si tots els grups hi estan d’acord.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Idò començam a les 15.30 hores, no hi ha cap problema.
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Bones tardes. Continuam. Té la paraula el Sr. Jaume Font,
del Grup Parlamentari El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta del Parlament. Senyores i senyors
diputats. Sra. Presidenta del Govern.
Ens trobam avui aquí després d’haver escoltat ahir
atentament els tres diputats i diputades d’El Pi el seu discurs de
política general de l’any 2016. Vull dir-li que les societats
democràtiques sempre necessiten de bona política, no de
política vella i política nova, sinó que necessiten de bona
política. Hem tengut la sensació, hem tengut la sensació avui
matí, que estàvem instalAlats a la vella política, eh?, i després
n’hi ha uns altres que fan esforços, fan cucaveles perquè sembli
la nova política, però hem notat a faltar la bona política, per la
qual cosa jo crec que aquest debat ha de servir per plantejar
bones polítiques. I la bona política consisteix que l’interès
general ha d’estar per sobre de l’interès partidista o consisteix
a resoldre problemes i no a crear-ne o consisteix en fets,
retòrica, la justa, la que sigui necessari, però fets. Consisteix a
gestionar i governar i no a viure de l’eslògan permanent, la
camiseta de torn, el pamflet necessari i el circ que li va darrere.
Consisteix a assumir les pròpies responsabilitats i no tirar
pilotes fora. O tots som peons o oficials o no pot ser que una
part dels que donen suport a aquest govern del canvi siguin
peons i oficials i altres només siguin capatassos.
M’ha recordat la intervenció de la Sra. Camargo a un
capatàs que a l’any 1931 a un poble de Mallorca construïen una
torre d’aigua per posar aigua potable al poble. Els vespres

vostès saben que les barberies s’obrien perquè la gent anava a
afaitar-se devers les onze del vespre, va anar el batle d’aquest
poble a asseure’s i al mirall que tenia davant, on l’afaitaven,
darrere hi havia un altre mirall i va veure reflectit que havien
fet un dibuix darrera amb calç i en aquell dibuix hi havia la
torre mig construïda i quatre persones que suaven de mala
manera perquè era el mes de juliol, i posava a baix “aquests
cobren una peça”, i davall l’envelat que hi havia en el costat a
la fresca hi havia el capatàs i posava “i aquest cobra un duro”.
Vostès n’hi ha que fan de peons i n’hi ha que fan de
capatassos, i això s’ho haurien de fer mirar perquè el capatàs,
el capatàs, es posa dins la seva butxaca els èxits sense suar-ne
ni mitja. És una reflexió que li faig, presidenta, perquè crec que
ja dura més d’un any aquesta qüestió. O tots som en el sol o
tots som a l’ombra, i això que vostès són el Govern de tots. O
tots al sol o tots a l’ombra.
Dit això, dit això, nosaltres què notam, parlarem de moltes
coses, però què notam. Vostè va plantejar que estava intentant
una aproximació cap aquest federalisme que vostè predica o diu
i que s’havien fet aproximacions al País Valencià i a Catalunya.
Nosaltres li recomanam una cosa des d’El Pi, apliqui aquest
federalisme a Formentera, a Eivissa, a M enorca, a M allorca, als
seixanta-set municipis que tenen les Illes Balears, als cinc
d’Eivissa, al de Formentera, als vuit de Menorca i als
cinquanta-tres de M allorca. Si volem realment que creguin en
nosaltres i que volem una descentralització i que volem aquesta
federalització, comencem per nosaltres i que no tenguem
paraules, com el president del Consell de Mallorca l’altre dia
a la Diada, que volen les competències que els marca l’Estatut.
Com puc demanar el que em toca a mi a Madrid si jo encara no
he posat res en marxa del que els toca als d’aquí? Aquesta és la
qüestió.
Si volem fer un petit país, i jo crec en aquest federalisme, a
més, jo crec que on ha d’obrir el pont del federalisme no és a
València ni a Catalunya és...
(L’intervinent pica la tarima amb l'artell tres vegades)
... a Madrid...
(L’intervinent torna picar la tarima amb l'artell tres
vegades)
... que són més durs que no han vist mai. Només es mouen quan
els fan falta els vots per no perdre el poder.
Sr. Sánchez, el mes de desembre, a Coalició Canària li
reconeixia si votaven a favor la condició d’ultraperifèrica, molt
bé, nosaltres podríem ser perifèrica perquè ho som. Li
reconeixia un nou sistema de finançament i que el càlcul de la
capacitat fiscal de Canàries no computàs dins el que era els
recursos del règim econòmic i fiscal, una cosa seria el càlcul
del finançament i l’altra seria el règim fiscal especial. Una
tercera qüestió, li abaratien els costos dels vols entre illes, la
tarifa plana. Sistema aeroportuari propi, gestió pròpia. Signat.
Un tracte específic en la legislació per als cabildos insulars, els
consells, els quatre. Un estudi, increment de les pensions no
contributives per tal que estiguin al nivell del salari mínim, li
acceptava el Sr. Sánchez. Uuum, no hi ha pacte.
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Mes de juny, eleccions, va el Sr. Rajoy, reconeixement de
la condició d’ultraperifèrica, sistema de finançament pel càlcul
de la capacitat fiscal de Canàries no computarà per als recursos
del règim econòmic, tarifa plana màxima 30 euros, sistema
aeroportuari propi per a Canàries, tracte específic en la
legislació dels cabildos insulars, estudi d’increment de les
pensions no contributives.
És a dir, els partits centralistes quan no els surten els
números són capaços de donar a la gent allò que la Constitució
diu que ha de tenir, que és igualtat d’oportunitats, i jo crec que
aquesta cambra després d’un any -i ara parlarem de les
polítiques- allò que ha de tenir clar, que com tenim
representants del PSIB, del PSOE, i tenim representants del PP,
que aquests pocavergonyes de Madrid quan els falta per poder
arribar a la majoria absoluta dan el oro y el moro sembla, no,
donen el que els toca a les dones i homes de Canàries, o els
tocaria als de Ceuta i M elilla, o els tocaria als de Formentera,
als d’Eivissa, als de Menorca i als de Mallorca. Ho dic perquè
aquí hi ha quid de la qüestió, si no tenim aquesta igualtat això
que dóna el Sr. Rajoy, això que donaria el Sr. Sánchez a
Coalició Canària, a les Illes Canàries, si no tenim aquesta
igualtat tot el gran debat que hem tengut i que tendrem sobre
les necessitats d’aquesta terra són inviables.
Dit això, li he de dir, en nom dels tres diputats d’El Pi, que
abans de parlar de nous projectes li vull dir clarament que hi ha
encerts en la seva gestió, encerts com varen ser derogar la Llei
de símbols, la Llei de normalització lingüística a proposta d’El
Pi, l’aturada de les grans superfícies, la renda social, la Llei
d’igualtat, la Llei LGTBI, la Llei de fosses, són passes
importants i El Pi ha estat al seu costat donant suport.
Però aquestes coses, que són importants, no activen la
segona part que nosaltres pensam que és fonamental, que és la
part d’activitat econòmica, l’economia productiva. Fa mal
parlar en aquests moments quan l’estiu ha estat ple, però
tranquils, d’aquí quinze dies no estarà ple, eh?, no estarà ple,
serà més fàcil parlar-ne.
I, clar, ens preocupen una sèrie d’incompliments, uns que
tenen a veure amb compromisos que hem agafat en aquesta
sala, com pot ser, per exemple, que vàrem dir que volíem entre
tots un nou model d’IB3, i ho vàrem dir dia 20 de novembre, i
dia 20 de novembre hi havia d’haver el Consell Assessor i dia
20 de maig havíem de tenir un nou model, i no el tenim, no el
tenim.
No s’han solucionat els problemes de seguretat d’Eivissa,
no s’han solucionat. No tenim radioteràpia pública a Menorca.
No hem fet res per canviar el concurs de radioteràpia privada
a Eivissa. Dia 20 d’agost havia d’estar regulat, segons la Llei
de l’impost turístic, el tema dels habitatges turístics, del lloguer
turístic. Els cotxes de lloguer en el mes de maig, que tots
estàvem d’acord que en sobraven i fins i tot el sector volia que
es regulàs, el 20 de maig havia d’estar regulat segons... havia
d’estar regulat i havíem de posar un sostre. El tot inclòs dels
hotels, a finals de l’any passat vàrem aprovar una proposició no
de llei d’El Pi on s’instava el vicepresident, i el Govern
lògicament, que regulàssim el tot inclòs per pujar la qualitat del
tot inclòs, i estam tenint un debat enorme sobre si sobra gent o
no sobra gent, si s’ha de posar un sostre o no, quan tenim

2629

instruments que són la base d’un país, les eines i els instruments
són la base d’un país -ja ho deien els escocesos als anglesos
“donau-nos les eines”, és veritat que són els duros en aquest
cas-, però tenim les eines en aquest cas per poder regular el
model audiovisual, per poder regular el lloguer turístic, per
poder regular el sostre de cotxes de lloguer i per poder regular
el tot inclòs dels hotels, són tres, quatre mandats parlamentaris
que no s’han duit a terme.
Nosaltres volem que posin uns paràmetres de qualitat en tot
el que fa referència al lloguer turístic com més prest millor,
com més prest millor. Aquella moció que hi havia d’El Pi que
va defensar el Sr. Melià els parlava com a mínim que hi havia
d’haver que els habitatges tenguessin com a mínim una
antiguitat de cinc anys, que hi havia d’haver uns nivells de
qualitat com per exemple si hi havia d’haver un bany per a cada
tres persones, basta tal vegada que agafin el model de lloguer
de vacances, i els serà fàcil. Parlàvem que a la comunitat de
propietaris hi havia d’haver un percentatge de gent que hi havia
d’estar d’acord i que no hi hagués problemes després si hi havia
algú que no ho volia, i és clar si això ho haguessin fet en el seu
moment no haguéssim obert més el meló, ha fet més efecte
cridada això que la llei Cladera I i la llei Cladera II de les quals
avui ha parlat el Sr. Abril, per què?, perquè continuam cridant
avui, jo fins i tot ja hauria d’acabar de parlar, perquè si no,
demà n’hi haurà quinze més, així de clar, però és veritat que és
bo -i en això estic d’acord amb la presidenta- perquè se
socialitza la riquesa, es reparteix i no la tenen els mateixos.
Per això El Pi aquí es queixa perquè diu que si ho hem
aprovat i ha estat a propostes d’El Pi, en aquest cas, i no es fan
i discuteixen tot l’estiu de quants n’hi caben, per què no ho han
fet i ho tendríem arreglat?, és així de senzill, per què no ho han
fet?
Presidenta, pegant en un altre ordre de coses i sense deixar
això, s’han de definir prioritats perquè si no, després ens du
inestabilitat i, per exemple, hem viscut la discussió de la
facultat de medicina. És a dir, no hi ha cap problema de
prioritat de gastar als jardins de Marivent 500.000 euros, no hi
ha cap problema, i amb la facultat de medecina tot són ossos,
no hi ha res de popa. Jo crec que no hi ha color, que és més
important la facultat de medicina que anar als jardins de
Marivent. Per què gastar 500.000 euros a Marivent si necessit
la facultat de medicina per a coneixement? És clar, això els
genera, Sra. Presidenta, inestabilitat. Hem de mirar com ho
podem arreglar.
I després em sap greu que no hi hagi la Sra. Camargo, em
va manar callar aquell dia el mes de març quan vaig demanar
pel Sr. Bachiller, va dir que no anomenàs gent que no era aquí
dins, avui ella n’ha anomenats una tracalada que no eren aquí
dins, una tracalada, uns socis han de ser de fiar, han de ser de
fiar, han de ser de fiar... i en el tema de l’impost turístic, en el
tema del pacte per l’educació, en el tema de la facultat de
medicina no han estat d’acord, no són de fiar, Sra. Presidenta,
i ho ha de saber, el Sr. Abril ha fet una feina de aliño fantàstica
avui, ha posat oli, vaja!, d’oliva bona, bona, bona...
(Algunes rialles)
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...per què?, perquè no ha estat Abril que a ell li agrada
repartir, fins i tot n’ha repartit al PP quasi, quasi, és a dir, per
què?, perquè mira que no xerricàs la bicicleta, que ho entenc,
és difícil (...), jo això ho puc entendre i fins i tot ho puc
practicar, però té un problema: inestabilitat, i això la perjudica.
El tema del Sr. Bachiller, l’únic que ens agradaria saber és
fins quan li mantindran el “xiringuito” on el té, a veure si
s’acaba d’una vegada per totes perquè el contracte ha acabat.
Tenim un grup espectacular, l’IDISPA, que hauríem de ser
capaços que, en lloc de tenir 1.200.000 euros cada any, que
només n’hi hem pagat 800.000 de moment i això només basta
per pagar el personal, passàssim d’aquest 1.200.000 euros a
2.200.000 euros i que realment creguéssim en aquesta gent.
Ahir vespre hi va haver unes declaracions a Canal 4 de la Sra.
Camargo quasi, quasi dient que aquests de l’IDISPA eren
quatre, és tremend això, és tremend, ho hem de canviar.
Mesures econòmiques. Aquest govern té la gent, la té, la
gent a Balears per poder fer feina, i promet noves inversions i
per l’altra part vostè ens reuneix, la qual cosa li agraesc perquè
crec de molta valentia reunir els portaveus i reconèixer que hi
ha dificultat per fer els pressuposts, ens podem faltar 80, 90,
100 milions, 180, depèn de com ens tracti Montoro, la qual li
agraesc perquè això és de valenta, va bé que la societat sàpiga
que no hi ha doblers, és bo en una família quan les coses no van
bé que la gent que és major d’edat de la família ho sàpiga, els
altres no, els altres han de gaudir la vida perquè són joves, i
aquestes coses, aquestes noves inversions que vostè ahir va dir
no les tenim quantificades i per l’altra part sabem que no ens
basta per quadrar el pressupost, hem de mirar com ho feim.
M’agradaria que ens ho digués.
Turisme, l’hem de mimar, l’hem de mimar i hauríem de ser
capaços de no parlar més d’un sostre en números i de complir
-com he dit abans- les coses que hem acordat en aquesta
cambra perquè el sostre sigui un sostre natural que vengui
marcat per la qualitat i les exigències de qualitat que nosaltres
exigim als tres punts que és on tal vegada s’han desbordat, eh?,
que és el tot inclòs, el lloguer turístic i els cotxes de lloguer, i
menys fer de capatàs, més posar solucions.
Dit això, la crisi, senyores i senyors, no ha acabat, en tot
cas, com diu algun pensador europeu, està venint la misèria, no
ha acabat, ens hem instalAlat en una nova forma de vida que ja
va bé així, però no ha acabat, i a partir d’aquí convendria saber
qui genera la capacitat... la riquesa econòmica en aquesta terra,
qui la genera?, no són quatre grans hotelers, no ho són perquè
no tenen aquí el seu... 10% del seu negoci, no, la generen un
95% de gent que uns són hotelers, uns són comerciants, els
altres són botiguers, els altres són restauradors, els altres són
autònoms, la generen homes i dones de petites i mitjanes
empreses amb un, amb dos empleats, amb catorze, amb quinze,
amb dos, amb vuit, aquests són els que realment ens poden
treure de la crisi.
Però resulta que cada balear paga de mitjana enguany 5.049
euros d’imposts, 200 més que l’any passat, si el que feim... -i
qui ho paga és aquesta gent-, i si el que feim és fer pagar més
a aquesta gent difícilment aquesta gent tendrà ilAlusió per
generar més negoci, més feina, més contractació, més riquesa.
Aquesta gent, a la qual abans se li deia classe mitjana, eh?, és

la que realment pot sustentar aquest petit país i sobretot en una
comunitat que estic d’acord amb el Sr. Abril en el que ha dit
avui, que jo... i ho vaig dir quan em presentava per encapçalar
el programa electoral, que els hotels haurien d’estar obligats a
obrir vuit mesos, com molts de negocis que perdem molts de
doblers molts de mesos, però mantenim una plantilla tot l’any,
i canviaria aquesta terra, es pot estudiar això i estic convençut
que també els hotelers no estaran en contra si es fan les coses
i no surt la Sra. Camargo que hem de tornar pujar l’ecotaxa, és
que aquí, aquí volem que hi hagi doblers, munyir la vaca i quan
ja no té llet que n’amolli més, no, hem de ser conscients que
necessita vint-i-quatre hores per recuperar-se, d’acord?
Dit això, nosaltres voldríem que entenguessin... miri, aquí
hi ha un tram autonòmic, ja sé que parlam de gent... la renda
d’inserció, que necessitàvem... que és gent que no té cap ingrés,
molt bé, després hi ha una gent que tal vegada cobra de dotze
a divuit, bé, i després hi ha una gent, que era una majoria
important en aquesta terra, no és que els hagi pujat els imposts,
però no els ho ha baixat, ja els els va pujar els Sr. Bauzà, que
és la gent que cobrava de 24.000 euros a 48.000 euros, el tram
autonòmic de l’IRPF nostre és el més elevat de tot l’Estat.
Aquesta gent, que és la gent autònoma, que és la gent que té un
petit comerç, un petit negoci són els que paguen més de tots,
aquests paguen molt més de mitjana de 5.049 euros, perquè
això lògicament és la mitjana. Dic tot això, no parlem de gent
rica, si parlen de gent rica en general no coneixen aquesta terra,
no parlem de gent rica, Balears ha estat sempre una terra
d’emprenedors i si realment volem que continuïn fent
d’emprenedors necessitam que aquesta gent no sigui ofegada.
El Pi li vol també proposar que facin un esforç en el que fa
referència a la mitjana d’inversió estatal per alumne a la
Universitat de les Illes Balears, hem d’arribar a aquesta mitjana
d’inversió estatal; és a dir, l’Estat es troba en una mitjana de
6.480 euros per alumne i nosaltres invertim 1.210 euros, 1.203
euros menys any per alumne. És una barbaritat, ens tornen
velles les instalAlacions, els carrers, les aceres, els jardins, no
invertim en més professorat, no invertim en més espais per a
realment poder fer feina, necessitam igualar aquest tema.
L’altra qüestió, salut. S’ha de dir, en salut, que és vera que
varen fer l’esforç d’obrir els capvespres, però la gent no està
contenta, parles amb els professionals i diuen que això
grinyola, jo no sé si després d’aquest esforç en vendrà un altre
perquè tant el matí com el capvespre quedin coberts com toca
i no hi hagi queixes, hi ha queixes per part dels professionals.
En educació, Sr. Conseller, jo el conec fa molts anys, som
veïnats, i sé que hi posa molta ilAlusió, però també li he de dir
que enguany hi ha més barraques que mai, vostè ho sap, amb la
qual cosa ens queda un tros que és d’escàndol.
I en aquest tema d’educació pensam en els interins, és una
barbaritat tenir prop d’un 40% d’interins, la qual cosa implica
treure oposicions. I els sindicats a les ordres, així de clar, a les
ordres, perquè, si no, no serà clar això, ha de ser clar aquest
tema.
I després, m’agradaria que tant en Educació com en Treball
es poguessin coordinar, perquè resulta que un professor interí
que comença dia 1 de gener, no té paga a l’estiu, qui ha
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començat el setembre, que és interí, té paga a l’estiu. Ho dic
perquè en això diem a un empresari: contracti tantes hores;
nosaltres també hem de donar llum, crec que seria bo que
aquesta gent també tengués aquesta seguretat, perquè tanmateix
vostè prepararà les oposicions perquè puguin ser fixos i no
tenguem un 40% de gent en l’aire.

Però vostè veu com han estat Ses Ufanes cuidades durant
deu anys, ho ha vist, eh? A veure si hi estaran ara els pròxims
deu anys! Ah, i això és la vida, és saber trobar les persones
adequades perquè hi hagi això no és “enxufe”, això és tenir
cura d'un patrimoni que és de tots, i ara ens adonam que els
hem de mantenir.

I ara aquí sí que crec que seria bo parlar un poc del tema de
medi ambient. Jo crec que té assignatures pendents, que
segurament les hem tengudes tots, però que hem tengut
situacions distintes de qualitat, qualitat d’aigües; és vera que hi
ha sequera del cel, però la sequera del cel vostè, gràcies a les
dessaladores, que abans eren dimonis i ara són àngels, no és el
seu problema la sequera del cel. Vostè té sequera, quan parlam
d’aigua, de distribució d’aigua en alta i de dipòsits d’aigua en
alta, aquesta és la sequera que vostè té, per a aigua en alta, parl
per a beure, ara no parl per regar.

Davant aquesta qüestió jo els deman que vostès, que varen
ser en el pacte 2007-2011, i es varen trobar la Resolució 9996,
i que fins i tot el Sr. Mateu Morro diu que és de les accions més
importants que s’han pogut fer per als espais naturals protegits,
per a l’agricultura, ho diu aquí -si de cas ja els donaré una còpia
d’això-, tornin activar aquell pla que varen desenvolupar vostès
el 2008-2009 i és quan realment aconseguiran que també hi
hagi propietaris d’Es T renc, que no els han acceptat cap
alAlegació, han de mirar d’acceptar-ne qualcuna, també són
ciutadans d’aquesta terra, poden anar equivocats amb tot? No
pot ser mai! I cerqui un espai, a través d’aquesta resolució, que
hi va haver aquell dia, la torni fer i vostès conservaran els
espais naturals protegits.

Dit això, jo crec que aquí no li queda més remei, Sra.
Presidenta, i l’he escoltada a una intervenció després, avui de
matí, que és vera, si no tenim ajuda de M adrid, com va
aconseguir el Govern de Jaume Matas amb Cristina Narbona,
a l’any 2003-2004, un conveni on es pagava el 50% per part de
Madrid i el 50% per part nostra, serà molt difícil seguir aquesta
bona idea que vostè va donar ahir, que és que volen anar a
Petra l’any que ve, supòs que per anar a Manacor l’altre i donar
a tot el Migjorn com es pugui, com a una altra artèria que
s’hauria d’intentar fer, i acabar amb el problema de
Banyalbufar, Deià, Esporles i Valldemossa, que és des de
Palma, rotonda de Son Espases, pujar cap a Valldemossa, així
de clar. No podem tenir quatre municipis que mostram els
bancals de Banyalbufar i després no hi ha aigua potable, o que
hagi de dur cada dia 16 camions, i jo sé que vostè, conseller, se
n’ha preocupat, i que hagi de gastar un 25% del pressupost.
Hem de resoldre aquest tema, i això no es tracta de fer més
dessaladores, no, no, es tracta que les dessaladores que hi ha
haguem de fer les infraestructures i haurem de menester que
Madrid ens ajudi.
Però hi ha una altra cosa, Sr. Conseller, que té a veure amb
el tema dels espais naturals protegits. A veure, els espais
naturals protegits, deia un senyor, dia 10 de juny del 2007,
deia: protegir no és fer línies sobre un plànol i establir llistats
de restriccions; deia, això, aquesta persona i deia que aquesta
qüestió de què parlava, parlava d’una resolució, que era la
9996, de bones notícies per als espais naturals protegits, aquest
senyor era el Sr. Mateu Morro, el coneixen, no és vera? El Sr.
Abril ha parlat del Sr. Jaume Cladera, el meu paisà, i jo li parl
d’un component seu que és el Sr. Mateu Morro. El Sr. Mateu
Morro, en aquest article, explicava les benevolències que tenia
dins espais naturals protegits, públics o privats, perquè jo sent
que contractaran gent per als espais públics -van malament, eh,
van malament!-, dins els espais naturals -van malament!-,
vostès el que han de trobar són pagesos i pageses que vulguin
estar en aquests llocs, no facin funcionaris, no. Cerquen homes
i dones que estimin la terra i sàpiguen fer feina, perquè tenim
prop de 37 finques públiques a Balears i les tenim
abandonades, ens cauen les teulades, ens cauen les marjades, a
segons quines no els collim les olives. Posin pagesos o pageses,
jo no els discutiré com els contracten, perquè és difícil trobar
pagesos i pageses perquè els puguin posar, així de clar.

Presidenta, és importantíssim això, aquesta brega que hem
vist entre propietat privada i polítics no s’ha de reeditar, perquè
tanmateix vostè sap bé com acaba, al final la propietat privada
en aquesta terra la té el 85% de la gent, o el 90, i és molt
important.
Tema protecció dels espais protegits, com li dic, jo crec que
és una gran oportunitat, una gran oportunitat per aconseguir,
com que tanmateix no es pot construir, perquè ja no es pot
construir, és que el problema és que no és que parlem de
créixer en construir, no, no, ja ho sabem, si és ANEI, és ANEI,
i ara que a Eivissa tampoc no s’hi pot construir, no hi ha cap
ANEI que es pugui construir, amb la qual cosa no ens
preocupem que no hi faran cap xalet ni cap hotel, del que ens
hauríem de preocupar, com preocupava al Sr. Morro, que deia,
i els ho repetesc, protegir no és fer línies sobre un plànol i
establir un llistat de restriccions, protegir és gestionar aquest
espai i que la qualitat de la fauna, de la flora, de l’activitat
econòmica, si realment s’ha mantengut i ha estat compatible
durant dos mil anys, ho pugui ser dos mil més.
Dit això, també li voldria dir una qüestió que té a veure, jo
li parlava de Menorca i d’Eivissa i de Formentera i li parlava de
Mallorca, dels quatre consells, en allò de les competències, crec
que a Menorca hem de mirar com garantim el tema dels
recursos hídrics: hi tenim una dessaladora, hi ha moments a
l’estiu que pot ser necessari tirar de dessaladora i moments a
l’hivern que fa falta recarregar aqüífers perquè hi ha intrusió
d’aigua salina molt important. Perquè, estimar un país és
conèixer-lo, és importantíssim conèixer-lo per estimar un país,
i dic això perquè a Menorca ens demanen des d’Europa que ens
impliquem com a govern en la Reserva de la Biosfera, i jo vaig
sentir ahir que el Govern també firmarà un conveni. Dic això de
Menorca en aquest sentit, dic que a Menorca seria
imprescindible, com a Eivissa i com a Formentera i com a
Palma i especialment Alcúdia, que els ports d’interès general...
bé, el Sr. Rajoy i el Sr. Sánchez a Coalició Canària li diuen: si
em votes, jo t’ho don. Bé, és evident que ho podem tenir, seria
important que facem un front damunt el port d’interès general,
el Port de Maó, el Port d’Eivissa, el Port de la Savina, el Port
d’Alcúdia; puc entendre que Palma és un port més estratègic,
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d’arribada de moltes mercaderies que tenen a veure que no són
només per a Mallorca, és per a tota la comunitat, però aquest
tema per a Menorca, per a Eivissa i per a Formentera crec que
és important.
Crec que també és molt important que el port de Son Blanc
no quedi deixat de la mà de Déu, conec els maonesos, conec els
ciutadellencs, no m’hi fic mai, ús entenc, ús entenc
perfectament, hem de mirar com milloram que tant la gestió del
Port de M aó pugui ser duta des del consell i des del Govern i
que el Port de Son Blanc tampoc no es pugui perdre.
I després ja una altra qüestió, Formentera, Mallorca,
Menorca i Eivissa o té un règim especial fiscal o realment no
té un futur perquè pugui vendre a una societat d’aquí a
cinquanta anys, no, perquè, com molt bé va dir la presidenta, la
conjuntura que tenim envoltant del nostre perímetre sud de les
Illes Balears no és una conjuntura que vagi a part de nosaltres,
tot el que passa a 250 quilòmetres ens pot afectar, o començam
a posar els fonaments per una nova forma de vida o d’aquí
trenta anys o difícilment els nostres fills i nets podran estar
contents.
Com a conclusió, Sra. Presidenta, n’hi ha que bravegen de
revolucionaris, bravegen de revolucionaris, però a l’hora de la
veritat tot queda en tòpic estantissos, arriben aquí com a
revolucionaris, però després vas a la realitat i són tòpics
estantissos, eh, què punyetes! Així de clar. A El Pi creiem, com
li he dit, en la bona política i que la bona política no es fa de
titulars i de renous, sinó de solucions pràctiques, sabem que no
tenim tota la veritat, però tenim raons i arguments que volem
compartir per sumar, i ho hem demostrat durant aquests catorze
mesos que duem aquí. Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
són una terra meravellosa, farcida d’oportunitats i de bona gent,
que sempre ha tirat endavant, però ara, més que mai, es
necessita l’administració perquè pugui donar una mà perquè es
tiri endavant, perquè no és com a un temps que qui tenia mig
pou o compartia un pou entre tres i tenia un quartó de terra
tenia més o manco per viure, llevat dels senyors, però quasi tots
érem pagesos. Ara no n’hi ha prou a tenir vint quartons de
terra, falta tenir qualque cosa més, i com que el món està
globalitzat i nosaltres hem tengut un monocultiu que ha estat el
turisme i hem tengut els ous dins el mateix paner i no els hi
volem tenir, hem de posar doblers per a noves tecnologies, per
a investigació.
I no m’ha donat temps a dir-li el més important, vostè té, i
a la rèplica aprofitaré i els ho diré una rera l’altra, vostè té una
llei d’indústria, en aquest moment, que s’està mirant, aquesta,
conjuntament amb el tema d’innovació, posar-hi més doblers,
i la llei d’indústria és quan realment podem començar a canviar
cap on anam. Això sí, per l’altre costat, qualitat en tema
turístic, pujar la qualitat, demanar, exigir aquesta qualitat. Per
què? Perquè si som capaços de lligar, que no sigui només una
transposició aquesta llei d’indústria, que sigui un instrument per
a l’agricultura, per a la pesca, per a la transformació, per a la
indústria de transformació, que sigui un instrument per a les
càrnies, que sigui un instrument per al calçat, que sigui un
instrument per a la pell, després si de cas les hi enumeraré, i si
de cas les hi donaré, crec que aquesta és la clau. Aquesta clau,
aquesta clau, en sentit econòmic, si acomplim els deures que
ens hem posat aquí per a la qualitat del turisme i posam els

límits de forma natural i apostam i fem un grapat per a la
indústria, perquè no desapareixi més indústria, perquè sense fer
dúmping sapiguem arbitrar les eines per poder ajudar que no
desapareixi ningú més, segur que podem iniciar un camí que en
deu, quinze, disset anys, si a qualcú li sembla molt, això no és
res, deu, quinze, disset anys, hi pugui haver una diversificació
en aquesta terra.
I l’altra qüestió, perquè no vull acabar que sembli..., com
han vist jo no m’he barallat amb vostès, vull dir, he dit el que
pensam, no vull una brega de moixos, el que més...
LA SRA. PRESIDENTA:
Ha d’anar acabant, Sr. Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, sí, ... el que més ens va agradar, i especialment a mi, a
mi no em preocupa que vostè arregli Son Dureta, no em
preocupa, però en canvi sí que veig un posicionament estratègic
que ens cuidem de les malalties cròniques.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Font. Primer de tot,
gràcies pel seu to, que crec que és un to constructiu, necessari
per als interessos dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma,
jo vaig ressaltar que era necessari un debat d’altesa de mires i
per tant un debat on puguem aportar des de la diferència,
perquè sens dubte tenim diferències ideològiques i polítiques
amb el grup que vostè representa, però també tenim interessos
a defensar les qüestions que són bàsiques per als ciutadans
d’aquestes illes. Jo crec que aquesta legislatura, i ho he dit en
diferents ocasions, i crec que val la pena ressaltar-ho en el
primer debat de política general que tenim, vostès varen
començar amb una abstenció a la meva investidura, per tant
amb un intent d’entendre que els ciutadans havien votat una
cosa diferent, una política diferent, una política de canvi i, en
certa manera, jo sempre he entès que aquest era un
manteniment d’alerta i per tant de dir no teniu un xec en blanc,
però sí que teniu confiança per intentar treballar per a l’interès
general, i jo li agraesc. I a més, durant aquest any i mig hem
pogut debatre de moltes coses, hem pogut arribar a alguns
acords estratègics, que crec que són importants per a aquestes
illes, i en alguns evidentment no haurem arribat a acords i en
alguns el Govern no ha estat el diligent que vostè avui apuntava
i que jo intentaré donar explicacions.
Ara bé, també crec que val la pena dir que durant aquest
any i mig, i ho he dit durant el dia d’ahir i durant el dia d’avui,
hem gestionat, hem complert, hem assumit responsabilitats i
hem posat fre a moltes qüestions que crèiem inadequades per
al rumb d’aquestes illes, hem assumit els problemes estructurals
i els conjunturals i hem intentat donar solucions, i hem plantejat
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respostes, no només plantejat, sinó que hem actuat, i crec que
en això també les xifres canten, les he explicades durant el dia
d’ahir i d’avui, crec que canten en tots els sectors i els àmbits
que abraça el Govern i que, per tant, les coses han canviat, i jo
diria que han canviat per a millor. Suficient? No, encara queda
molt de treball per fer, conjuntament m’agradaria a mi, que per
part poguéssim acordar després del debat algunes propostes de
resolució, que és una mica com hem d’enfocar les línies
generals de la comunitat autònoma per al proper pressupost i
per a la legislatura. I, com ara vostè explicava a la darrera frase
final, en temes com la cronicitat, que són temes de llarg
termini, i que convendria que tenguéssim una mica de rumb
fixat.

vostè coneix perfectament que fa quinze anys que discutim
aquesta qüestió, i encara no s’ha pogut plantejar per part del
Govern d’Espanya. Aquesta part és veritat, i nosaltres ho
continuarem lluitant i jo agraesc al seu partit polític les
propostes que fa en termes de finançament autonòmic, en
termes de règim especial i en termes d’obertura a l’hora de
negociar aquestes qüestions.

Per contestar el que vostè ha plantejat, perquè jo crec que
ha fet un discurs molt realista, ha tocat de peus a terra en moltes
de les qüestions que treballam dia a dia des del Govern i que
intentaré donar-li explicacions. Vostè començava, fent una
mica de befa, no?, amb les relacions que manté el Govern amb
el Govern català i amb el Govern del País Valencià, i jo crec
que ho he explicat i crec que val la pena posar-ho en valor, jo
crec que entre els veïnats és bo dur-te bé, és bo convergir en
algunes qüestions culturals, històriques, això està bé, però
sobretot en qüestions estratègiques, econòmiques, de les tres
comunitats autònomes, perquè tenim molts interessos comuns,
perquè tenim moltíssimes semblances en moltes coses, perquè
tenim molt d’intercanvi constant, n’hi ha prou a veure quan vas
a Eivissa o a Formentera els professors nostres n’hi ha molts
que són venguts de València, o quan ets aquí tens... o vas a
Menorca i molta gent nostra menorquina estudia a Catalunya,
vull dir, hi ha una interconnexió que és real entre ciutadans. Per
tant, si hi és entre ciutadans no està malament que hi sigui entre
institucions i que, per tant, puguem assumir reptes comuns, i
nosaltres ho hem treballat molt des del costat del finançament
autonòmic, al qual també vostè hi feia referència, i que jo crec
que ha estat molt clar i molt explícit sempre el seu grup
parlamentari en aquelles qüestions que no hauríem de perdre de
vista que són fonamentals i que són quina situació tenim a
nivell de l’Estat espanyol i per tant com ens hem de fer valer.

I després em deia “apliqui’s a ca seva el que demanen allà”,
no?, i té raó, i tenim una situació on ajuntaments, consells
insulars i Govern de les Illes Balears, no direm quin dels quals,
però bé, tots tenim problemes financers, problemes amb les
filigranes que s’ha inventat el Sr. Montoro, amb el FLA, amb
el sostre de despesa en els ajuntaments, tenim situacions
kafkianes que vostès coneixen prou bé, com ajuntaments com
Alcúdia, per exemple, que té 40 i busques de milions al banc i
que els ciutadans d’Alcúdia tenen necessitats que, perquè el
Govern d’Espanya ho diu, no poden gastar. A mi això em
pareix un contrasentit absolut, perquè els ciutadans d’aquestes
illes tenen necessitats, tenen necessitat d’inversió, els
ajuntaments, els seus equips municipals, ho volen fer, i no
poden per una norma estatal. Per tant jo en això evidentment
estarem junts per lluitar que aquestes qüestions canviïn.

Vostè d’això en té llarga trajectòria, també ha estat senador,
sap les dificultats que significa anar a negociar a Madrid.
I és veritat que no hem aconseguit tot allò que volíem i jo
això li ho reconec, i ho he dit sempre, a nosaltres ens hagués
agradat poder aconseguir molt més del Govern d’Espanya,
sigui quin sigui el Govern d’Espanya. Hem aconseguit alguns
compromisos i hem aconseguit que alguns doblers, que
s’havien perdut, retornin a aquesta comunitat autònoma per fer
millors inversions. Ara, és veritat que el Govern que ara tenim
a Espanya és molt insensible amb aquestes Illes, i és veritat...,
vostè em discutirà si quan governa el PSOE, si quan governa...,
jo no entraré en això, jo li diré que la realitat és que maig com
en aquesta legislatura les Illes Balears no havíem estat a la cua
d’inversió pública, mai com en aquesta legislatura no s’havien
incomplert tots els compromisos: el règim especial, vostè ho
sap, havia d’estar el 2014, ni s’ha començat en tota la
legislatura passada del Govern espanyol; el sistema de
finançament autonòmic era quinquennal i ja va caducar fa tres
anys i no s’ha començat a negociar amb les comunitats
autònomes de forma seriosa, i els deutes històrics, almanco
aquells que ja estan compromesos, el conveni de carreteres,

Ara, a diferència del que passava, i crec que és important,
ara hi ha un govern que se’n va a Madrid i no diu amén,
reivindica, vota en contra, planteja alternatives, fa propostes i
per tant aconsegueix alguna cosa menys del que necessiten els
ciutadans, però anam aconseguint alguna qüestió més.

I en allò que a nosaltres fa referència, a les tres -farem la
tercera ara- conferències de presidents de consells insulars hem
intentat marcar un calendari de transferències de competències
amb els consells insulars de legislatura, i hem començat a
negociar i estam en aquesta fase. No tenim la cosa tancada per
transferir demà, és veritat, és veritat, perquè un consell insular
et demana “escolta, vull la transferència ben dotada
econòmicament”, les transferències que vostè sap que estan en
discussió en aquest moment són les de promoció turística, hi ha
el debat sobre quanta promoció turística hem de fer des de les
institucions... Tot això són debats complexos que hem de tenir
des de la lleialtat amb els consells insulars i entre el Govern de
les Illes Balears, i evidentment també amb els diferents grups
parlamentaris que estam tenint. Per tant hem fixat calendari,
que estam negociant i intentarem complir en la mesura de les
nostres possibilitats; amb el finançament dels consells, a causa
de l’increment impositiu que va fer el Govern hem millorat el
finançament dels consells insulars en el pressupost 2016, i per
tant... i alhora també estam treballant des de la coordinació i la
cooperació entenent tots que tots tenim mancances
econòmiques, no?, i per tant jo pos en valor també i agraesc la
bona voluntat dels quatre consells insulars per fer coses que si
no seria molt difícil.
Per exemple, emissari de Talamanca, que sé que vostè
comparteix la necessitat que s’hagi fet i que s’hagi fet per
emergència i que es resolgui el problema. Si no hagués estat
perquè l’Ajuntament d’Eivissa, el consell insular i el Govern,
tots tres, ens posam d’acord i posam una tercera part per poder
avançar l’obra, potser hagués estat molt difícil poder-la fer més
aviat. Aquesta és una realitat objectiva, perquè la situació
econòmica és la que tenim i nosaltres hem treballat des de
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l’acord i des del diàleg per resoldre els problemes de la gent, i
crec que això també és un haver al nostre favor.
Després vostè feia referència, i té raó i jo li ho deia abans,
que hi ha alguns mandats parlamentaris que tenien una
temporalitat que no hem pogut complir, i és cert. Hi ha la
qüestió del consell assessor d’IB3 i el model audiovisual.
Nosaltres des del Govern hem volgut separar molt la tasca
governamental i el model audiovisual que nosaltres entenem
que havia de sorgir des del Parlament de les Illes Balears, des
de l’acord en el consell assessor de la radiotelevisió pública
perquè venim d’on venim, Sr. Font, i vostè comprèn
perfectament i entén, supòs, que la televisió va néixer com va
néixer, a una època complicada en aquestes illes, on tot era
molt expansiu i tot era molt alegre, i ha tengut un procés difícil,
i la passada legislatura vàrem arribar a la situació estrambòtica
que el conseller de Presidència era el director de la
radiotelevisió pública, i nosaltres hem tengut molt clar separar
el que és partidisme polític del que és un mitjà de comunicació
públic que ha d’estar al servei dels ciutadans i que ha de servir
pel que ha de servir; i per què ha de servir?, per normalitzar
llengua catalana; ha de servir per fer país, per tant entenent que
som quatre illes i per tant que cada illa és diferent; ha de servir
per donar suport a la indústria audiovisual, a les productores,
a un sector econòmic que és emergent si l’ajudam i que a més
crea riquesa, i que a més aporta innovació i aporta coneixement
i que per tant és interessant, i ha de fer-ho des de la
independència, des de l’objectivitat, des de tenir clar que són
periodistes els que designen, i el consells assessor, com vostès
saben perfectament, es va elegir pel Parlament i és veritat que
no s’ha constituït i que no tenim el document elaborat, però no
és tant una responsabilitat d’aquesta que li parla, encara que no
vull defugir cap ni una de les meves responsabilitats, com de
les situacions que s’han viscut.
La seguretat a Eivissa, té raó; tampoc no és una
responsabilitat nostra. La consellera d’Hisenda ha fet el
possible i l’impossible. Tenir la Delegació del Govern sense
delegat o delegada del Govern és un problema, i, en fi,
nosaltres aquesta decisió no l’hem presa ni la compartim, i
quan parles d’això i te’n vas al ministeri i et diuen que estan en
interinitat és un altre problema, i la realitat és la que és, i s’han
promès unes coses que no s’han complit amb la ciutadania
d’Eivissa.
Quant a la radioteràpia d’Eivissa, nosaltres ens vàrem trobar
el contracte adjudicat per set anys, per set anys. Nosaltres què
vàrem comprometre des del Govern i hem complit?, que
s’integràs en el servei públic i que es coordinàs des de Son
Espases i així s’està fent, i no hem tengut altre remei perquè
hem trobat una cosa fermada i molt fermada, com
desgraciadament ha passat sempre que ha governat el Partit
Popular amb majoria absoluta en aquesta comunitat autònoma.
Després vostè em parlava de les qüestions més lligades al
turisme i a la Llei general turística, i és veritat que vostès varen
presentar una..., jo crec que no una, han presentat moltes
iniciatives en els temes de lloguer de vacances, en el tema de
lloguer de cotxes i en el tema del tot inclòs que vostè
plantejava. Lloguer de vacances, ho he explicat abans; és
veritat, és un tema molt més complex que dir que ho resolem
molt aviat, en un mes, i per tant és veritat, vostè té raó, ens hem

retardat, el vicepresident i conseller de Turisme va comparèixer
a petició pròpia aquest estiu per explicar com teníem la situació
i com pensàvem presentar la norma, i jo esper que durant
aquest període parlamentari puguem presentar la iniciativa i
esper que sigui consensuada perquè crec que n’hauríem de
sortir-ne tots junts, i és veritat que hem tengut més oferta
d’allotjament turístic per mor del de vacances, que jo també
compartesc amb vostè que és una redistribució de la riquesa del
que té el potencial de l’allotjament turístic, però que és cert que
no tot té la qualitat turística per ser llogat en termes de qualitat
si realment volem un turisme que faci una bona despesa, que
faci un bon ús del nostre territori, que faci un bon ús del nostre
bé escàs com és l’aigua, i que per tant si volem anar a un
turisme de més qualitat i més sostenible també evidentment
l’oferta nostra ha d’estar al nivell d’aquestes exigències i no
qualsevol cosa, i en aquesta línia estam treballant.
Amb els cotxes de lloguer vostè sap que també hem tengut
diferents reunions des de les diferents conselleries, tant des
d’Hisenda com des de Turisme, per veure si és possible
analitzar alguna situació, alguna proposta des del Govern no
fàcil de trobar amb l’encaix legal per poder minvar la pressió
de cotxes de lloguer a les carreteres els mesos àlgids de les
temporades altes.
I quant al tema del tot inclòs nosaltres plantejam la
modificació, i ho he explicat abans..., hem aturat, hem fet una
moratòria de les tres lleis que vàrem discutir aquí també en una
compareixença que vaig fer per poder discutir àmpliament
aquell decret llei. La Llei general turística, que hem de
modificar en termes amplis, evidentment hem de parlar del tot
inclòs, que aquest estiu ha estat menys problema perquè s’ha
redistribuït molt millor i la gent d’oferta complementària, oferta
de restauració, ha tengut unes entrades molt diferents, i això
també és una realitat i no ha estat notícia com era abans, però
és un problema que tenim, perquè jo, com vostè, pens que la
conjuntura ha fet que aquest estiu sigui explosiu, que potser que
altres estius ho siguin però ens hem de preparar per si no ho
són, de com afrontam el producte turístic de qualitat que volem
tenir ja en aquesta comunitat autònoma. Ho volem regular via
Llei general turística, el tot inclòs, precisament amb paràmetres
de qualitat. Hem de parlar dels beach clubs, hem de parlar de
les segones activitats dels hotels, hem de parlar de moltíssimes
qüestions que encara no han quedat resoltes amb el primer
decret que vàrem fer de la Llei general turística, i que amb això
evidentment esperam que ens hi puguem trobar en algunes de
les qüestions que són estratègiques i que té un debat, com vostè
sap, fins al 2017, que és el temps que ens vàrem donar per
modificar la Llei general turística.
Quan vostè defineix el model econòmic i defineix
exactament les inversions necessàries en aquesta comunitat
autònoma vostè sempre ha posat de relleu -avui ho ha tornat a
fer- tot allò que fa referència a la innovació, a la recerca, al
desenvolupament, a l’economia del desenvolupament, i avui ha
afegit també -no només avui, ho ha fet altres vegades- el Pla
d’indústria i a veure com som capaços de la diversificació
econòmica. Jo hi estic d’acord. Nosaltres tenim un creixement
econòmic molt lligat al sector turístic i al sector serveis al qual
no podem renunciar ni hi volem renunciar perquè és un motor
de creixement econòmic que produeix algunes fortaleses
importants de la nostra economia, i hem de, sens dubte,
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alleugerir tots els problemes que crea, que també en crea, que
les ombres que crea també hi són, i jo les reconec i no defujo
aquest debat, tot al contrari, i el volem afrontar i el volem
afrontar amb valentia. Ara, hem de saber diversificar economia,
i per diversificar evidentment hem d’apostar per sectors que
són emergents, que són estratègics, i entre ells jo ahir vaig citar
alguns sectors com el nàutic o com altres sectors.

no ho veurem a curt, però ho veurem a mig segur, i a llarg molt
més del que ens pensam, i per tant aquest govern li puc
assegurar que el que fa i el que lluita des del minut u és per
possibilitar que hi hagi més capacitat d’innovació, més
capacitat de recerca, empresarial, en el món privat, i també en
el món públic, i per tant dóna suport als equips d’investigació
i dóna suport a la recerca en termes amplis.

Vostè ho ficava més a la Llei d’indústria que, efectivament,
la Llei d’indústria ens ho engloba tot, ens ho engloba tot, i per
tant és un tema a discutir. I és veritat que l’hem d’acompanyar
de recursos públics, perquè, si no, no sortirà, no sortirà bé, i és
veritat que si volem anar millorant aquest model productiu, si
el volem fer més competitiu, si volem tenir mà d’obra
qualificada per poder fer-hi front, hem de ser capaços des de les
institucions en termes generals de fer estratègies per poder-los
donar suport. I és veritat que no sempre ho hem fet, i aquesta
c o m u n ita t a u tò n o m a té u n p r o b le m a g r e u d e
desindustrialització i té un problema greu de donar suport als
emprenedors, a la gent que té una nova idea i que la vol tirar
endavant, i nosaltres volem canviar això.

I és veritat que des del 2005 aquesta comunitat autònoma té
convenis amb el CSIC per a alguns temes de recerca, i que
nosaltres tenim intenció de poder seguir treballant perquè creim
que és important per a les Illes, i és veritat i vostè feia
referència a un conveni que està aturat des de desembre de
2015, i que des de la conselleria s’està treballant amb el CSIC
a veure quines possibilitats hi ha de refer el conveni i quines
no, i quan sapiguem si és bo per a les Illes Balears el firmarem
o no el firmarem, i això és públic i notori i absolutament
transparent, i absolutament jo crec que necessari per a les Illes
Balears en termes de recerca i innovació pensar en aquestes
claus. Ara bé, no confonguem això amb absolutament res de
cap tracte de favor ni molt manco, Sr. Font, ni molt manco.
Nosaltres tenim aquests convenis -nosaltres dic Govern de les
Illes Balears- des de 2005 i veurem què hem de fer de futur, i
ho veurem des de l’explicació pública, com ha fet sempre el
meu govern.

I en una part important volem actuar amb el sector primari,
perquè també és fonamental per a aquestes illes; malgrat que el
PIB sigui baix del que aporten a la comunitat autònoma la
implicació en la conservació del territori, del paisatge i de la
identitat del poble que som és fonamental per a nosaltres, i per
tant en aquesta línia també hi volem treballar conjuntament.
I això ho lligava vostè amb la facultat de medicina. Jo crec
que aquest debat l’hem tengut moltíssimes vegades; jo hi estic
absolutament d’acord, amb el que vostè explicava, i aquí ho ha
lligat amb els problemes que podem tenir com a govern amb els
socis. Jo li tornaré a explicar la meva visió, i jo som una
persona optimista, perquè crec que aquest poble necessita gent
amb audàcia, amb valentia i amb optimisme per treure’ns de
problemes que tenim, i jo veig que les noves fórmules
polítiques de govern són fórmules que han d’estar basades en
el diàleg, en la lleialtat, en la responsabilitat, en el rigor, en la
capacitat de debatre i en la capacitat de proposta i, al final, de
consensuar junts cap a on volem anar. I és veritat, i ho he
explicat abans, que algunes dificultats haurem tengut i tendrem,
i tendrem, i per això sempre he convidat tothom a parlar dels
temes d’estat d’aquesta comunitat autònoma, i m’alegra que
vostè digui que ens hem reunit i que hem parlat de temes
estratègics d’illes, i que jo els vaig dir els problemes que tenim,
i els ho vaig dir de tu a tu als portaveus parlamentaris, i vàrem
parlar de tot el que vàrem trobar que havíem de parlar, i vàrem
parlar amb sinceritat, i aquesta comunitat autònoma ha
d’afrontar temes estratègics, els hem d’afrontar des de la
valentia. I és veritat que la facultat de medicina ha estat un tema
a discussió que hem tengut, però jo crec que estratègicament és
una bona decisió la que hem pres.
I vostè m’ha fet una pregunta concreta que jo no vull
defugir de respondre-li. Nosaltres creim que la inversió en
recerca, en innovació, és fonamental. El paper que juga la
FISIB i tota la recerca sanitària és fonamental per a aquesta
comunitat autònoma. Entenem que la facultat de medicina dóna
molt de suport a la possible acreditació i per tant poder tirar
endavant el Carlos III i projectes d’investigació que són
necessaris, que són molt productius per a aquestes illes, i potser

Després m’explicava vostè que, clar, com treim els recursos
per fer tot això possible, i deia “no, si jo estic d’acord que hem
de fer més escoles, estic d’acord que hem de fer més centres de
salut, estic d’acord que hem de donar suport d’una forma més
clara als serveis socials...”; hem de fer oposicions, i en això el
Govern hi està fent feina perquè l’any que ve puguem treure
oposicions tant en educació, com en sanitat, com a
l’administració pública, creim que és absolutament necessari,
el nombre d’interins en educació és absolutament disparat, i per
tant en aquesta línia estam fent feina, però deia d’on traurem els
recursos. Evidentment la primera part que hem parlat: la
negociació i reivindicació amb el Govern d’Espanya, sigui quin
sigui, és fonamental, ho hem de fer junts; jo estic molt contenta
que el Cercle d’Economia torni a encapçalar una plataforma en
defensa d’un nou sistema de finançament autonòmic, i crec que
faran l’acte d’explicació en el mateix Parlament de les Illes
Balears i crec que això és una bona notícia, que uneixen moltes
entitats i associacions que són absolutament necessàries, i per
tant aquesta batalla la farem i l’hem de fer.
L’altra entrada: política fiscal. Jo sé que en això amb vostès
discrepam en alguna cosa, o en moltes coses, però en alguna,
segur. Nosaltres defensam com a govern que a Espanya, que és
qui té la potencialitat de fiscalitat forta, es gravin molt més les
rendes de capital que les rendes de treball; trobam que la
política fiscal espanyola és molt injusta amb l’emprenedor, amb
el treballador i amb la classe mitja, i aquest plantejament el
feim. No depèn de nosaltres, és veritat; depèn de Corts
Generals, és veritat, però ho hem de dir, crec que s’ha de dir.
També és important que es persegueixi el frau fiscal, que
Espanya és dels països que com és ben evident i notori en té
molt. I què podem fer aquí? Nosaltres, mentre deim allò d’allà
no ens aturat de dir què trobam aquí.
Aquí nosaltres hem estat corresponsables, hem augmentat
imposts per tenir més recaptació; vostè convendrà amb mi que
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a un governant, la consellera d’Hisenda, li seria més fàcil dir:
“Escolta, jo aquí venc i baix els imposts a tothom”, cosa que ha
fet en Montoro fa dos dies i ens ha fet un forat a les arques
públiques gros, gros però gros. Ara, nosaltres hem estat
corresponsables amb el que hem dit, i hem dit “no, pujarem a
les classes altes”, i amb l’IRPF, mitjanes i baixes, que el darrer
tram del govern Bauzá les va abaixar, nosaltres les hem
mantingudes baixes. Ho dic perquè hem afectat el 3% de la
població, i aquesta és una realitat objectiva; i hem estat
corresponsables creant un nou impost, l’impost de turisme
sostenible, que s’ha demostrat que és un èxit. També val la
pena que ho posem en valor, Sr. Font, perquè vàrem discutir
moltes vegades “i si l’entram un any més tard?”, i ha entrat en
aquesta temporada de 2016 i s’ha cobrat, i s’han recaptat 32
milions d’euros, i els turistes no han tengut cap trauma, al
contrari, i jo ho vull posar molt en valor, perquè aquí tot passa
molt aviat i pareix que res no du cap esforç, i les coses és
important recordar-les, i aquí hi va haver un debat molt
important, i al final a vegades l’audàcia dóna bons resultats, i
és veritat que la gent, que viatja molt i el turisme està molt
socialitzat i això és molt bo, això és molt bo, la gent es mou
molt pel món i és important, i la gent sap que quan va a
BrusselAles pagues 7 euros i mig per vespre, i això ho sap
tothom, i no sabem en què ho inverteixen, perquè aquí a sobre
explicam a què ho volem invertir, i a què ho volem invertir és
un tema on a mi m’agradaria que el seu grup parlamentari
també hi fos.
I hem coincidit l’altre dia parlant al Consolat de les
inversions hídriques o hidràuliques que vostè també coneix
perfectament per les seves anteriors responsabilitats, i jo estic
d’acord. Es va aconseguir un conveni important, que les obres
hidràuliques, sobretot a l’illa d’Eivissa, han estat finançades pel
Govern d’Espanya, amb molts d’anys, amb moltes dificultats,
amb molta brega, però és veritat, han arribat doblers per
finançar unes obres que ara no tenim. Per tant nosaltres
plantejarem al Govern d’Espanya més convenis per poder fer
aquestes inversions i d’altres inversions. I és veritat que tenim
les prioritats, com bé ha explicat en diferents ocasions el
conseller Vicenç Vidal, sobre l’aigua en alta, que és un
problema, tenim problemes també d’aigües depurades, de
sanejament en termes amplis i també tenim problemes, que
també ho hem de reconèixer, que hi ha competència d’aigua
que és municipal i que hi ha xarxes d’aigua municipal on ningú
no s’ha encarregat de fer inversió perquè les fuites no existeixin
i perdem molta d’aigua en fuites i això també és una realitat
que també hem d’explicar i als ajuntaments els hem d’implicar
en la trobada de les diferents solucions i és ver que vostè deia
que a cada illa tenim un problema diferent, i és veritat, a
Menorca hi ha aigua de mala qualitat, tot això és cert i en
aquesta línia estam intentant treballar.
La proposta que vostè em fa concreta dels temes de les
finques públiques, nosaltres que... incorporar agricultors a les
finques públiques hi estam absolutament d’acord i és un
plantejament polític que podem assumir. Els espais naturals
protegits, els espais naturals protegits, i és una discussió que
hem fet moltes vegades i en moltes ocasions en aquestes illes
durant molts d’anys, es protegeixen per valors ambientals, per
valors ecològics, no pel nom del propietaris o per si hi ha deu
propietaris o n’hi ha cinc, es protegeix perquè aquell espai
ambientalment, ecològicament té els valors per ser protegit. A

partir d’aquí, si això ho tenim clar, perquè això no sempre ho
hem tengut clar, si això ho tenim clar a partir d’aquí els acords
amb els propietaris fantàstic, intentarem arribar-hi, sí, en aquest
moment la llei de creació del parc natural de Campos la tenim
encara en exposició pública dos mesos.
Jo, Sr. Font, m’ho ha recordat avui la Sra. Prohens, duc
temps en política, vostè també, i hem vist protegir i desprotegir,
molt ràpid, no he vist molt de consens amb molts de propietaris
ni amb els que els han desprotegit ni amb els que els han
protegit.
Per tant, aquest govern intenta fer-ho bé, intenta parlar, ens
hem reunit amb tothom, intentam escoltar, intentarem assumir
més alAlegacions a les que proposin, però des del convenciment
que el que val la pena protegir és l’espai perquè té unes
característiques ambientals que són úniques i que ens fan únics,
i estic convençuda que aquests debats que a vegades se’ns fan
complicats quan les vivim amb el temps ens donen la raó i
posam en valor, efectivament, i sé cert que Campos d’aquí a
uns anys posarà en valor això i ho tendrà en valor i és important
per a ells, igual que no ens hem quedat de braços creuats, hem
intentat... sabem que hi ha una problemàtica de massificació el
mes d’estiu, aquest estiu hi hem posat un transport públic des
del Govern que no s’havia fet mai, intentam fer passetes i
intentarem anar a pactar-les amb l’Ajuntament de Campos i
amb els veïnats de Campos. Ara, hi ha qüestions que són com
són i hi ha espais que s’han de protegir perquè ambientalment
o els protegim o els perdem i el que perdem amb aquests espais
no ho recuperam mai, és una pèrdua de patrimoni fonamental
i molt important.
Quant al tema dels ports, seria una discussió molt àmplia,
no?, de si els ports estatals han de ser autonòmics o no ho han
de ser, sí que li puc dir que els que són propis, els del Govern,
nosaltres hem abandonat aquella política que es feu a la
passada legislatura de fer com si no fossin nostres, amb
concessions... perquè a vegades que ho gestionem nosaltres
desgraciadament no ha volgut dir que ho gestionem millor,
segons quines coses, hi ha alguns ports nostres en què s’havien
fet concessions concretes que recaptaven poquíssim i es
mantenien poquíssim, bé, i tot això ja ho discutirem, tendrem
temps de discutir les concessions portuàries que s’han fet en
aquestes illes.
I nosaltres estam intentant posar ordre i sobretot estam dient
“hem recuperat recursos públics per tornar reinvertir als ports
de les Illes Balears”. Dia 29 de setembre presentarem les
inversions del Port de Son Blanc de Ciutadella, igual que ho
farem amb els altres ports on treballam i són inversions que
hem pactat amb l’Ajuntament de Ciutadella i estam posant al
dia algunes infraestructures que són també porta d’entrada a les
nostres illes i que són fonamentals si volem diversificar, si
volem un turisme de qualitat, si volem altres qüestions que ens
permetin a tots els ciutadans d’aquestes illes viure una mica
millor.
Crec que li he contestat als plantejaments que vostè em feia
avui capvespre, evidentment ara al torn de contrarèplica a tot
allò que no li hagi pogut contestar li contestaré, però voldria
acabar aquesta intervenció dient que crec que si tots som
capaços de posar propostes damunt la taula, concretes, si som
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capaços de debatre problemes concrets dels ciutadans i cercar
solucions conjuntament els ciutadans al final ens ho agrairan.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
En torn de rèplica té la paraula el Sr. Jaume Font per un
temps de deu minuts.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, presidenta
del Govern, gràcies per les contestacions, però jo li diria una
cosa: si jo fos el president del Govern avui -i no tenc un
conveni amb M adrid per a investigació- donaria de baixa el Sr.
Bachiller, jo faria això, si tenc un conveni per seguir més temps
i el que està investigant és bo el mantindria, això és ser
escrupolós amb els doblers públics, així de clar.
El tema de... -ho dic perquè jo vaig haver de rebre molt aquí
aquell dia del mes de març, eh?-, el tema de l’IRPF, el tram
autonòmic, és vera que diu que vostè no va tocar el que havia
tocat el Sr. Bauzá, jo el que dic és que la gent... tenc aquí... de
la comunitat autònoma, eh?, és a dir, no m’he fet cap escrit, hi
ha la part del tipus estatal i el tipus autonòmic, la gent que té un
ingrés de 12.000 euros anuals on la quota íntegra són 2.420 i la
resta de la part liquidable són 550, el tipus estatal és el 12 i
aquí és l’11,75; els que van després fins a 18.000 el tipus
estatal és el 12 i aquí és el 14,75, és a dir, hi ha molta gent que
cobra de 12 -de 12- a 18, 12.450 a 18 i el tipus estatal -com
dic- és el 12% i aquí és el 14,75. Molt bé, hem pujat a un 3%
de gent que cobrava més de 60.000 euros, com si els puja un
20%, és que m’és igual, però no hem baixat aquestes rendes
baixes que estan amb banderes tot el dia per aquí fora.
Idò, baixi-ho més perquè l’Estat els cobri menys, nosaltres
els cobram més, és això que li dic, que nosaltres cobram més
als més febles que el tram que posa l’Estat, és això que dic, és
això que dic, però vaja, entenc que és mal de fer quadrar
números, eh?, entenc que és mal de fer, ho entenc, ho entenc.
Vaig ràpid. Hi ha una qüestió de la qual m’he oblidat abans,
en això coincidim amb MÉS i vàrem ser els primers que ho
vàrem dir, aquí, aquesta legislatura, no a anteriors, li ho varem
dir fa... a finals de l’any passat i li ho vàrem tornar dir dia 3 de
maig en una compareixença que va fer vostè, li deia jo, Diari
de Sessions: “una tercera mesura valenta, ja li ho hem dit altres
vegades, no ens paguen, és anar als jutjats, als jutjats, als
jutjats”.
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compleix cada any!, “punyetero”, que ells no ens perdonen res
del que nosaltres recaptam, és que són dolentons, s’enduen el
que recaptam aquí... un exemple: l’any passat els ingressos per
IVA varen ser molt més grossos a Balears que el que estava
previst i tal vegada havíem de cobrar cent, havíem d’ingressar
cent i en varen recaptar el doble, ens pensàrem que ens
recaptarien el doble, ens va dir la presidenta, idò no, Madrid va
dir que no, el que ha estat de més és per a nosaltres, per a
vosaltres res, són dolentons, els hem de dur al jutjat, i quan dic
que dugui al jutjat no els duim al jutjat per espantar ningú, és
perquè ens tornin el que és nostre o l’altra història que és un
estatut aprovat per unanimitat en aquesta cambra, bé, alguna
petita qüestió, que hi ha unes inversions estatutàries i tothom
les incompleix, serien més de 800 milions d’euros que tendríem
aquí!, totes aquestes coses de les quals hem parlat ahir i avui
tendríem doblers suficients per arreglar-ho.
Sra. Presidenta, això no és entrar en conflicte amb l’Estat,
això és fer saber a l’Estat que aquí ens han de tractar igual que
als altres, res més, res més, això no són bregues ni res, i si no
s’assabenten, idò, acampam davant el Congrés de Diputats i els
ho explicam, en anglès, en català, en castellà, en gallec o en
basc, m’és igual, però els ho explicam. Ho entendrà tothom. Jo
quan ho explic a amics meus madrilenys em diuen, no pot ser
mai, “Jaime, no puede ser nunca”, però és així, fills meus ...
(Algunes rialles)
... no, no, no, ho dic per a bé d’aquests amics meus, em diuen,
“Jaume, jo estic disposat a venir amb tu”, perquè clar, no ho
coneix la gent de Madrid. Una cosa és Madrid el poder i l’altra
és la gent de Madrid. I quan ho expliques a qualsevol diu, teniu
tota la raó, i quan vénen a passar aquí un estiu o vénen per
donar... una alegria o que ha passat una desgràcia s’adonen del
que és viatjar aquí, gent que no té les possibilitats de viatjar
cada any de vacances i és molt humil. Clar, diuen, això és injust
i us costa més que a nosaltres anar a Bilbao, sense cap dubte.
A vosaltres us costarà 52 euros anar i tornar i a nosaltres ens
costarà més de 500 euros, eh?, així de clar. Per això els dic que
vagin als jutjats i no perdin més temps.
El tema de... que també li volia dir, a veure si vostè
pressupostarà... tornam a les competències, que el Sr. Antoni
Pastor, que és aquí, que és el nostre portaveu al consell, també
va presentar una moció al Consell de Mallorca perquè es fessin
aquests traspàs d’aquestes cinc o sis competències que falten.
Tenim una pregunta a fer que és, vostè pressupostarà una
partida en el pressupost per a les bestretes del deute històric
dels consells? Estaria bé saber-ho si el 2017 ja tendrem qualque
partida per a bestretes, perquè això és creure en aquest petit
estat que anam a crear federal, dins l’Estat espanyol, que quedi
clar.
Dic això...
(Algunes rialles)

El que no pot ser és que si tenim un deute històric en
carreteres, que com bé diu ve de l’any 2004, finals de..., sí,
principis de 2004, i distints governs, tres presidents, quatre
presidents distints han hagut d’anar fent protocols distints i ara
tal vegada ens pagaran 20 milions... A veure, no has firmat un
paper a l’any 2014 que em pagaràs això en quinze anys?,

... perquè seria important. O almenys jo ho tenc claríssim, som
espanyol i som ciutadà de les Illes Balears, no tenc cap
problema.
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Miri, el pacte per la indústria que li proposam, posin
d’acord, impliqui els agents implicats dins la indústria i els
grups polítics perquè ens puguem asseure i que puguem idear
una estratègia. Hem de combatre la destrucció del teixit
industrial, del poc que queda. Hem de recuperar part del teixit
destruït per a la deslocalització. Tenim un problema d’indústria
destruïda per la deslocalització. Hem d’intentar atreure activitat
industrial deslocalitzada d’altres regions i països. És possible
això, els agrada venir aquí. Modificar, important també i això
ja no és tant el nostre pla sinó que ha de ser una lluita d’aquest
govern seu ficada dins la lluita del REB i del nou sistema de
finançament, modificar els percentatges de compensació en la
mateixa quantitat que es pacti per a les indústries a les Illes
Canàries. Ells tenen un pacte de compensació de transport per
a les seves empreses distint al nostre. Nosaltres per al transport
de dur el material i transformar-lo aquí o d’aquí dur-lo allà va
d’un 35 o un 30% com a màxim, no hi ha cap any que hi arribi,
el 17, el 16, els canaris compleixen al peu de la lletra. Hem de
posar els diputats i senadors els hem de marcar una feina que
ha de ser demanar cada tres mesos què han pagat a Canàries,
quin percentatge han pagat per al transport de les mercaderies
transformades o per transformar. Això seria imprescindible
perquè això faria competitiu encara molts dels que encara
queden de les indústries càrnies, de pell, de transformació de
productes del camp, que serien competitius si els pagassin el 35
o el 30% depenent de si és material per dur cap aquí i
transformar-lo o d’aquí per treure’l cap a fora que encara els
seria competitiu, però això parlam sobre el nòlit, que ja sabem
que els nòlits de Balears són els més cars del món. És més barat
enviar de Brasil un metre cúbic que pesa cent quilos que... molt
més barat no, deu vegades més barat que enviar-lo d’aquí cap
a Brasil. En canvi, la mateixa naviliera que va d’aquí a
Barcelona per un contenidor et cobren devers 1.700 euros,
1.800 euros i aquestes mateixes mides nàutiques cap a França
valen un 70% menys. És qüestió que mirem on... com diria un
castellà, aquí hay gato encerrado, hay gato encerrado, és el
mateix vaixell, és la mateixa empresa. I això no els passa als
canaris.

línies que existeixen, que es poden fer, per poder realment
donar sang directa a la vena, directa a la vena, directa a la vena.
I si Estrasburg o BrusselAles diu qualque cosa, ja ens veurem,
però haurem salvat la nostra gent. Salvem la nostra gent perquè
si no, estam perduts. En segons que volem ser molt formals i en
segons que no ho tenim en compte.

L’altra qüestió, hauríem d’intentar estimular, dins aquesta
idea del pla d’indústria i tot això, estimular la implantació
d’entitat de control i mesura de l’activitat industrial
certificades, és a dir, que l’Entitat Nacional d’Acreditació, el
que és l’ENAC, pugui acreditar perquè tampoc no tens espai
dins Europa si no estàs acreditat amb certificacions dels teus
productes.

Acab, acab, és el darrer, però és un tema matemàtic,
maldament sigui de lletres és matemàtic. Miri, si avui tenim
capacitat de poder fer un parc natural és perquè l’any 1991 es
va fer ANEI i vostès diuen que té uns valors, i aquests valors de
l’any 91 a l’any 2016 s’han mantingut, n’hi ha, en queden. Si
se n’han perdut no és perquè s’hagi fet cap hotel ni cap xalet,
perquè es va prohibir aquell dia, és perquè en tot cas no s’ha
gestionat i per gestionar el que és propietat privada convé que
arribis a un acord amb la propietat privada. És així de senzill.
Jo ho sé que si és espai natural protegit, ho és espai natural
protegit, a més no ho dubti, Sra. Presidenta, parla amb un que
va aprovar inicialment el PORN per a un parc natural en Es
Trenc Salobrar de Campos, però tenia una cosa molt clara, que
el faríem i amb l’acord dels propietaris, què és difícil això?
Dificilíssim, però és possible. Si m’ha de menester, estic a la
seva disposició.

Després, hauríem d’intentar, sota el nostre punt de vista,
que el règim especial li acabàs de donar, li acabàs de donar la
força necessària a la nostra indústria. Hem de crear qualque
línia específica pel que pugui ser el que es fa a Formentera, el
que es fa a M enorca, el que es fa a Eivissa o el que es fa a
Mallorca sense, sense fer dúmping, però creant línies perquè no
acabi de desaparèixer segons quin tipus d’indústria que encara
ha aguantat la bandereta i encara aquell home i aquella dona i
aquell fill i la filla, el gendre i la nora s’aixequen cada matí i
venen el formatge, o venen les albarques, o venen el flaó, o
venen les herbes, o venen la frígola, o venen les herbes dolces,
o venen el palo, o venen la sobrassada o venen el camaiot.
Encara aquesta gent existeix, quan vostès van a comprar ho
troben encara que està fet a Balears. Idò, hem d’inventar dins
aquest pla d’indústria, dins aquesta llei, sense fer dúmping,

I no em dóna més temps ja la presidenta o el president, que
hi ha en aquest moment, però jo, presidenta, l’únic que
m’agradaria és que quan parlava amb el Sr. Melià i la Sra.
Sureda a nosaltres si ens conviden, eh?, vendrem amb molt de
gust a donar idees. Senyors de Podemos, no a participar del
Govern, eh?, perquè vostès ara ja tenen barra de tremolar, no,
no, si ens conviden, ens conviden, per les qüestions que parlava
dels cotxes, del lloguer de vacances, del tot inclòs, tenim idees,
sabem com ho hem de fer, els podem ajudar. Ho dic perquè és
veritat que tenim, és veritat que tenim diàleg, però el que hem
d’aconseguir és el consens i perquè hi hagi consens hem de
posar enmig... hem de pastar junts, hem de pastar junts el pa, i
aquí ens hi jugam molt.
Una altra qüestió i... venim a dir això perquè no basten
reunions, reunions sí, diàleg sí, però hem d’arribar a la tercera
fase, és reunions, diàleg, consens, perquè la gent parla de
consens i... no, reunions, diàleg, consens, perquè hi ha gent que
es reuneix i no dialoga, no, no, vostè ens convoca a reunions i
dialogam. Ara l’important és arribar al consens.
I dir que això, i només una qüestió, els espais naturals
protegits. Miri, hi ha una cosa important, si avui a l’any 2016
estam en condicions de declarar parc natural Es Trenc Salobrar
de Campos...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, hauria d’acabar.
EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font. En torn de contrarèplica, la
presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. Vicepresident. Les seves accions sempre seran
d’utilitat per a aquest govern, amb Es Trenc, es Salobrar i amb
tot allò que vostè vegi que pot aportar, sens dubte serà
interessant.
Comencem per la capacitat fiscal d’aquesta comunitat
autònoma, és molt minsa, és veritat, tenim poc marge de
modificació d’imposts propis, tenim la situació estatal que
tenim, hem explicat les reivindicacions, hi estam d’acord. Per
tant, no m’estendré molt més. Sí que és veritat, i aquí ens varen
acusar que, en fi, fèiem una pujada, en fi, que semblava que
havíem mogut tots els imposts i que no aniríem i que
l’economia s’aturaria, també venim d’aquest debat, bé idò,
nosaltres vàrem mantenir les baixades en els de menys de
70.000 euros i hem pujat a més de 70.000 euros l’IRPF
autonòmic, i és veritat que són les classes que entenem més
altes que poden contribuir millor a poder tenir recursos públics
per repartir millor la riquesa. Aquest és l’objectiu i crec que
aquesta és la línia que vàrem mantenir, que crec que és una
bona línia i vàrem mantenir les baixades a rendes mitjanes i
baixes, i evidentment quadrar un pressupost és complicat i
vàrem estirar al màxim allà on vàrem poder i on creiem que és
just socialment, perquè també tenim una història viscuda i a la
qual vostè hi ha fet molta referència, de petit empresari,
d’autònom, que ha tengut uns anys de moltíssimes dificultats i
que ha tengut greus problemes per mantenir l’empresa, si l’ha
poguda mantenir, i que, per tant, tampoc no volíem nosaltres
anar a gravar segons quins tipus de ciutadans d’aquestes illes.
Els jutjats i les reivindicacions amb el Govern d’Espanya,
ho estam estudiant, ho estam estudiant, i tot d’una, ja li vaig
explicar en el Consolat, i evidentment el farem partícip tot
d’una que tenguem una possibilitat, una decisió presa, un estudi
per part de l’Advocacia, evidentment els ho comentarem abans
de posar cap recurs judicial.
Ara bé, no s’ha d’oblidar que nosaltres ja hem anat als
jutjats en aquesta legislatura i hem reclamat inversions
estatutàries via judicial, i és vera que després, posteriorment,
amb el ministre Montoro, vàrem arribar a uns acords i alguns
s’han acomplert, però en alguns hem anat via judicial,
precisament perquè ens retornassin els doblers que havien fugit,
o que havien entrat i que ens demanaven que retornàssim amb
interessos. He de recordar que el primer estiu, l’any passat,
vaja, el primer estiu del nou govern, la història era que ens
reclamaven interessos altíssims per inversions que havien
arribat i que deien que no s’havien executat durant els quatre
anys del Sr. Bauzá, aquest és l’inici que vàrem començar els
primers mesos d’estiu.
Quant a les bestretes i al sistema de finançament dels
consells insulars. Amb la Llei de finançament dels consells
insulars, tot allò que nosaltres augmentam en finançament
repercuteix immediatament a les finances dels consells insulars,
i el que nosaltres, com a govern, hem augmentat, per imposició
fiscal, en ingressos, ha repercutit en els consells insulars amb
més ingressos. Aquesta és una realitat objectiva que discutim
amb ells i calculam la liquidació del sistema de finançament del
Govern cap als consells insulars i per tant com quedarien les
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bestretes. En aquest moment ens trobam amb aquest estudi
tècnic amb els consells insulars i a partir d’aquí veurem com
podem pressupostar, del deute, en quatre anys no es va
pressupostar res de deute als consells insulars, i ens hem trobat
amb aquest desfasament que és una mica complicat.
Després, vostè ha tornat a parlar d’una forma extensa, i jo
crec que prou compartida per nosaltres, de tota la necessitat de
la diversificació econòmica, de la indústria que tenim
deslocalitzada, dels problemes de transport en termes amplis.
El règim especial hauria d’anar per sufragar això que vostè
planteja i que, per tant, les facilitats que tenen per exemple a
Canàries, si les poguéssim tenir nosaltres, encara que no
puguem ser considerats ultraperifèrics pel temes europeus, que
també lluitam allà a nivell de la Unió Europea i que difícilment
ho podem treure perquè el Govern d’Espanya no ens
acompanya en aquesta solAlicitud, i llavors és molt difícil
poder-ho treure; ara bé, també vull fer la referència, que crec
que és clara, aquesta explicació que un contenidor que s’envia
d’aquí a Barcelona de vegades és més car que un que s’envia
d’aquí a l’Índia, tot té explicacions de quantitats, i les Illes
Balears som el que som i per tant en això tampoc no podem
competir, i és un greuge que tenim comparatiu i que, per tant,
aquest és el que d’alguna manera hauria d’assumir l’Estat i és
el que nosaltres reivindicam, i li vaig reivindicar jo a la primera
reunió en el mes de setembre, primera i única, que vaig poder
tenir amb el president, amb el Sr. M ariano Rajoy, quan es
tramitava, recordarem, un règim especial en el Congrés dels
Diputats que no feia cap referència a aquesta qüestió que és
bàsica, que és la competitivitat en el transport, tant dels
residents com de la resta de ciutadans que tal vegada viuen
aquí, com en les mercaderies i en el transport dels empresaris.
Per tant, aquesta és una assignatura pendent, que jo crec que és
una de les propostes força que haurem de fer en el nou règim
especial per a les Illes Balears.
En el Pla d’indústria, que crec que és important perquè
vostè n’ha fet esment, nosaltres plantejam suport a la
internacionalització, no només per a la promoció exterior, que
és important, nosaltres tenim molts bons empresaris en aquestes
illes, alguns són petits de dimensió, però que exporten a
moltíssims països del món i de vegades no els posam
suficientment en valor. I també intentarem ajudar a l’atracció
d’empreses de fora que puguin venir aquí, perquè,
efectivament, jo compartesc amb vostè que hi ha un interès en
venir aquí, i nosaltres intentarem que siguin indústries lligades
a l’economia del coneixement, de fet l’aposta pel Parc Bit ha
estat important, hem augmentat un 17% les empreses; el Centre
Bit de Menorca també ha de donar suport a aquestes
estratègies.
I a les reunions que hem tengut amb els diferents
ambaixadors europeus hem plantejat, sobretot amb països del
nord d’Europa, on, per climatologia, tenen molt d’interès a
poder-se establir aquí, que hi pogués haver aquestes propostes
des de la nostra comunitat autònoma, i crec que és un tema
absolutament interessant.
I acab amb una qüestió que no hem tocat molt, però crec
que és important i que tal vegada convindrà amb mi, vostè deia:
hem de fer possible que totes aquelles professions tradicionals,
no sé si ha fet referència a algunes qüestions de producte local,
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de transformació agroalimentària, podríem afegir indústria
nàutica, que té una part, diríem, artesana, molt important; l’altre
dia jo era a veure una dissenyadora que ha obert una tenda a
Palma i em deia, nosaltres, no hi ha modistes ni patronistes a
tota Espanya, i per què dic això? Perquè duem mà d’obra de
fora per a aquestes professions que aquí tenen molta sortida en
aquesta comunitat autònoma.
L’aposta que fa el meu govern és la formació professional
i la formació dual i en això posarem molts recursos públics, i
començam amb nàutica aquest any amb una aposta forta que
hem fet conjuntament amb les empreses del sector, perquè
creiem que és fonamental això. Perquè nosaltres aquí
necessitam qualificar molt més la mà d’obra que tenim,
qualificar-la en formació, en algunes formacions que són
tradicionals, que és part de la nostra identitat, i que perdem
oportunitats de negoci també perquè no tenim la formació
adequada moltíssims de treballadors i treballadores que ara són
a l’atur, o que alguns tenen una feina d’un altre tema que no els
interessa ni molt manco allò que els podria interessar. I això, si
ho lligam al sector primari, ens dóna una gran sortida als
pagesos i ramaders, i la transformació agroalimentària també és
una assignatura pendent.
En definitiva, Sr. Font, li agraesc el seu to, li agraesc les
seves propostes, vostè deia: per arribar a consensos hem de fer
reunió, diàleg i consens, anirem en aquesta línia que vostè ens
proposa. I esper que durant aquests anys que queden de
legislatura i durant molt més temps ens puguem sentir entenent.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

parlament, de forma conjunta, reivindiquem davant Madrid allò
que és just per als nostres ciutadans. És lògic, per tant, que la
valoració que ha fet o que farà cada grup parlamentari sobre
l’acció del Govern depengui d’aquest color, d’aquest biaix
ideològic.
Aquells que hem optat pel color de l’acord, sense renunciar
a la pròpia identitat, ho hem fet perquè compartim prou
elements per donar cos, donar vida a un projecte i a un govern
que és estable, seriós i que acompleix els acords, i que fa
possible avançar en un denominador comú, que és el de generar
riquesa, que no rics i pobres; redistribuir riquesa, amb els
serveis públics que siguin accessibles i de qualitat per a tothom,
etc.
Per tant, la meva intervenció avui toca, crec, que sigui una
intervenció d’un caire jo diria més menorquinista, com a
menorquinista que som; també crítica, tal vegada per allò que
diem que l’esquerra, doncs forma part de l’esquerra aquesta
autoexigència, però ser constructius, sense cap dubte, i ser
corresponsable, sense cap dubte.
Com sap, Sra. Presidenta, la característica de l’esquerra, ja
ho deia, crec que no és un defecte, és aquesta autoexigència,
aquesta poca capacitat d’autocomplaença que ens fa ser de
vegades molt durs, molt autoexigents amb nosaltres mateixos,
però crec que també ha de ser així, sense defallir, perquè
creiem que per sobre de tot hi ha la complicitat i la voluntat de
fer camí junts. Duem un any, Sra. Presidenta, només un any, un
any i uns mesos, i en un any alguns voldrien, voldríem de
vegades nosaltres també, que haguéssim fet el previst amb tota
la legislatura, amb quatre anys, i tanmateix, però, jo crec que és
just dir-ho, en un any sí que hem capgirat quatre anys de fosca
i agressiva política del Partit Popular de Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:
Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, el Sr.
Nel Martí, per un temps de trenta minuts.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, avui és el
debat de política general, el debat on ens proposam valorar,
avaluar l’acció política de govern, de l’acció recent, present i
futura; no és, almenys en lloc no ho diu així, un debat sobre
l’estat de la comunitat autònoma, estructurada en govern i
consells insulars, que ben necessari i interessant seria també, tot
i que jo crec que de manera implícita i necessària també ha de
ser així, perquè si realment la política vol acomplir la seva
funció primera, que és donar resposta a les necessitats de les
persones, les polítiques, les estratègies s’han de decidir
planificar en un context, en una realitat, en un estat de la
comunitat autònoma. Açò sí, tant l’anàlisi com l’acció de
govern sempre dependran del color del vidre per on es mira i,
en aquest sentit, la paleta de colors és, gràcies a Déu, molt
variada.
I dins els colors mescla possible, tenim el color de l’acord,
que fa possible que puguem governar, que avui tinguem un
govern, o fa possible, o en alguns casos no ho fa possible,
alguns opten per un altre color, o el color també del consens i
de la unanimitat, que també hi és i que fa possible que aquest

Amb quatre anys no es construeix un país, si és que volem
construir un país, ni tan sols crec que canviem les bases de tot
un model laboral, de tot un model socioeconòmic d’una
comunitat, necessitam temps i açò vol dir que hem de governar
per seguir governant, és a dir, perquè la gent d’aquí quatre anys
torni confiar amb els que hem conformat govern, amb cada un
dels que hem conformat govern des de la diversitat i la unitat.
És normal, per tant, des d’aquesta perspectiva, des de la
cosmovisió més centralista, conservadora, espanyolista, del
Partit Popular o Ciutadans, que no coincideixin amb l’anàlisi de
l’estat de la comunitat autònoma, i açò em preocupa
relativament poc, ni valorem igual l’acció de Govern d’aquest
any, ni proposem les mateixes actuacions per als propers anys,
sense que això no vulgui dir que no estiguem oberts al diàleg i
a la voluntat d’arribar a acords i consens.
I és normal també que El Pi, des del seu regionalisme,
doncs tengui un paper crític, molt crític, especialment de
ritmes, però mantengui alhora jo crec que aquesta actitud que
s’ha vist, de certa complicitat amb el Govern d’una comunitat
que és mal vista, mal tractada des d’aquest centralisme dels
despatxos de Madrid.
I tanmateix aquest equilibri jo diria que és bo i que és
necessari i ha fet possible que avui el context sigui un context
de diàleg, d’acord i de consens en molts temes, podem dir que
som capaços, i hauríem de ser capaços de fer un front de país,
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en finançament autonòmic, en REB, en tarifa plana, en
eliminació de l’aforament, en reclamar inversions estatutàries,
etc. I acomplir sense cap dubte el full de ruta marcat pels
acords pel canvi, full de ruta que marca, jo diria, i a més denota
molt bé aquest equilibri entre la diversitat d’un govern i la
unitat, aquest equilibri intern del Govern que, sense cap dubte,
segurament sempre s’hi ha de fer feina, però que jo crec que
funciona i que és una de les fortaleses de les quals podem
presumir.
Però retornem també a l’inici, per dir que com ho ha fet el
Govern aquest any, aquest any i mesos, i que hauria de fer els
propers anys, crec que és fonamental mirar dues coses: una, els
acords pel canvi, sense cap dubte, però també el context
socioeconòmic i sociopolític actual. Per tant, des d’aquest punt
de vista, des d’aquesta avaluació de l’estat de la comunitat
autònoma en relació amb els acords pel canvi i també amb la
realitat que vivim, jo crec que, agafant l’anàlisi, una mínima
anàlisi, de debilitats, d’amenaces, de fortaleses i oportunitats,
ens pot servir molt bé de guió de la intervenció i del contingut
que vull abordar en aquesta intervenció.
Avui, Sra. Presidenta, sap que els mitjans de Menorca
sobretot feien referència a les poques referències, valgui la
redundància, de la intervenció d’ahir en relació amb Menorca,
i per açò, lògicament, la meva intervenció crec que ha de ser
positiva en aquest sentit de contribuir a parlar especialment de
Menorca, perquè jo crec que sí que dins els acords pel canvi i
que sí dins l’acció de govern es té molt en compte Menorca, i
crec que avui és el moment de dir-ho, d’explicar-ho, de posarho en valor i també de reivindicar-ho. Bé, he sentit alguna
referència del Partit Popular també en aquest sentit, però bé, no
em preocupa massa la intervenció de la Sra. Prohens, que ara
tampoc no hi és, no crec que li preocupi molt Menorca, tampoc
no ha fet cap referència a Menorca i era l’única intervenció que
tenia dins aquest debat, nosaltres, en canvi, avui, tenim ara
l’oportunitat de fer-ho possible.
Bé, idò, dins aquesta anàlisi crec que cal començar per la
part interna, per les debilitats. Coincidim, sense cap dubte, amb
tot el que va exposar, Sra. Presidenta, amb l’àmbit social, amb
l’anàlisi que fa i amb les prioritats i els objectius en aquest
àmbit, però tal vegada trobam a faltar una traducció territorial
d’aquesta aposta clara, contundent per allò social, la nostra
comunitat pateix una manca de cohesió social i institucional,
som quatre societats jo diria que mal comunicades. Tanmateix
jo som un d’aquells convençuts que avui per avui les Illes no
som, no ens creiem, no funcionam com a país, i açò no em
preocupa tant, però sí que em preocupa molt que no siguem
capaços de funcionar, com a mínim, com a una comunitat
d’interessos compartits, i açò sí. I açò no és, lògicament, culpa
d’aquest govern, i fins i tot diria que no és culpa del govern
anterior, però sí que és cert que les polítiques del Govern poden
ajudar a anar en una direcció o en una altra.
Què té a veure amb aquesta manca de cohesió? Un element,
sense cap dubte, clau és el transport aeri, és la tarifa plana:
Menorca, Eivissa i Formentera no tenim resolt encara el tema
de la connectivitat per la poca, tal vegada, capacitat d’influir o
de convèncer de Menorca, Eivissa i Formentera, tal vegada
també per una qüestió de majories; per una falta de
coneixement o de vivència de la realitat; tal vegada també per
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una dificultat amb el llenguatge polític de no saber ser inclusiu
i visualitzar totes les realitats i convertir, doncs, el discurs en
genèrics que de vegades sempre generen exclusions, és allò de
la temporada turística, que bé, s’ha ampliat de març a novembre
a les Illes Balears, i un es demana: quines Illes Balears,
Menorca hi és dins aquestes Illes Balears?
El llenguatge polític d’aquesta comunitat és complex, però
ha de ser inclusiu també territorialment. I en aquest sentit, no
en tenc cap dubte, l’executiu, i també el legislatiu, per
unanimitat, amb un gran acord, fa feina, fa una bona feina i crec
que mai no havíem arribat a un moment de gran oportunitat de
resoldre definitivament aquesta aposta i, en aquest sentit, no
fem més, no podem dir més que encoratjar el Govern a
continuar, i als grups parlamentaris a mantenir la unitat i poder
anar a Madrid, al Congrés dels Diputats, com estava previst a
poder explicar aquest tema a través de la modificació puntual
del règim especial.
Un altre exemple d’aquesta debilitat són les dificultats per
gestionar internament la insularitat respecte de vegades,
respecte de Mallorca; és normal, normal, que determinades
infraestructures siguin a Mallorca, el que no és normal és que
no estigui resolt l’accés de tots els ciutadans, els que no viuen
a Mallorca, a aquestes infraestructures, a aquests serveis, a
aquestes prestacions, per garantir simplement la igualtat
d’oportunitats. Lògicament, vull fer referència com a realitat i
com a aspecte, crec que molt simbòlic, d’aquesta falta de
cohesió i de comprensió, la residència per a malalts i familiars.
Jo crec que amb la consellera, ara no hi és, la Sra. Patrícia, ho
hem parlat moltes vegades, estam absolutament d’acord amb el
model i el model és el model basat en els pisos que hem
concertat amb les entitats de malalts, amb Can Granada, amb
un nou contracte, jo diria que revisat de dalt a baix, que fa
possible que avui l’accés sigui gratuït i que ningú no hagi
d’avançar recursos, un canvi substancial i molt important;
també el tema dels hotels que es manté encara, i aquest centre
residencial.
Pot semblar un model un poc dispers, però la realitat és que
jo crec que, no sé si quasi ideal, però és bo, molt bo, per què?
Perquè permet donar una resposta diversificada a la diversitat
d’usuaris que tenim, alguns necessiten fer una estada propera
al mateix recinte hospitalari, d’altres necessiten sortir del
recinte, com poden ser menors que són atesos de forma
perllongada, per tant tenim un bon model. I en aquest model,
doncs aquest govern ja va expressar de forma molt clara en el
pressupost del 2016 el seu compromís amb aquest centre
hospitalari. I en tot cas, l’únic que podem dir en aquest sentit és
que aquest govern ha de posar la maquinària, la celeritat per tal
que aquest projecte sigui ja una realitat.
I ho dic amb total complicitat, però també amb el
coneixement que es fa feina, cada tres setmanes, quatre
setmanes el nostre grup amb la consellera insistim i parlam
d’aquest tema i sabem les passes que s’estan fent, però crec que
avui és un bon moment per dir als ciutadans que aquest
continua sent una aposta d’aquest govern i que es fa feina
perquè sigui una realitat.
Després, després de passat un temps, crec que haurem de
valorar, revisar aquest model. És cert que la posada en marxa
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de la radioteràpia a Eivissa ha modificat les xifres de la
demanda que teníem, la posada de la radioteràpia a Menorca
també ho canviarà, també hi ha elements nous com la dificultat
de trobar hostatge ara en determinades èpoques, ara no només
els malalts, els diputats coneixem perfectament que trobar hotel
és realment complicat, per tant, ara haurem de pensar d’aquí a
uns mesos, d’aquí a un temps quin ha de ser el nou model, si és
necessari unificar Can Granada, aquest centre, amb una nova
infraestructura o no o quines són les necessitats, però el model
el tenim clarament definit i en aquest sentit crec que hem de fer
feina.
He de dir també en aquest sentit que... posar en valor coses
que han fet, no era una realitat tenir una avioneta ambulància
24 hores fa pocs mesos i avui ho és a Menorca, no teníem una
avioneta ambulància 24 hores, ara la tenim; hem actualitzat les
dietes per desplaçaments, també, i així i tot encara que hi ha
coses amb les quals veim que aquesta manca de cohesió... és
necessari seguir fent feina i en feim, sense cap dubte, una
d’elles, d’aquesta... jo diria d’exemple d’aquesta manca de
cohesió i després de comunicació podria ser el bus línia 1, amb
el Sr. Borràs hem fet molta feina, és una proposta que durem
aquí, una iniciativa amb el PSIB, amb Gent per Formentera,
MÉS per M enorca, per resoldre, però és un exemple d’aquesta
realitat que vull explicar avui aquí.
Els ciutadans residents, residents a tota la comunitat, són
tractats com a residents quan volam en avió, però quan arribam
a l’aeroport el bus, el bus, la línia 1 que ens trasllada a Palma,
que ens permet arribar a la ciutat ens tracta com a turistes, el
resident paga 1 euro i el turista paga 5 euros, els nostres
estudiants, els estudiants de la nostra universitat que són els que
resideixen aquí, però també els de Formentera, els d’Eivissa i
els de M enorca no canvien el seu empadronament, però tot i
així són residents a tots els efectes a Palma i en canvi no poden
accedir a la targeta que els consideraria com a residents i
tendrien per tant accés a aquella bonificació, tampoc no està
resolt, però això es resoldrà, perquè és una obstinació i forma
part, jo diria, d’aquest ADN del nou govern de canvi, però posa
molt de manifest aquesta realitat.
I en posaria un altre dins aquesta debilitat de cohesió i té a
veure amb alguna cosa que ja s’ha esmentat aquí: el nocompliment de l’estatut, que no és per a nosaltres, no és per a
aquest govern, és tal vegada des de l’aprovació del darrer
estatut.
És cert, la presidenta ho deia en una de les intervencions,
aquest estatut és molt insularista, ara s’ha topat amb el portaveu
d’un grup molt insularista i lògicament nosaltres volem fer camí
a complir allò que marca l’estatut quant a competències
pròpies, i això vol dir fer camí en aquest sentit i en aquest sentit
volem també que es compleixi l’estatut quan parlam de
capacitat reglamentària de les competències pròpies perquè, és
clar, serà molt difícil demanar a Madrid competències per a la
comunitat autònoma si aquí no som capaços de complir amb les
competències que marca el nostre estatut per a cadascun dels
consells insulars; serà molt difícil acusar l’Estat que abusa en
la seva capacitat coordinadora, que aprofita per fer lleis -i ho
hem dit tots aquí- invasives de les nostres competències, sigui
la LOMCE, sigui les lleis Montoro, etc., i en canvi el Govern
després no té cura, no és exquisit a l’hora de fer el

desenvolupament reglamentari també dels decrets en relació
amb les competències pròpies i això és important, sobretot des
de la visió de cadascuna de les illes que tenim consells insulars
i que aquests els creiem com a governs propis és importants.
Per tant, promoció turística sense cap dubte és un tema que no
podem eludir.
Per a mi, Sr. Presidenta, no és tant un debat del context
actual, de si més o menys promoció, de si la promoció ha de ser
més d’aquest color o d’aquest altre color, és un tema que és una
competència els consells insulars i els consells insulars volen
decidir, volen decidir si més o menys promoció, si promoció
d’aquest color o d’aquest altre o quins productes han de ser
objecte d’aquesta promoció.
Per tant, crec que és necessari que en parlem, a part que a
més a més també vull recordar que és un dels punts dels acords
pel canvi i per tant, crec que en aquest sentit és necessari
abordar-lo.
I acabaré dins aquest apartat, dins aquesta debilitat amb un
altre element que tal vegada pot sonar estrany, però que també
forma, hauria de començar a formar part del llenguatge
d’aquesta comunitat autònoma, i és el principi descentralizador
i de desconcentració que diu l’estatut. No sé si va ser una gran
innovació, però és una realitat.
Avui la nostra comunitat autònoma pot funcionar..., moltes
àrees funcionen amb part dels treballadors a través del
teletreball i sembla que funciona, que va bé, és a dir, posa de
manifest que avui les unitats administratives no tenen per què
estar ubicades totes i concentrades totes en un determinat
territori. És, per tant, possible pensar en una desconcentració de
l’administració i açò em permet fer un poc d’ironia i dir que no
és cap problema trobar l’ubicació, per exemple, de l’oficina
anticorrupció, hi ha quatre illes, trobarem molts de llocs per
cercar un lloc..., per ubicar l’oficina anticorrupció. Ara bé, si el
sentit comú, si l’anàlisi, si la justificació tècnica diu que és
millor ubicar-la, per exemple, a Formentera, per què no ho hem
de fer?
I aquí és on vaig, és a dir, en una comunitat desconcentrada
com la nostra, la ubicació dels serveis no es pot donar per
suposada i per feta, sinó que s’ha de justificar. Açò és la
desconcentració. No vol dir ara obsessionar-se a fer bogeries,
sinó a racionalitzar i pensar que podem, que aquesta comunitat
pot ser i pot funcionar d’una altra manera. Cal fer feina en
aquest sentit, no és una solució d’avui per a demà, sense cap
dubte, però crec que ajudaria molt a la cohesió d’aquesta
comunitat.
Segona debilitat per a nosaltres també molt important, s’ha
dit aquí i jo no m’hi estendré més, però crec que la fragilitat, els
recursos limitats de la nostra comunitat, bé, és evident, no?, i
s’ha fet molta referència a l’aigua, també jo hi faré un esment,
però crec que hem de parlar d’aigua i energia perquè són dos
dels elements claus per a una bona gestió dels recursos naturals
que són efectivament limitats.
En aquest sentit, crec que... ahir també parlava, Sra.
Presidenta, d’un pla d’infraestructures i crec que..., almanco el
vull citar, dessaladora de Ciutadella, sense cap dubte

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48/fascicle 2 / 20 i 21 de setembre de 2016
relacionada amb aigua i relacionat amb aquest pla hi ha de ser,
hi és; reconversió de la depuradora de Cala Morell amb una
estació de bombeig, ho és i el conseller ho sap; depuradores
que fan falta a Addaia i Es Mercadal, també; posar en
funcionament una depuradora a Ferreries que... per un projecte,
a mi em sap greu, nefast, que no tenia en compte tots els
elements, avui encara no està en funcionament i aboca aigües
brutes i fangs al barranc de Trebalúger, al torrent de
Trebalúger, amb conseqüències greus on algú hauria de dir
alguna cosa i no ho dic pel Govern, ho dic per la responsabilitat
que haurien de tenir alguns, o per exemple aprofitar en aquest
moment i en aquest context connectar Sa Mesquida i Es
Murtar, per exemple, amb la depuradora de la base de Sant
Isidre, tot açò el conseller ho coneix perquè són infraestructures
necessàries i perquè tal vegada és ver que a Menorca -jo no sé
si el Sr. Tadeo i el Marc Pons que han estat presidents hi
coincidiran- tenim a vegades la sensació que aquests deu, vint,
trenta anys enrere Menorca ha fet una determinada política, açò
de la Reserva de la Biosfera, del compromís amb el
desenvolupament sostenible, però açò no pot voler dir que ara,
perquè no estiguem tant al límit doncs no tinguem accés a
inversions i amb això sempre reclamam aquesta visió de
territorialització perquè totes les illes puguin fer el seu camí,
des del seu model i des de la seva situació, però no estan essent
perjudicades.
Com deia també, la fragilitat de recursos i del nostre
territori té a veure amb l’energia, té a veure amb la sobirania
energètica, té a veure amb moltes coses, però la llei..., una llei
sobre les energies renovables crec que és clau i que ens pot
posar en una situació crec que de molta responsabilitat davant
el context global que vivim, una llei que no només obligui els
edificis públics a tenir i a fer... a exemplificar el que pot ser un
autoconsum, sinó també a afavorir, doncs, que les famílies
apostin per l’auto... per l’autosuficiència o l’aposta per les
energies renovables. En aquest sentit, crec que és el moment,
és el moment també que si aquest pressupost o no, però crec
que és el moment de plantejar mesures que també estan dins els
acords pel canvi, dins els acords pel canvi, dins les mesures de
fiscalitat, una d’elles era, precisament, les de deduccions fiscals
per afavorir que les famílies apostin per les energies
renovables; deducció, exactament, deducció per inversions en
energies renovables, i això és un punt dels acords pel canvi. Per
tant, crec que enfoca molt bé aquesta tasca.
Una tercera debilitat que crec important posar de manifest
és que tal vegada la nostra comunitat no ha cuidat prou el
capital humà, i tenim història. Per a nosaltres, per al nostre
grup, l’educació és i ha de ser una qüestió prioritària a l’agenda
d’aquesta legislatura i la raó és tan senzilla com evident, un bon
sistema educatiu és la millor garantia, sense cap dubte, de futur
de les nostres illes. És cert que tenim debilitats, és cert que
tenim dèficits, percentatges alts de ciutadans que no tenen la
titulació bàsica que haurien de tenir, alts índex de fracàs,
d’abandonament, però per això precisament més que mai és
important l’aposta pel pacte educatiu. Una aposta amb la qual
estam convençuts, a més els signants dels acords pel canvi són
també signants de... o almenys els qui formam part del Govern,
d’aquest pacte i, per tant, el compromís crec que no pot ser més
evident. Però ens preocupa també que aquest pacte es pugui
materialitzar, cristalAlitzar i mostrar almanco al final d’aquest
període, i això vol dir que hem de prendre un poc la píndola del
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realisme i posar de manifest que cal posar en marxa i ser
conscients que els ritmes s’hauran d’accelerar.
En aquest moment el Consell Escolar de les Illes Balears,
jo crec que fa una bona feina de debat, però també hem de ser
conscients, i crec que el Consell Escolar ha de ser conscient,
que per posar en pràctica algunes de les actuacions que formen
part, o ja s’ha dit, d’aquest pacte, serà necessari que comencem
a fer una feina paralAlela.
Crec que és bo i crec que hi ha elements possibles d’aquesta
feina paralAlela al pacte perquè hi ha prou consens i prou
unanimitat en diferents àmbits, quins, per exemple? Atenció a
la diversitat, no crec que hi hagi cap dubte, forma part del
concert, forma part del contingut del pacte i crec que pot ser
una feina en la qual ens hem de posar en marxa ja, no esperar
a tenir el pacte resolt i signat.
La disminució de ràtios, sense cap dubte, estic convençut
que el conseller coincidirà, parlava l’altre dia d’un pla d’èxit
escolar, sense cap dubte el millor pla d’èxit escolar serà poder
aconseguir allò que volem i que forma part del nostre
plantejament que és reduir ràtios, de la nostra voluntat, reduir
ràtios. Aquest serà un dels objectius, sense cap dubte, que quan
s’assoleixi millorarà molt, serà molt positiu per aquest èxit
escolar. I un tercer element que crec que s’hi pot començar a
fer feina ja i no haver d’esperar al pacte, perquè volem que el
pacte ho reculli, però també que sigui una realitat, és
l’autonomia dels centres. És cert que alguns grups no sé si ho
tenen prou clar què vol dir això de l’autonomia dels centres,
però jo crec que nosaltres sí i que hi ha prou unanimitat també.
Avui jo crec que les polítiques educatives solvents són
aquelles que aposten de forma clara i decidida per l’autonomia
dels centres en clau de millora educativa, en clau de donar
marge perquè cada centre pugui abordar de la manera més
adequada gestionar els recursos de manera més adequada, per
exemple, per fer innovació educativa.
Però la nostra comunitat no només, perdó, una altra debilitat
que em sembla... bé, no acabaria, però crec que important,
corrupció, ho és sense cap dubte i només es resol amb mesures
que hagin posat en marxa, Llei d’oficina anticorrupció, Llei de
consultes populars, aforament. Jo no sé si ara el Partit Popular
pensa el mateix, però jo vull recordar que el Partit Popular va
dir que la primera mesura de totes, de totes, de totes que
presentaria en aquest parlament seria l’eliminació de
l’aforament. Bé, idò, l’aforament, jo no sé si ara ja no interessa
l’aforament, però l’aforament.
També té fortaleses aquesta comunitat autònoma, i tant que
en té. Patrimoni natural i cultural, i crec que diu molt, molt i
hauríem de dir aquí jo crec que moltes més vegades, dels
nostres avis i àvies i dels nostres pares i mares perquè el que
avui deim que és el nostre principal valor és el resultat de
decisions que varen prendre determinades persones, i crec que
els hauríem d’exaltar i reconèixer cada dia aquesta gran aposta
que varen fer.
Els productes potencials de senderisme, de ciclisme, de
gastronomia són fortaleses que tenim. L’elevada consciència
ciutadana, també del sector empresarial, d’institucions respecte
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de la gestió dels recursos és una gran fortalesa. Un moviment
educatiu fort és una també d’aquestes grans fortaleses.
Tenim també, però, amenaces. Hem parlat d’energia
renovable, crec que la nostra comunitat ho ha de fer, tenim
amenaces com les lleis Montoro, LOMCE, la reforma laboral
s’ha esmentat... jo crec que s’ha de lligar amb la realitat també
que patim. La legislació Montoro no només és una obsessió
dels grups que governam, el límit de despesa que ha generat, i
que a més el Partit Popular defensa en alguns municipis, ha
generat problemes molt greus en alguns municipis, per
exemple, per contractar policies locals, per tant, perquè la
temporada d’estiu pugui atendre de forma correcta ciutadans,
visitants i residents. I aquesta ha de ser també una de les grans
fites.
El Govern ja fa feina amb un avantprojecte de llei de
coordinació, jo crec que, no he llegit el text, però crec que
l’estabilitat, crec que trobar fórmules per respondre a les
temporades d’estiu, ampliar plantilles, combatre l’envelliment,
resoldre el tema de les segones activitats... m’imagín que tot
forma part d’aquest projecte, i jo diria alguna cosa, ja ho dic,
des del desconeixement del text, però també sense renunciar a
una cosa que està a l’Estatut també que és la policia
autonòmica. És cert que no forma part del demà immediat, però
crec que també no seria lògic fer camí renunciant a una cosa a
què ens fan renunciar, és a dir, que ens obliguin a fer
pressuposts prudents fent renunciar a fites que tenim marcades
per l’Estatut. Per tant, clar que sí, una llei adaptada a la realitat,
però sense renunciar a res.
I oportunitats. Parc Bit, sense cap dubte; Centre Bit, que,
per cert, crec que és tenir molt poca responsabilitat atorgar per
part del Partit Popular el Centre Bit d’Alaior quan si no hagués
estat per aquest govern, per aquesta conselleria, el Centre Bit
d’Alaior avui no seria una realitat, avui seria un altre exemple
de sumar amb S’Enclusa de Ferreries...
(Alguns aplaudiments)
... inversió estatutària perduda, i ho saben. La batlessa d’Alaior
avui no hi és, però ho sap, el destí final era no-res. I avui és una
realitat per fer una cosa que Menorca té claríssima, modificar
el model econòmic, apostar pel sector quinari, quaternari,
aportar valor afegit als sectors tradicionals. Aquesta és la nostra
aposta.
I finalment, conjuntura econòmica, turística i impost
turístic. Per a nosaltres és una oportunitat i ho pos dins l’apartat
d’oportunitats. Així com algú ho hagués posat o ho ha explicat
en termes d’amenaça, és una oportunitat, amb molts d’elements
que no ens agraden, foscos, sí, però és una oportunitat. El
turisme, l’impost sobre estades turístiques s’ha aplicat sense
problemes, ha estat un èxit i el Govern ho ha de dir i ho ha de
repetir, ha estat un èxit. Ara tocarà, però, efectivament,
convertir-lo en realitat i que els ciutadans puguin valorar
l’esforç que també suposa aquest nou impost que es tradueix en
donar resposta a tot allò que poden ser debilitats en la gestió
dels recursos naturals.
Un altre tema important i que ens preocupa és la regulació
del lloguer turístic, s’ha explicat aquí també. La conselleria hi

fa feina, és la seva obsessió, ho sabem i n’estam convençuts.
Consideram que és molt important, i ho és més que mai,
relacionat amb l’impost turístic perquè serà el que... avui si
alguna debilitat té o es pot dir de l’impost és precisament que
no ho ha pogut pagar tot aquell que ho hauria de pagar. Per
tant, aquest èxit ho serà més també quan la regulació del
lloguer turístic sigui una realitat.
La nostra aposta és clara, és intentar fer aquest equilibri
entre la democratització, socialització, la distribució dels
beneficis, però també sempre salvaguardant uns elements claus
que són les competències i que és el paper que tenen consells
insulars en l’ordenació del territori i turística i els ajuntaments
en el seu pla general. Són els instruments que permeten als
consells per una banda i als ajuntaments per l’altra, construir,
definir quin model d’illa volen, quin model de ciutat volen?, si
aquesta zona ha de ser residencial amb ús compartit o no, si...
per tant, finalment el Govern crec que haurà de dir quins són
els mínims de qualitat, quins han de ser els serveis que s’hi han
d’incloure, però finalment creim que hem de dialogar molt
precisament amb aquestes dues institucions perquè són les que
realment faran que la regulació sigui un èxit.
En definitiva, crec que hem de passar de les estratègies, ja
anant, sortint de l’anàlisi, defensives que hem tingut aquest any,
de decret del territori, de derogar punts desreguladors de la Llei
del sòl, turística, agrària a estratègies polítiques més proactives,
adaptar els equipaments, efectivament, sanitaris, policies locals;
reactives, és a dir, apostar pel pacte educatiu, per mesures
concretes, com deia l’autonomia de centres crec que és un
exemple molt clar i també per estratègies ofensives, ofensives
de definir un model turístic que no sigui invasiu, destructiu amb
el territori, que no sigui agressiu amb els recursos naturals, que
aposti pel capital humà, que aposti per la tecnologia.
També (...) l’impuls cultural. Nosaltres creim, Sra.
Presidenta, que no podem mantenir polítiques de subsistència...
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Martí, ha d’anar acabant.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Sí, vaig acabant. L’aposta per les persones, l’aposta per
l’estat del benestar és també, ha de ser també una aposta per la
cultura i no basta tenir una conselleria, ha de ser... ha de formar
part del discurs del Govern.
I acab. Pla d’equipaments, una darrera consideració, podria
aquí dir la necessitat que el Verge del Toro -no ho he dit abans
perquè un altre grup ja l’ha esmentat- hi ha de ser, hi ha de ser
perquè hi és i perquè crec que pot tranquilAlitzar els menorquins
l’escola d’adults de Maó, el Conservatori de M enorca, i
aquestes infraestructures hídriques que he dit.
I la darrera cosa, crec que els consells insulars han de poder
participar també en aquesta priorització. Ara tenim la
Conferència de Presidents, vostè ho deia, crec que és una
oportunitat perquè ells també, coneixent tot allò que ha recollit
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el Govern amb aquest pla, acabin de dir també la seva en
aquesta priorització i perquè M enorca jo crec que... no es pugui
utilitzar i fer el titular de dir que al discurs de la presidenta
Menorca ha sortit poques vegades, Menorca és en aquest
govern, M ÉS per Menorca és en aquest govern no perquè
Menorca tengui més que ningú, que Mallorca, que Eivissa, que
Formentera, no és açò...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Martí, el seu temps s’ha exhaurit.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
...sinó perquè Menorca i els menorquins no siguin menys i
puguin decidir el seu futur...
(Se sent el timbre del tall del micròfon)
(Alguns aplaudiments)
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els càrrecs d’aquest govern, tothom se sent responsable de les
quatre illes entenent que són quatre realitats diferents i vostè
també en parlava, de la part sentimental que té la seva
importància, de la part d’identitat que sent cadascú de
nosaltres, no?
I jo mai no he dit que ningú no s’hagi de sentir balear, de fet
ho hem discutit molt en altres fòrums quan parlam d’Espanya
i dels sentiments, també hem parlat d’això, no? En la nostra
comunitat autònoma és molt difícil trobar algú que digui “jo
som balear” i en canvi és molt fàcil trobar gent que diu soc
mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterer, però balear jo no
n’he trobat molts, alguns que s’hi senten poc en realitat, però la
gent d’aquesta terra difícilment ho definirà així.
Jo tampoc no hi don moltes més voltes a aquesta situació,
perquè és una qüestió sentimental, és una qüestió històrica, és
una qüestió d’identitat, és una qüestió dels mateixos pobles. Sí
que don importància al fet que ens sentim part jo he dit del
nostre petit país, diguem-ho com vulguem, territori que
confirmam junts, no?

LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Martí, per la
seva intervenció i per les propostes que des dels acord pel canvi
i durant tot aquest any i mig de legislatura MÉS per M enorca
ha anat proposant al Govern i que, conjuntament -jo ho deia i
ho posava en valor-, hem fet aquesta part de camí junts, una
petita part de camí junts, perquè vostè explicava molt bé i amb
això començaré la meva intervenció, que per construir un país
o per canviar un país o per fer-lo més orgullós de si mateix
quatre anys són pocs i per això crec que està molt bé aquest
esperit d’anar construint un temps de canvi en aquestes illes
que vagi més enllà d’aquesta legislatura i que puguem treballar
en projectes que siguin emblemàtics per a la nostra ciutadania
i que retornin els drets als més febles i que apostin per
l’educació i que apostin per la innovació, totes aquelles
propostes que vostè ha fet en aquest discurs d’avui i que MÉS
per M enorca ha explicat en diferents ocasions i que són molt
clares també per part del Govern de les Illes Balears.
Al discurs que vostè plantejava deia “he vengut a
menorquinitzar el debat” i deia “hi ha poques intervencions de
Menorca i M enorca ha estat vista poc present en aquest debat”.
I jo diria que no ho compartesc, Menorca, igual que Mallorca,
Menorca i Eivissa...i Formen... Menorca, Eivissa, Formentera
i Mallorca han estat tractades amb igualtat de condicions per
part del Govern de les Illes Balears, jo crec que des de fa molt
de temps o almanco... en fi, no compararem amb la passada
legislatura perquè ja em diuen que no hem de comparar més,
però des de fa molt de temps no hi havia clarament un govern
que se sentís el govern de les quatre illes i jo he dit en
moltíssimes ocasions, abans de ser presidenta i ara, quan
demanava el suport per ser-ho i ara com a presidenta que jo em
sent presidenta de les Illes Balears, o sigui de les quatre illes
balears, de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,
i no només jo, els consellers que formen part d’aquest govern,

I en això sí que és veritat, que el Govern hi ha de treballar
intensament perquè desgraciadament moltes vegades ens miram
d’esquena i no ens miram de cara i quan no ens miram de cara
no colAlaboram suficientment per fer polítiques conjuntes amb
interessos dels ciutadans d’aquestes illes.
Per això -i començ per aquí-, el Govern intenta des del
primer minut treballar directament amb els consells insulars i
anar construint junts aquest federalisme interior, aquesta aposta
de desenvolupament per l’Estatut d’Autonomia, aquesta aposta
d’acords per fer els pressupost autonòmic i les inversions
d’acord amb els consells insulars.
A vegades em diuen alguns que hem arribat a l’extrem que
el Parlament sembla la discussió entre quatre illes i no projectes
de comunitat, també és un debat interessant a poder tenir, però
des del Govern hem entès des del primer minut que la realitat
és la que és i que precisament per treure més profit a totes les
polítiques és millor consensuar-les, pactar-les i fer-les d’acord
i sobretot prioritzant les necessitats que cada illa ens diu,
perquè sens dubte el nostre sistema electoral i gràcies a la
reforma de l’Estatut d’Autonomia els ciutadans ja tenen tres
urnes i voten el consell i voten el Govern o el Parlament i voten
l’ajuntament, quan defineixen qui volen que governi la seva illa
defineixen moltes coses i hi ha competències que són molt
clares, insulars, i a vegades també quan tenim els debats en el
Govern mesclam moltes competències diferents que no són del
Govern, que són dels consells insulars, però que duim a debat
a exigència al qui no n’és el competent i també en això tots els
grups parlamentaris, tots, haurien de fer esment a les realitats
i ser fidels al fet que qui té la responsabilitat, qui té la
competència és el que ha de decidir com ho vol.
I a mi em sembla molt bé el plantejament que feia vostè de
dir que és que Menorca ha de poder decidir quin tipus de model
de creixement econòmic vol en el sentit lligat a les
competències pròpies, aquí parlam de territori, parlam
d’urbanisme, parlam de cultura en termes molt amplis, parlam
de serveis socials en termes molt amplis, parlam de
competències molt pròpies dels consells insulars i ho llig al que
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explicava vostè de la regulació del lloguer de vacances, per
això quan hem explicat des del Govern, el vicepresident en
moltíssimes ocasions, aquest estiu n’ha parlat moltíssim i
durant aquest any n’hem parlat moltíssim, és un tema de
regulació complexa perquè agafes competències de tothom,
dels consells, dels ajuntaments i també interessos diferents i
visions diferents perquè no és el mateix M enorca, la
problemàtica d’habitatge a Menorca no és la mateixa que a
Eivissa, a Formentera o a Mallorca, aquesta és una realitat més
objectiva.
I, per tant, fer les polítiques des de l’acord i des del diàleg
a vegades és més llarg al temps -i jo ho reconec i ho dic-, però
segurament... no, estic convençuda que sempre és més segur i
és molt millor de cara als ciutadans de les Illes.
Per tant, jo li deia que el G overn ha tractat igual al
ciutadans de les quatre illes i ha invertit a les quatre illes i de
fet, un dels debats més llarg que hem tengut, crec, durant
aquesta legislatura a l’hemicicle parlamentari és com
invertiríem l’impost de turisme sostenible a les quatre illes.
A partir d’aquí, nosaltres què farem?, a la Conferència de
presidents de consells, com vàrem fer l’any passat, el
plantejament és no només parlar de les transferències de
competències que, efectivament, jo soc de les que pens -i ho he
dit sempre- que s’han de transferir competències, que s’han de
transferir amb els recursos, que hem de posar els acords
necessaris i en aquesta línia estam treballant. No és fàcil ni
d’avui per a demà, però estam treballant en aquesta línia.
I, una vegada més, com férem l’any passat, parlarem dels
pressuposts autonòmics, algú podria dir que no tenim per què,
no, però crec que és absolutament necessari per als ciutadans,
i nosaltres estam per servir als ciutadans de Menorca, d’Eivissa,
de Mallorca i de Formentera. Per tant, quan hem parlat del pla
d’infraestructures, perquè jo vaig anomenar alguna
infraestructura que fa aquest govern, que farà aquest govern,
que en farà moltes més, jo esper que amb un millor finançament
estatal en facem encara moltes més, evidentment que hi ha
moltes infraestructures que s’han fet i que vostè recordava bé
i que es faran a M enorca, ha parlat de les infraestructures
hídriques que s’estan plantejant a l’illa de Menorca,
evidentment tenim la famosa dessaladora de Ciutadella, però
tenim altres infraestructures com la depuradora d’Addaia, que
ja està adjudicada, la del Mercadal, que es començarà l’any que
ve, tenim la de Ferreries, que es posarà en marxa en uns dies,
vostè ho recordava perfectament i aquesta és una realitat més
que objectiva i que seguirem treballant en aquesta línia.
Menorca, i deia vostè i té tota la raó, sí que és cert que
quant a connectivitat aèria tal vegada és l’illa que més
problemàtiques ha tengut històricament i té, i aquesta és una
realitat objectiva i hi hem treballat de valent i vostè també ho
coneix perfectament i ara no hi és, però és un conseller
menorquí qui al final ha pogut tirar endavant aquesta proposta
de la tarifa plana, d’acord amb el pacte que tenim, amb els
acords de governabilitat i que això té la seva tramitació a nivell
de BrusselAles. Crec que és important que ho reivindiquem bé,
que ho reivindiquem junts i que ho puguem aconseguir, perquè
certament aquesta és una de les mancances greus que tenim per
fer poble, per fer país, per fer comunitat, com li vulguem dir.

A la Mesa d’estratègia del règim especial de les Illes
Balears també hem convidat, i vostè ho sap, al representant de
la Mesa de transport aeri de Menorca, que ha fet moltíssima
feina durant molts anys d’una forma molt desinteressada, però
que ha propiciat que nosaltres ara puguem tenir els estudis que
ens han servit. Això també ho dic per posar en valor la feina de
tantíssima gent de fora de la política, gent de la societat civil
que ha reclamat moltíssimes coses i que ha treballat moltíssim
i que aquest govern, almanco, agraeix públicament aquesta
feina feta i no només l’agraeix sinó que l’empra per poder fer
la negociació amb el Govern d’Espanya.
Quant al plantejament que vostè feia, i que també va ser de
molta discussió al principi de... -de discussió no, de debat,
perquè totes les qüestions aquestes necessiten de debat-, sobre
el tema dels malalts desplaçats, en aquest cas vostè deia
Menorca, però a Eivissa, a Formentera exactament, i tots cap
a la península perquè tampoc no totes les especialitats són a
l’illa de Mallorca i a vegades hem d’enviar gent fora, a la
península, com és prou conegut, hem fet un canvi radical i jo
crec que amb això... jo ho pos en valor, jo agraesc moltíssim la
feina feta pel Govern, sens dubte, però també per tots els grups
parlamentaris que hi han participat d’una forma claríssima i tal
vegada els diputats, tant del Partit Socialista com de MÉS per
Menorca, com de MÉS per M allorca, com de Podem, de les
altres illes, s’han involucrat d’una forma molt clara i molt
evident, i jo crec que aquesta és una bona solució des del
diàleg, que ha estat constant amb la Conselleria de Salut, i
vostè ho recordava, hem canviat el sistema, la gent no ha
d’avançar les dietes, hem canviat radicalment el conveni amb
Can Granada.
La residència de Son Espases jo esper -i toc fusta- que
estarà a finals d’any i que, per tant, la tendrem ja a disposició
dels malalts i les famílies de les altres illes per poder ser aquí.
I també amb el plantejament que vostè deia, haurem d’anar
revisant cada... cada dia no, però haurem d’anar revisant cada
cert temps perquè el fet que nosaltres hem apostat molt per dur
especialitats a les altres illes, a Menorca, a Eivissa i a
Formentera, ara avui inauguraven la cirurgia vascular a Eivissa,
que era una demanda històrica de Can Misses, i tot això fa que
la gent no s’hagi de desplaçar. I la radioteràpia, que era el
màxim nombre de desplaçaments, està minvant aquests
desplaçaments, i això és una bona notícia perquè la gent si no
s’ha desplaçar encara molt millor, però haurem d’anar
plantejant, perquè crec que és també una bona aposta. I el tema
de l’ambulància, de l’avioneta era una reivindicació històrica
que també en un any està feta. També això de complir la
paraula donada és important.
Allò de l’autobús vostè deia perfectament que això està en
vies de resolució, amb les esmenes, crec, que faran a la Llei de
capitalitat els tres grups polítics i que suposarà que es pagui per
part dels residents dels altres municipis un euro per anar a
l’aeroport, com fan ja alguns ciutadans pertanyents a altres
municipis que no són Palma que han pogut fer convenis amb
l’Ajuntament de Palma i que ja ho fan a diferents llocs de l’illa
de Mallorca.
M’apunt el tema de la desconcentració de l’administració i
que pensem on podem ubicar altres instalAlacions del Govern a
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les altres illes, amb aquest plantejament jo hi estic d’acord,
amb la filosofia... és veritat que hem de trobar després
l’oportunitat per poder-ho fer.

importantíssim per a les arques públiques, el calculam sobre els
100 milions d’euros, per tant, és en aquest moment una mica
complicat.

Feia esment -i és veritat i té raó, n’hem parlat poc durant
aquest debat- que lligat al model econòmic, lligat al model
ambiental, lligat al model de creixement territorial hi ha una
qüestió que és inevitable, tal vegada, parlar-ne i discutir-la que
és tota la qüestió energètica i el model energètic d’aquestes
illes. És veritat que som unes illes molt dependents en temes
energètics de la península, i nosaltres volem fer una aposta
forta per les energies renovables. Vostè ho explicava bé, estam
en procés de fer aquesta llei d’energies renovables i jo esper
que el 2017 la puguem entrar en el Parlament de les Illes
Balears, igual que treballam ja amb una llei de canvi climàtic;
hem començat amb la participació ciutadana perquè no hem
d’oblidar que en totes aquestes qüestions que ens hem
compromès des de les institucions i des de les formacions
polítiques hem d’anar treballant dia a dia.

La seva aposta per la innovació i totes aquestes qüestions
que hem parlat abans jo les compartesc bé.

Respecte de les energies renovables també vostè sap que
s’està estudiant amb el Consell de Menorca la possibilitat que
els espais com, per exemple, l’abocador d’Es Milà a Menorca
pugui ser un espai útil per a parcs de renovables, dic Es Milà a
Menorca, però com aquest, altres indrets a les Illes Balears.
El seu discurs d’educació el compartesc al cent per cent, jo
som molt favorable a tot el que és ressaltar l’autonomia del
centre, crec que, a més, és molt bo perquè tots els projectes
innovadors que es fan des dels centres i que coneixen
perfectament els resultats perquè saben perfectament a quin
entorn treballen, amb quines famílies treballen, amb quins
infants treballen, són fonamentals i crec que, a més, és
fonamental per l’època d’on venim. A mi m’agradaria molt que
fóssim capaços de tornar apoderar els docents i els claustres de
professors perquè puguin tirar endavant projectes pedagògics
realment innovadors per a la nostra comunitat autònoma,
perquè tenim mancances greus dependents d’una llei estatal que
no ens agrada, que no ens agrada gens, que la canviaríem si
poguéssim demà mateix i, per tant, tot allò que puguem
innovar, que puguem fer de diferent des del nostre sistema
educatiu crec que és molt important. Per això, crec que també
ho hem de treballar amb més intensitat en el pacte social per a
l’educació que, com vostè recordava, des del Consell Escolar
ja es treballa.
Quant a la policia, és cert, s’està fent l’avantprojecte de la
Llei de policies locals, optam per la policia de proximitat.
Estam també amb un curs de formació per a nous policies
locals. Som molt conscients, perquè hi ha moltes demandes de
moltíssims ajuntaments que no tenen plantilla de policies, que
no poden contractar, que tenim el tema de quan es fan majors
i de segona activitat, totes aquestes qüestions que són reals i
que la llei estatal impedeix poder tenir una planificació òptima
als ajuntaments, per no parlar ja de la situació de la policia
local a l’Ajuntament de Palma on també des del Govern hem
hagut de donar una mà per tota aquesta situació absolutament
complicada.

I quant al pla d’equipaments, perquè no quedi cap dubte si
hi ha hagut cap malentès, evidentment el Govern està treballant
per fer possible l’Escola d’adults de Maó, que ho vàrem
comentar ahir, estam treballant amb el Conservatori de
Menorca, que anam una mica més endarrerits que amb l’escola
d’adults, com vostè sap perfectament, i el Govern no ha
renunciat en absolut als projectes sociosanitaris necessaris per
a Menorca, en absolut. Ahir vaig poder anunciar alguns que
tenim més avançats, i per això ho vàrem dir, a entrar en el
pressupost 2017, però no perquè Menorca no tengui necessitats
sociosanitàries, que en té, sí perquè les hem de discutir amb
més profunditat amb el consell insular i amb l’Ajuntament de
M aó, en el cas que afecta Verge del Toro. Vostè sap que jo
vaig fer una visita institucional no només al consell sinó també
a l’Ajuntament de Maó on amb la batlessa vàrem quedar que
farien una comissió de treball també per definir una mica més
la realitat de necessitats a l’illa, també amb el Consell Insular
de Menorca. Hem de pensar que aquest espai el vàrem trobar
que s’havia enviat cap a la Tresoreria de la Seguretat Social,
alguns ara protesten molt que Menorca no surt, quan tot el de
Menorca, en fi, era inversió zero o paupèrrima, per no dir zero;
per tant, el vàrem trobar així, vàrem revertir aquesta tramesa a
la Tresoreria de la Seguretat, treballam des de la Direcció
General d’Arquitectura per veure exactament l’estat de
l’edificació, que té un estat complicat, ruïnós, gairebé, i per tant
també calculam les inversions i les possibilitats de refer aquest
espai.
Això ho anirem parlant, evidentment, contínuament, no
només amb els grups parlamentaris, sinó amb el Consell Insular
de Menorca i en aquesta línia treballam i nosaltres som
conscients, quan jo parl de l’estratègia de cronicitat de les Illes
Balears, a Menorca també envelleixen i envelliran i han
d’envellir el millor possible i que, per tant, som molt conscients
que aquesta estratègia de cronicitat no només és a Mallorca, no
només és a Eivissa, no només és a Menorca, també a
Formentera, i per tant en aquesta línia seguirem treballant.
En definitiva, Sr. Martí, moltíssimes gràcies per les
aportacions que ha fet vostè, gràcies perquè MÉS per Menorca,
també des del minut 1, es va comprometre a tirar endavant
aquest govern, des del minut 1 es va comprometre a participar
activament i a donar solucions per a Menorca, però no només
per a Menorca.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. Nel Martí. No vol fer ús de la paraula.

No renunciam a res, no renunciem a res, no renunciem a cap
somni. Ara bé, en aquests moments la policia autonòmica crec
que no és d’avui per a demà, vostè també ho deia, és un cost

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur, del Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera.
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LA SRA. TUR I RIBAS:
Bones tardes a tothom, gràcies presidenta, presidenta del
Govern i totes les diputades i diputats. Les persones que
represent van donar un vot de confiança als partits que
conformen l’actual Govern, amb l’esperança que vostè i el seu
equip serien capaços de liderar un canvi profund, de fons i de
forma en la manera de fer política a aquesta comunitat. Vostè
lidera un equip de persones que, en temps rècord, i amb el vent
del finançament en contra, ha estat capaç de donar la volta a la
màxima institució d’aquesta comunitat, i això fa que, entre
d’altres coses i a banda dels grans resultats de la feina feta fins
ara, hem aconseguit que les nostres institucions i els polítics
que hi ha actualment en aquestes institucions no siguin motiu
de portades, ni titulars, ni per corrupció, ni per malbaratament
de recursos públics, ni per escàndols d’aquestes
característiques. Per tant, això que és un tema que no ha sortit
massa en el debat, però crec que també s’ha de posar en valor
perquè avui en dia, així com estan les coses, no és poca cosa.
I de fet això és clau per mantenir bona part de la confiança
que la ciutadania ha dipositat en tots els que som aquí en aquest
moment, per tant crec que n’hem de fer esment i tenir-ho molt
present.
Per altra banda, han aconseguit l’objectiu de retornar la
majoria dels drets elementals a la ciutadania, segrestats fins fa
ben poc per part del Partit Popular, i això és també una tasca
ingent de feina, i per això vull novament felicitar-la a vostè i
felicitar tots els membres de l’equip de govern, per la gran
labor que han fet i per l’esforç enorme de recursos, de temps,
de diàleg, de negociacions que han fet amb molts colAlectius
ciutadans, però també amb els grups que conformam aquest
parlament i que, per tant, hem fet les nostres aportacions a cada
moment.
Per tant, jo podem dir que poc a poc anam recuperant la
calma i l’estabilitat necessàries per escometre accions que són
absolutament imprescindibles en aquest moment i que tenen a
veure amb el model d’illes que la majoria de persones defensen
aquesta comunitat.
Dit això, Sra. Armengol, ahir vaig escoltar amb molta
atenció els seus arguments, el seu discurs i també, evidentment,
tots aquells que ha anat ampliant al llarg del dia d’avui, i a la
seva intervenció va ilAlustrar, de forma precisa, l’escenari
social, econòmic i polític que ens vàrem trobar fa poc més d’un
any, i ho va fer d’una forma molt clara i molt comprensible.
Però també és cert, Sra. Presidenta, que en el seu discurs
d’ahir, i ho he de dir, vaig trobar a faltar una part indispensable
de contingut, que crec que, ara per ara, és de màxima actualitat
a les nostres illes, i especialment ara que estam just acabant la
temporada turística i potser és més candent que a qualsevol
altre moment de l’any. Vostè va passar de puntetes per damunt
del fet que Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es troben
sotmeses a una situació de màxima pressió humana, derivada
directament de l’activitat turística, i entenem, com a mínim, així
ho veiem la majoria de formenterers i formentereres que
represent, que la nostra capacitat d’acollida ha tocat sostre,
però no només a Formentera, sinó també a Eivissa, a Menorca
i a Mallorca.

Vostè no va parlar de forma clara i oberta de la forma com
ens afecta aquesta saturació turística, una saturació de la qual
tothom se’n fa ressò i fins i tot no només una qüestió de
ciutadania de peu de carrer, sinó també molts agents econòmics
i socials de les nostres Illes. I el fet és que hi ha un creixement
exponencial de demanda d’habitatges de vacances, de vehicles
de lloguer, de més punts d’amarrament per a cada vegada un
major nombre d’embarcacions, que, a la vegada, són de cada
vegada major eslora, per tant anam a més, a més i a més. I per
altra banda, també es fa més difícil cada vegada garantir la
qualitat i suficiència de serveis tan elementals com aigua i llum,
que, aparentment, no haurien de ser objecte de debat, però tots
sabem que titulars i portades de premsa local de totes les illes
van carregades de situacions que en ocasions són puntuals i en
ocasions no, però que afecten el subministrament d’elements
tan bàsics com llum i aigua a les nostres illes.
I tot això, evidentment, sense deixar de banda les dificultats
que tenen illes i, en concret, els municipis turístics per garantir
la seguretat ciutadana, que vostè també n’acaba de parlar, i
també ho ha fet MÉS per Menorca. És a dir, em sembla inèdit,
evidentment, que, per exemple, això que ha passat a
Formentera fa poc, que la Delegació del Govern central a les
Illes Balears hagi impugnat davant els Jutjats el fet que
Formentera, el seu consell insular, hagi tret places de policia
local, evidentment és inèdit, és d’una falta de responsabilitat
vertaderament inèdita, i és francament un escàndol polític. Però
bé, això, segurament, al Partit Popular no li interessa massa. I
això que ha viscut Formentera, probablement també ho han
viscut altres municipis de les nostres illes.
Per tant, li he de dir, Sra. Presidenta, que crec que sí que
s’ha de fer el debat de la saturació turística, ja trobarem l’espai
adequat, ja hi pensarem, però jo crec que, francament, és vostè
qui l’ha de liderar, vostè té aquesta responsabilitat de liderar-lo.
El Partit Popular, crec que més per una qüestió d’oportunisme
que per un convenciment clar, ja li ha dit a la seva intervenció,
que de fet crec que ha estat l’única cosa sensata que ha dit des
del començament de la seva intervenció la Sra. Prohens, i crec
sincerament que s’ha de fer. I s’ha de fer perquè, miri, jo no
estic d’acord, i des de Formentera no estam d’acord que la
situació actual de saturació turística obeeixi a una
circumstància conjuntural, i li explicaré per què: potser que hi
hagi elements conjunturals, evidentment n’hi ha, n’hi ha, però
no negarà que nosaltres alguna responsabilitat tenim, perquè si
no ja m’explicarà com és possible que no tengui res a veure
amb aquesta situació de saturació turística el fet que diferents
illes els darrers anys hagin fet projectes desenvolupistes de les
seves zones portuàries per augmentar superfície de port, per
acollir més creuers i creuers de més passatgers, i això no és una
situació conjuntural, això és una decisió d’estratègia i de
política turística i de creixement econòmic d’aquestes illes.
De la mateixa manera ho és també la decisió de desdoblar
carreteres, d’ampliar carreteres, de fer-ne més, de fer-les més
grosses i, per tant, en lloc de pensar en com reduïm la capacitat
de vehicles que acollim de forma massiva a Balears, el que fem
és tot el contrari, a un moment que és absolutament escandalós
i incongruent; és a dir, fem més carreteres i ampliam més
carreteres. I això no té a veure amb la seguretat vial, té a veure
amb una decisió estructural de model, que, per cert, nosaltres
no compartim en absolut.
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I crec, de la mateixa manera, que el fet que avui s’inauguri
un centre comercial, amb més de cent firmes, no és tampoc una
qüestió conjuntural, és també una qüestió estructural, és una
qüestió de model, que jo respect, perquè evidentment si
Mallorca decideix que ha de tenir més centres comercials
avanti tutti, cap problema, no?, però vull dir: això no és
conjuntural, això és estructural, és model d’illa.
Per tant, ja li dic que nosaltres entenem que l’afluència
massiva de turistes no és una qüestió passatgera i crec que hem
de fer realment accions per limitar d’alguna forma, no l’entrada
de persones, perquè jo crec que no és la solució limitar el
nombre de persones, però sí posar les mesures, la regulació i
els controls que facin que l’afluència d’aquestes persones es
direccioni cap a un model de turista més respectuós amb el
medi ambient, més conscient de les limitacions dels recursos
naturals que tenim en el lloc on vivim i, en tot cas, més
adequada a la capacitat d’acollida que tenim, que és la que és,
perquè el fet de ser illes ja la dóna.
Per això, Sra. Presidenta, ja li vaig dir que en el debat de la
seva investidura que nosaltres havíem tocat sostre, això ja ho
vàrem dir fa un any i mig, però és que no hem tocat sostre avui
ni l’estiu passat, segurament ja vàrem tocar sostre fa un parell
d’estius, i per tant és important que no defugim aquest debat i
que comencem a parlar-ne obertament, perquè així segur que
amb les aportacions de tots podem trobar solucions i podem
començar a fer polítiques decidides i valentes.
I jo parlaré de dos temes més, només dos temes, parlaré de
medi ambient i parlaré de finançament. En matèria de medi
ambient, Sra. Presidenta, li he de dir també que m’hagués
agradat que ampliés contingut en aquest àmbit, és cert que
s’han fet grans actuacions aquest any; també mir el Sr. Vidal,
perquè llavors diu que som molt reivindicativa i que mai no
estam prou contents i que sempre demanam més, etc., però això
ja ho va viure també el Sr. Company i sap quan ve a
Formentera sabia ja el que trobaria, no? Nosaltres fem una
crítica crec que responsable, una crítica colAlaborativa i una
crítica constructiva, i per això els he de dir que pensam que en
el moment actual és necessari parlar més de model energètic,
d’aquest pacte pel canvi climàtic, perdó, d’aquest pacte pel
model energètic, d’aquesta llei de canvi climàtic, que vostè
acaba d’anunciar, que més o menys es troba en marxa; que s’ha
de parlar de la revisió del Pla hidrològic; que hem de parlar del
model de mobilitat sostenible que requerim; de si anam a fer
mesures per penalitzar l’entrada de vehicles, de si anam
d’alguna forma a contenir aquesta entrada de vehicles, vehicles
de lloguer, etc. I crec que tot això s’ha de parlar.
Però també s’ha de parlar, i això li he de dir perquè és un
tema absolutament estratègic, com a mínim per a l’illa de
Formentera, del fet que el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa
i Formentera no pot més, o sigui, no pot més, i els ho dic amb
tota aquesta claredat. No pot més perquè és el parc, i no em
cansaré de repetir-ho, és el parc que rep més visitants de les
Illes Balears, és el parc que, per raons diverses, té més persones
que tenen ganes de lucrar-s’hi, és on hi ha més activitats
concentrades i és on hi ha un major afany especulatiu, i ho hem
de dir tal com és. Per tant, des de Formentera ja els ho diem, és
a dir, nosaltres ja avançam de cara al pressupost del 2017, serà
estratègic per a nosaltres que el Govern doti dels recursos
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econòmics, mitjans materials i mitjans humans suficients
perquè el Parc Natural de Ses Salines deixi de ser només un
parc natural que té un cartell a l’entrada i un cartell a la sortida,
volem que ho sigui i que ho sembli. I és un parc que té aquesta
condició des de l’any 2005 i onze anys després continuam
necessitant molts recursos.
I ja ho sé, tenim pocs recursos, però per a nosaltres és
realment important, i jo esper, sincerament, de vostès que
siguin capaços de prendre aquest objectiu com a una qüestió
prioritària per al 2017, perquè ja els ho dic, és una
reivindicació antiga, fins ara no hem aconseguit que sigui una
realitat a efectes plens, hem sobreviscut amb mesures més o
menys convincents, amb mesures tèbies, en tot cas, però
mesures que són insuficients. I per això jo esper que entenguin
això no com a una crítica, sinó com a un fet que és objectiu,
que és una necessitat i que hem de trobar la forma que en el
2017 el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera
comenci, d’una vegada per totes, a semblar un parc natural i no
un parc temàtic, perquè evidentment no és el que volem.
I tema finançament, i acab. Sra. Armengol, el tema de
finançament és molt senzill, miri, vostè ja sap com pensam,
nosaltres pensam que ja ha arribat un moment en què perdem
credibilitat, independentment de qui governi aquí,
independentment de qui conformi el Govern, perdem
credibilitat perquè, malgrat els esforços importants que s’han
fet i que valor i que pos en positiu, els resultats no són
suficients. Per tant, nosaltres, des de Formentera suportam la
via de la denúncia, o sigui la via de recórrer als tribunals per
denunciar l’Estat pel seu incompliment reiterat. I de fet, crec
que si no es fa així, perdem credibilitat, perquè queixar-nos està
molt bé, continuar anant a Madrid és necessari, continuar
dialogant és imprescindible, però evidentment no n’hi ha prou,
no n’hi ha prou. I jo crec que el 2017 ha de ser l’any en què
vostès comencin a posar fil a l’agulla i comencin a valorar si és
viable i té possibilitats d’èxit aquesta demanda judicial a
l’Estat, per l’incompliment reiterat del finançament a Balears
i pel maltractament i menyspreu que fa a les ciutadanes i
ciutadans d’aquesta comunitat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. T ur, per les seves
aportacions. També, com he fet amb els altres grups, que en
aquest cas vostè, a més, venia o anàvem en una coalició
conjunta, per tant als grups que d’alguna manera es troben
involucrats en els acords pel canvi, bé des del suport directe
dins el Govern, bé des del suport parlamentari, agrair el
compromís des de l’inici de fer possible aquest govern de
canvi; que, efectivament, com vostè deia i com vostè repassava,
s’han canviat moltes coses; que, com jo he dit moltes vegades,
no és suficient encara, però només duem un any, també hem de
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tenir la tranquilAlitat que queda la major part de la legislatura i
per tant jo crec que el compliment que fem en allò que vàrem
comprometre, en allò que vàrem pactar, en allò que vàrem
acordar s’acompleix crec que amb prou diligència per part del
Govern i amb prou acord també entre les diferents institucions,
i vostè feia referència, evidentment, a moltes qüestions directes
del Consell de Formentera, que ha reivindicat el mateix Consell
Insular de Formentera.
I entre moltes qüestions, crec que és important explicar que
és veritat, aquest any i pocs mesos primers de govern, ha estat
un any eminentment social, havíem de retornar drets als
treballadors públics, havíem de retornar la pau social a les
escoles, havíem de fer una millora important al sistema sanitari,
al sistema de serveis socials, a les inversions públiques i anar
arranjant qüestions que duien molts anys endarrerides, i en
aquesta línia hem anat treballant i, evidentment, tenim damunt
la taula i tenim des del minut 1, i durant aquesta legislatura
haurem d’acabar de definir el model territorial, turístic,
ambiental al qual vostè feia referència, després m’hi estendré
una miqueta més.
I crec que és important dir que hi ha qüestions que hem
solucionat per a l’illa de Formentera des de l’acord amb el
Consell Insular de Formentera, amb el tema de l’atenció als
malalts i als seus acompanyants, el que hem explicat quan
parlava amb el diputat de M ÉS per Menorca val igual per a
Formentera, amb l’afegitó que també a Can Misses pensam en
l’hostatgeria, precisament per als malalts de Formentera,
perquè allà tenen la doble situació, per la triple insularitat, que
moltes vegades no és a M allorca, sinó que és a l’illa d’Eivissa
on han de ser tractats i, per tant, en aquesta línia també hi
treballam.
Treballam en una qüestió que vostè sap que estam en aquest
moment encara pendents de la cessió del terreny, però que serà
una realitat a Sant Ferran i la idea nostra és en el pressupost del
2017 poder-ho fer possible, que també és una antiga
reivindicació de l’illa de Formentera i una necessitat específica
per als ciutadans de l’illa de Formentera.
En serveis socials també hem recuperat el conveni de
colAlaboració per a les valoracions de la dependència, que
també crec que val la pena remarcar-ho i explicar-ho.
A la central elèctrica de Cas Marí hem aconseguit que
Endesa faci millores importants per als veïnats de Formentera,
que es queixaven moltíssim de tots els renous, i jo en vaig
poder parlar amb tranquilAlitat amb el president del Consell
Insular de Formentera.
Igual que amb tots els temes mediambientals, vostè em deia
el Parc Natural de Ses Salines, i som conscients, el conseller
n’és plenament conscient, ho hem debatut en moltíssimes
ocasions, que necessitam més personal, ahir vàrem dir que
aquest serà un dels esforços que intentarà fer el Govern en el
pressupost de l’any 2017, però s’ha posat més barca, més
vigilància, s’han fet coses durant aquest any, no hem estat de
mans plegades, ni molt manco, sinó que s’ha anat treballant.
Vostès també varen insistir molt, i crec que en una bona
iniciativa en tot el tema de les party boats en els espais

protegits i s’ha fet, per part del Govern, amb la Llei d’impacte
ambiental. I també treballam, com vostè sap, amb el decret de
posidònia amb el qual farem un bon procés de participació i
esper que d’acord, per poder-ho fer viable.
Igual que crec que també és important la cessió de Can
Marroig a la cooperativa del camp a Formentera, que també té
el seus resultats i que vol dir practicar un altre tipus d’economia
i un altre tipus de creixement amb el qual el Govern s’hi sent
molt còmode i comparteix perfectament.
Quant a tot el debat que vostè feia de model econòmic, de
pressió humana, de model turístic, en definitiva, de la nostra
comunitat autònoma, jo, Sra. Tur, no sé com ho he d’explicar
més clar, en aquest debat hi ha el Govern des del minut 1 i per
això, entre d’altres coses, vàrem fer el decret llei de moratòria
de la Llei general turística, de la Llei agrària i de la Llei del sòl,
per evitar excessos urbanístics que depenien del Govern. I
vostè ha definit molt bé una qüestió que per a mi és clara, el
model territorial i de creixement urbanístic el defineix cada
consell insular, via pla territorial insular. I aquesta és una
qüestió que també hem de tenir clara, que no és d’aquest
parlament, és competència de cada un dels consells insulars, i
Mallorca, Menorca i Eivissa tenen plans territorials que estan
treballant des de la voluntat de què abans parlàvem amb el Sr.
Martí, que cada illa redefineixi el seu propi creixement
urbanístic. Jo he estat presidenta del Consell de Mallorca i he
modificat el Pla territorial de Mallorca, i l’he modificat perquè
es construeixi menys a Mallorca, i vàrem poder llevar una
urbanització que hagués estat fatídica en plena Serra de
Tramuntana, i clar que sí, i això ho hem defensat sempre des
dels escons de l’esquerra. Per tant no tengui cap dubte que
aquest és el plantejament que compartim de quines Illes Balears
volem de futur.
I després això ho ha lligat amb el tema del lloguer de
vacances, i ja ho he explicat durant aquests dos dies. És una
normativa que entrarà al Parlament i que, previ entrar al
Parlament, vostès saben que es va enviar un esborrany per part
de la conselleria, hi ha grups parlamentaris que han fet
propostes molt enriquidores, n’hi ha que no n’han fetes tantes;
hi ha consells insulars que han fet propostes molt enriquidores,
n’hi ha que no n’han fetes tantes... I diu: “ho ha de liderar el
Govern, això”; no defugim, el Govern no defuig aquest debat.
De fet jo ahir no vaig passar de puntetes, el meu discurs va
parlar moltíssim de model, i vaig explicar les fortaleses i les
debilitats, i vaig explicar que no ens hem posat de perfil i que
avançam a treballar amb un model més sostenible en el temps
però que econòmicament ens permeti créixer, perquè si no
creixem no podem redistribuir, i si no creixem no podem tenir
la gent amb una ocupació més digna i més estable, que també
són valors de l’esquerra i que també són valors i promeses que
hem fet en campanya electoral i que hem explicat a tots els
ciutadans i les ciutadanes, perquè fa un any i mig, Sra. Tur,
parlàvem d’això, parlàvem de quina economia teníem, de quina
precarietat teníem, de quina situació tenien molts d’autònoms,
petits empresaris, petit i mitjà comerç de les nostres illes, que
ells viuen molt lligats al turisme, i per canviar això no ho farem
d’avui per demà, necessitam temps en moltes coses, i el
Govern, no en tengui cap dubte, ha potenciat un turisme més
sostenible, un turisme que faci més despesa turística en
aquestes illes, un turisme que vengui a la temporada baixa,

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48/fascicle 2 / 20 i 21 de setembre de 2016
hivern, primavera i tardor. Això és la nostra proposta com a
Govern, és el que hem fet des del minut u.
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LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies, presidenta. No utilitzaré la intervenció. Gràcies.

Per tant jo entenc que en digui que ho hem de liderar; és
que ho estam fent, és que ho estam fent amb acció, ho estam
fent amb fets, ho estam fent des del plantejament ideològic que
som una comunitat com som i que la volem transformar en allò
que ens agradaria que fos en el futur, que el que puguem deixar
als nostres fills i als nostres néts sigui molt més pròsper que
allò que nosaltres hem tengut. Aquest és el desig que nosaltres
tenim i que compartim, i en aquesta línia hem estat treballant.
I vostè deia “no, és que hi ha hagut un model expansiu de
projectes, de macroprojectes, que impulsen més creixement”.
Potser residencial, no importa sigui turístic, n’hi ha molt de
residencial. Hi ha moltíssima oferta immobiliària que es ven a
ciutadans europeus que vénen a viure aquí i que no..., vénen i
queden, aquesta és una altra realitat. Val. No són del nostre
govern, aquests projectes. Nosaltres hem aturar projectes de
ports esportius que hi havia; nosaltres amb l’Autoritat Portuària
de Balears ha redefinit per aturar el macroprojecte que es
pensava fer a Palma, amb hotel inclòs al Port Vell de Palma;
hem replantejat el port d’Eivissa, de Sa Savina a Formentera,
que vostè coneix perfectament; el port de Maó amb Autoritat
Portuària de les Illes Balears; hem arribat a l’acord perquè la
barca de Formentera estigués allà on el Consell Insular de
Formentera trobava adient per als ciutadans i les ciutadanes de
l’illa de Formentera; i hem fet plantejaments territorials
restrictius en base a allò que teníem en aquesta comunitat
autònoma.
El 2017 tenim un debat fonamental, que jo els torn
convidar: Llei del sòl, Llei general turística, Llei agrària, i
evidentment hi afegirem la normativa sobre la regulació del
lloguer de vacances, i el Govern farà el plantejament, dels
acords parlamentaris sortiran les lleis finals i les normatives
finals, que esper que siguin consensuades pel màxim nombre
possible de grups parlamentaris, evidentment els que donam
suport al Govern però fins i tot més, perquè esper que qualque
dia no haguem d’estar sempre, cada quatre anys, si un governa
o no governa, canviant segons quin tipus de normativa que
canvia un model de comunitat autònoma que voldríem de
prosperitat molt més compartida de cara al futur i molt més
sostenible de cara al futur.
De totes formes acab com començava al principi, agraint-li
la seva feina com a diputada en el Grup Mixt que representa
molt bé els interessos de Formentera, i que tots els consellers
i les conselleres no ens cansam mai d’escoltar-la perquè ens fa
conèixer una realitat que si no hi vas, si no la coneixes, si no la
sents, és molt difícil que a vegades des de Mallorca, des de
Menorca i fins i tot des d’Eivissa s’entenguin les dificultats que
té l’illa de Formentera, també les grans potencialitats que té.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Sra. Presidenta del Parlament... Senyores i senyors diputats.
Sra. Presidenta del Govern, fa poc més d’una setmana vostè
convocava els portaveus parlamentaris al Consolat de Mar per
parlar dels pressupostos. Bé, ens convocava per parlar dels
pressupostos i per anunciar-nos, entre altres coses, la data
d’aquest debat d’avui de política general.
Em permetrà, idò, que comenci aquesta intervenció d’avui
parlant de xifres, encara que vostè en el seu discurs d’ahir hi fes
una referència molt velada, però crec que avui ha sortit un poc
més però crec que val la pena. Com sap, i així li ho vaig
traslladar jo mateix dilluns passat durant la reunió, compartim
la seva preocupació i la del Govern per la situació en què es
troba aquesta comunitat davant la necessitat d’elaborar els
pressupostos de l’any que ve, aquesta comunitat i, no fa falta
afegir-ho, totes, és a dir, la resta de comunitats autònomes
espanyoles. El fet que el Govern de l’Estat estigui en funcions
i hagi de prorrogar amb tota probabilitat els seus pressupostos
no hauria d’impedir que els governs de les comunitats
autònomes disposassin del mínim d’informació necessària per
poder elaborar els seus, i crec que en això estam. El Govern
central no pot excusar-se, escudar-se, en la seva interinitat nosaltres ho hem defensat sempre- per deixar penjats els
governs de les autonomies. Les autonomies també són estat i no
hauríem d’oblidar-ho.
Ara bé, aquests pressupostos en què treballa el Govern
balear, i que si feim cas del seu discurs d’ahir i de les promeses
que conté entenc que seran més aviat expansius, no haurien
d’ocultar-nos de cap de les maneres la realitat, i la realitat és
que aquesta comunitat té un deute reconegut de quasi 9.100
milions d’euros, i que aquest deute no ens ha plogut del cel, ni
en la part financera, que no s’ha aturat de créixer, ni en la que
no ho és, la que té com a víctimes les empreses, petites i
mitjanes sobretot, i els autònoms, que presten serveis a
l’administració, una part aquesta que ha augmentat en un 70%
des que vostè és presidenta, un deute, en fi, que ha anat
engreixant any rere any, amb governs del Partit Popular o del
pacte del progrés, tant és, fins a arribar a aquesta xifra
marejadora que equival -i ja duim un parell d’anys així- a un
30% del producte interior brut de la nostra comunitat.
Davant d’això en aquesta cambra no ens arriba mai, ni
d’una bancada ni de l’altra, cap mea culpa, cap autocrítica, cap
propòsit d’esmena, com si els que han governat al llarg de la
darrera dècada no tenguessin cap culpa de la situació en què
ens trobam, d’aquest pas d’un deute de 1.600 milions, que és
on érem fa deu anys, a un de 9.100 que és on som ara. En canvi
sí sentim dir, com una lletania pràcticament, que la culpa és de
Madrid, que si Madrid ens hagués donat allò que ens toca no
estaríem així. És fals, evidentment, però és còmode, sobretot -
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no fa falta afegir-ho- si a Madrid governen els altres, i això no
ho dic només per vostès sinó també per la bancada del Partit
Popular. Aquesta lletania serveix, per exemple, i això sí que ho
dic per vostès, per no haver de reconèixer que en el segon pacte
de progrés va incrementar en un 30% el nombre de funcionaris
i de personal laboral de l’administració, i que una part molt
important d’això que alguns anomenen el deute històric va ser
provocat per aquest fet combinat, evidentment, amb la crisi que
va venir o que ja s’estava en aquest moment produint i ja
s’havia anunciat i n’hi havia que no la volien veure.
Però no s’enganyi amb això, no n’infereixi que nosaltres ens
conformam amb el que el Govern de l’Estat ens traspassa, en
absolut, li record que a Ciutadans som partidaris de revisar el
sistema de finançament, de reclamar més inversions a l’Estat i
d’actualitzar el règim especial de Balears, però les coses són
com són, eh?, presidenta, no com ens agradaria que fossin o
haguessin estat.
I per acabar-ho d’arreglar aquest enèsim augment del deute
té lloc quan les Balears han tengut una temporada turística
excepcional, és a dir, quan en un entorn econòmic positiu, ens
hi hem referit més d’un pic, vostè ho recordava ahir, una
previsió de creixement d’un 4% enfront d’un 2,9% a tot l’Estat,
hauria d’afavorir la contenció de la despesa i la conseqüent
amortització del deute. Gràcies al turisme, a aquest turisme tan
injuriat per determinats grups que donen suport a aquest
govern, anam recuperant poc a poc els antics nivells de
benestar. És ver que encara som lluny de l’objectiu, sobretot
pel que fa a la desitjable redistribució de la riquesa, vostè
també s’hi ha referit i hi estem completament d’acord, però
com se sol dir: millor estam que no estàvem.
Ara bé, aquest creixement econòmic té qualque punt negre,
atribuïble sens dubte a les polítiques d’aquest govern. Em
referesc, per exemple, al decreixement del sector de la
construcció, el mes de gener passat vostès varen aprovar dos
decrets llei, una eina, per cert, a la qual havien promès no
recórrer, però, dels seus incompliments, també en parlaré
d’aquí a una estona, els deia que varen aprovar dos decrets llei
de mesures urbanístiques que, a més de paralitzar aquest
creixement del sector de la construcció, i així ho demostren les
dades actuals, i malmetre els de l’agricultura, han generat
també inseguretat jurídica a l’administració local.
El turisme i el sector serveis ens salven, certament, però
alerta, tot això, també ho sabem tots, té a veure amb una
conjuntura internacional enormement favorable per mor dels
conflictes que assolen, per desgràcia, el nord d’Àfrica i l’Orient
Mitjà i del terrorisme yihadista que, toquem fusta, no ens ha
afectat de moment..
I ja que parlam de turisme ens hem de referir a aquesta
polèmica que el seu govern i les forces que li donen suport han
generat: la saturació turística; és com allò de la calor del
refranyer, un sant l’encén i l’altre l’apaga, la diferència és que
vostès no són cap sant, evidentment, i que la polèmica ja l’han
encesa i apagada unes quantes vegades.
Miri, Sra. Presidenta, en relació amb el turisme aquesta
terra només té dos problemes o com a mínim dos problemes
realment importants: un és el lloguer turístic, n’hem parlat,

l’altre, les infraestructures, de tots dos n’hem parlat. El dia que
estiguin resolts o ben encaminats, si no resolts, tots aquests
problemes relacionats amb el turisme s’han d’anar acabant. El
seu vicepresident i conseller del ram s’havia compromès a tenir
un projecte de llei de regulació del lloguer turístic o de
vacances a finals d’aquest mes d’agost; després va dir que el
tendria o ha dit que el tendria a finals d’any; ara sembla -ho dic
per les informacions que he anat llegint- que ja no és segur que
pugui registrar-se enguany al Parlament, com a mínim en
aquest any 2016. Amb aquest ritme, com poden garantir-nos
que estarà regulat abans de la pròxima temporada?
I quant a les infraestructures, l’altre dia al Consolat ens
comunicava que la part corresponent al Govern dels ingressos
recaptats amb l’impost turístic es destinaria a infraestructures
hidràuliques, “ben fet” li vàrem dir i ho vàrem aplaudir, però
amb això no n’hi ha prou, evidentment. Tenim unes
infraestructures obsoletes i insuficients i si volem que l’impacte
del turisme no malmeti el territori, si volem que el turisme sigui
sostenible, en una paraula -i crec que tots els presents en això
hi estarem d’acord-, necessitam invertir en totes aquestes
instalAlacions que no llueixen, que no permeten tallar cintes ni
tal vegada guanyar eleccions, però que són indispensables per
al benestar de tots els ciutadans. Perquè tenim certament una
xarxa d’aigua potable amb un cabal de fuites inadmissible i uns
aqüífers contaminats a causa dels abocaments d’aigua mal
depurada als torrents i uns abocaments d’aigües fecals a la mar
i a l’Albufera que prest figuraran al llibre dels rècord Guinness,
l’estiu n’ha anat ple, de notícies com aquesta, eh. Fa just uns
dies, teníem també coneixement d’una contaminació orgànica
que incrementa substancialment el percentatge de fosfats i
nitrats i extermina el fons marí d’aquí de Palma. I del retrocés
de la posidònia, també n’hem parlat abastament aquí mateix, no
fa falta insistir-hi, jo crec.
Res d’això és nou, tampoc ho és la presència d’aquests llots
que contenen materials industrials i que no sabem de vegades
on van a parar. Res d’això és nou, però només s’hi pensa -per
desgràcia- en tems de sequera o quan un tabloide o una cadena
de televisió, alemanys o anglesos, ens enfloquen un reportatge
d’aquests més o manco sensacionalista, és ver, però que
descansa tanmateix en fets.
I ja que parlam de la mar, no hauríem de passar per alt els
camps de boies instalAlats al nostre litoral, estam convençuts
que són necessaris per preservar el fons marí dels efectes
nocius de les àncores de les embarcacions. Ara bé, el que no
pot ser és que aquestes boies acabin convertides en una espècia
d’amarador bis, ha passat amb els ancoratges ecològics del
projecte Life Posidònia, finançat a més a més amb fons
europeus, contravenint l’esperit del projecte, a més, que en
limitava l’ús a dues nits seguides cada sis dies, ara es poden
llogar boies per setmanes i fins i tot per mesos seguits i a preus
que, per altra banda, resulten abusius. Hem convertit una
actuació mediambiental plena de sentit en un negoci encobert
d’amaradors, i no passa res.
Igual com no sembla que hagi tingut conseqüències, ja que
veig el conseller de M edi Ambient còmodament assegut aquí
davant, el serial d’Es Trenc, em referesc, és clar, a la declaració
de parc natural, quan les coses es fan sense consens, perquè
aquell dia convé acaparar les portades i els titulars de ràdio i
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televisió o pel que sigui, el conflicte està servit: uns veïnats en
peu de guerra i uns períodes d’alAlegacions que s’han anat..,
s’han hagut d’anar prorrogant davant l’evidència que el
procediment té molts de clarobscurs. En definitiva, precipitació
i dubtosa legalitat, tot a l’hora, o sigui -permeti’m l’expressióun bunyol.
I aquesta manera de fer ha caracteritzat, per desgràcia, la
seva forma de governar també en altres camps, Sra. Presidenta,
moltes apelAlacions al diàleg, avui n’ha fetes, i als drets dels
ciutadans o al rescat de la ciutadania, com li vulgui dir, però a
l’hora de la veritat no s’hi han mirat gens. Vostè mateixa no ha
tingut cap inconvenient a mentir -i perdoni que utilitzi aquest
verb- o prometre el que sap que no pot complir i en aquest cas,
si no és mentida és, en tot cas, una temeritat, o si ho prefereix
el que sap que no pot pagar, a trepitjar determinats drets
individuals també emparant-se en uns determinats imaginaris
drets colAlectius, miri l’ensenyament per exemple, aquesta peça
fonamental, avui s’ha dit i repetit, aquesta peça fonamental per
assegurar el benestar dels ciutadans i el progrés d’aquesta
comunitat.
Pitjor no podem estar, vostè ha dit el contrari i estic d’acord
amb totes les millores que vostè ha esmentat, que consti, però
fixi’s: la taxa d’abandonament escolar, la més elevada
d’Espanya; els resultats de les proves de l’informe PISA, com
a mínim del darrer que tenim, dels més dolents també
d’Espanya, i ja sense moure’ns de la comunitat mateixa, això
són dades de la seva mateixa conselleria, presidenta, un descens
alarmant en sis anys de les competències lingüístiques en català
i en castellà dels estudiants de segon d’ESO, sis anys, que són
tres seus i tres del Partit Popular, per cert.
I davant d’això, què ha fet el seu govern, què ha fet per
revertir la situació? Estic d’acord que només duem un any, té
raó en això quan ho diu, però de moment que jo sàpiga res,
bravejar de grans inversions en infraestructures educatives,
quan resulta que han començat el curs amb més aules
prefabricades que l’any passat, ja se li ha dit per part d’altres
grups; bravejar també de contractació de nou professorat, quan
resulta que ha reduït la plantilla de professors de religió o els
famosos auxiliars tècnics educatius, que ja sé que no estan
d’acord amb les dades, però si no s’han reduït..., Sr. March, ja
que em diu que no, com a mínim n’hi ha que evidentment sí
que han quedat sense feina.
Bé, en tot cas, i si no, perquè hi ha famílies que tenen alAlots
que s’estan en aquest moment queixant d’això. En tot cas,
insistesc, sense desmerèixer el que han fet, hi ha tota aquesta
part que no acaba d’estar resolta.
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I en fi, com els deia al començament, forçar la llei quan
convé també és una pràctica habitual d’aquesta Conselleria
d’Educació, o de vostè mateixa, Sra. Armengol, ja que he
d’entendre que el conseller en aquests assumptes no va per
lliure.
Se’n recorda del dia que va garantir-me aquí mateix que els
pares podrien triar la llengua d’escolarització en matricular-se
per primer pic a l’escola? Se’n recorda d’aquest dia, eh? És un
dia que jo record especialment perquè és el mateix dia que va
faltar-me al respecte qualificant-me d’ultra. Li dic perquè vostè
posa molta atenció en els adjectius, eh!, i aquest m’imagín que
també hauria de merèixer alguna reflexió per part seva. Idò bé,
fa uns dies el seu conseller va dir que el projecte lingüístic de
cada centre passava per sobre del dret a rebre la primera
ensenyança en llengua materna, reconegut per la mateixa Llei
de normalització lingüística de les Balears. Ja veu si en té de
valor la seva paraula. Una de dues, o ha canviat d’opinió en un
parell de mesos o ja va mentir llavors en aquell moment quan
va contestar això. Vostè mateixa, triï l’opció que més li
convengui.
Trob que aquest menyspreu cap a la paraula donada, i vostè
ahir parlava de la importància de la paraula donada, justament,
també ho podem fer extensiu al seu conseller, vull dir, que això
una cosa no lleva l’altra. Aquí mateix es va comprometre, per
exemple, a fer que el temari de les proves de selectivitat
d’enguany pogués estar en les dues llengües i que cada
estudiant fos ell mateix qui lliurement triés la que volgués, i no
fa falta dir com va acabar aquesta promesa.
Per acabar amb aquest bloc d’educació encara dos apunts
més, en primer lloc, no puc deixar de recordar aquest decret de
llengües estrangeres que tanta desigualtat ha creat en el nostre
sistema públic, fins al punt que el mateix Consell Consultiu va
haver d’advertir al Govern del perill que comportava, el
Govern que vostè presideix, com és notori, no li ha fet gens ni
mica de cas perquè va dir que no era una decisió que fos
vinculant.
I la segona consideració té a veure amb les modalitats i amb
el que prescriu l’article 35 de l’Estatut, li recordaré un pic més:
“han de ser objecte d’estudi i protecció”, hi diu textualment;
idò, ni s’estudien ni es protegeixen, el contrari, tant la política
lingüística del seu govern, tota, tota ella, tendeix a ignorar-les,
igual que tendeix, per altra banda, a convertir el català, no el
d’aquí clar, el de Catalunya, en l’únic idioma de
l’administració. Per sort encara troba aquí i allà heroiques
resistències en aquest tema.
(Remor de veus)

Intuesc amb això que per a vostès no tots els docents deuen
ser iguals, però en fi, els que combreguen amb les seves idees
m’imagino que tenen una consideració diferent, i la resta que
nostre Senyor, i mai millor dit en el cas dels professors de
religió, els empari. Una discriminació, per cert, que fan
extensiva també als llibres de text, com aquest que canta les
lloances de la seva política educativa mentre dejecta la del seu
antecessor, i als mètodes també pedagògics, com aquell de
matemàtiques que un director general de la conselleria
s’encarregava de promocionar en detriment del mètodes que ja
existien.

Sra. Armengol, se’n recorda del dia aquell que em va dir, en
aquesta mateixa cambra, és un altre dia, que tendríem un pla de
salut abans de l’estiu? On és aquest pla? No només som a
l’estiu sinó que d’aquí a unes hores serem ja a la tardor, si no
vaig equivocat. Tendrem pla de salut? Convendria, perquè el
darrer data, crec, de l’any 2003.
I el defensor de l’usuari és una altra promesa electoral, una
altra promesa incomplerta. Tant li costa realment? Són
d’aquestes coses que no costen gens a priori, o no costarien
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gens, de posar en marxa. Si en tenguéssim un, per exemple,
segur que no hauríem de passar la vergonya de veure com els
nins ingressats a oncologia pediàtrica de Son Espases segueixen
encara en habitacions on no entre la llum natural.
I el decret de garantia de demora, que és una altra promesa
electoral? Miri, el 23 de febrer de 2015, en plena campanya
electoral de les darreres autonòmiques, vostè va prometre
restablir el decret de garantia de demora per a les llistes
d’espera quirúrgiques de més de sis mesos i les consultes amb
especialista de més de seixanta dies, i també va prometre que
les faria transparents aquests llistes, que tothom sabria a quin
lloc es troba i podria fer els seus càlculs. No fa gaire el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears va fer una demanda en aquest
sentit plena de raó. On han anat a parar aquestes promeses?
També han volat?
Sap què passa, presidenta? Les dades, o sigui la realitat, els
desmenteixen en tot això que li dic. L’únic que no els
desmenteix és el caos, i la paraula no som el primer que
l’utilitza avui aquí, en què han convertit els centres
d’assistència de primària amb aquesta ampliació d’horari
d’horabaixa, i no perquè no estiguem d’acord amb aquesta
ampliació, sinó de la manera que s’ha fet. I li ha dit el Sr.
Jaume Font abans i li ha dit també, m’imagín, crec recordar, la
Sra. Margalida Prohens, també avui matí, i per ventura algú
més en aquesta sala. Això sí, l’únic que no desmenteix aquest
caos és el nombre d’afiliats del partit que han colAlocat a la
conselleria i a l’ib-salut, i aquí sí que els nombres són fiables.

dir que estigui mal utilitzat, però per ventura podríem dedicarho a altres qüestions de medi ambient que no fos aquesta.
I podríem parlar, en fi, d’aquesta transparència, de què tan
orgullosa està i que no li va impedir, per exemple, al seu
govern amagar aquell informe econòmic sobre la facultat de
medicina que posava en qüestió tot el que havien dit fins
llavors i una vegada revelat l’informe dilatar al màxim la
compareixença parlamentària del seu autor per donar les
explicacions pertinents.
I seguint amb la transparència podríem parlar d’aquesta
comissió d’investigació sobre Sa Nostra que nosaltres hem
demanat i que vostès també demanaven fa dos anys, això sí,
quan eren a l’oposició. Ara, segons ha declarat el seu portaveu,
no només han deixat de demanar-la sinó que ja ni la volen. Per
què? Per què ara governen per ventura? O tenen qualque cosa
a amagar?
La conseqüència de tot plegat, presidenta, és que vostè,
malgrat les seves promeses, no només no ha arreglat molts de
problemes dels ciutadans, i que consti que n’hi ha que ha
arreglat, que quedi clar també, sinó que per paga n’ha creat de
nous, i encara li diré més, allò que per sobre de tot hem d’exigir
a la nostra màxima autoritat institucional, o sigui exemplaritat,
vostè està lluny de poder-ho oferir a l’activitat pública i a la
privada. No oblidi, el seu comportament també està subjecte,
li agradi o no, al judici dels seus conciutadans.
Moltes gràcies.

I podríem parlar avui de moltes més coses si disposàssim de
temps per fer-ho, com a mínim jo el tenc prou ajustat i, per tant,
aniré acabant. Podríem parlar, per exemple, d’aquesta renda
bàsica, mesura estrella del seu mandat i, a més, amb la qual
nosaltres estam d’acord i hem votat a favor, que de tan bé
concebuda com estava no ha pogut invertir-se més que en un
10% del darrer pressupost que tenia assignat. O d’aquesta nova
política de formació ocupacional que ha consistit, de moment,
a arruïnar les empreses privades que s’encarregaven d’impartir
els cursos de formació i a deixar els docents que hi feien feina
al carrer, en benefici d’una xarxa pública que se’ls havia
promès, m’imagín, d’alguna manera, molt més del que ara se li
pot donar.
En aquest camp de les promeses incomplides, on vostè, ja
ho veu, més que la presidenta, és la reina, podríem parlar també
d’aquests treballadors dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, que
acaben d’anunciar la convocatòria de 18 dies de vaga, perquè
vostès, una vegada més, han faltat a la seva paraula o a la seva
promesa, en aquest cas de retornar a aquests treballadors el que
havien perdut amb l’anterior govern.
I podríem parlar clar d’aquesta càrrega impositiva que
tenim aquí damunt i que ens esclafa d’aquest 20% d’augment
de les taxes, perquè parlen, evidentment, del que han llevat de
la taxa de la targeta sanitària, però no de tot aquest augment
que han fet d’un 20% de les taxes, d’aquest cànon de
sanejament d’aigua, que hauria de ser finalista i no hi ha
manera que ho sigui. Si hagués estat finalista, per exemple, per
ventura no hauríem ara d’invertir bona part del que recaptem
amb l’impost turístic en infraestructures hidràuliques. No vull

(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. Pericay, per la seva intervenció i per
propostes que he interpretat sentir i ara si vol, després,
discutim com a propostes que podria fer el seu grup
polítiques ambientals sobretot que és el que vostè ha
referència important durant el seu discurs.

les
les
en
fet

Ha començat parlant de la situació financera de les Illes
Balears i jo crec que és un tema... vostè vaig sentir que
valorava en positiu el diàleg que tenguérem l’altre dia a la
reunió del Consolat de Mar, en positiu en el sentit de dir, hem
de fer feina junts i assumir una realitat financera que és
perjudicial per a aquesta comunitat autònoma i que té alguns
components perversos. És veritat que vostè alça més la veu, i
l’alça poc, eh!, en la crítica al Govern que no en la
reivindicació al Govern d’Espanya, i aquí és on no ens acabam
de trobar, perquè jo crec que val la pena, recordem-ho una
vegada més, perquè és bo fer pedagogia i és bo que tots
entenguem totes les dades, que, efectivament, aquesta
comunitat autònoma té un deute de 8.612 milions d’euros. És
vera que ha anat creixent al llarg dels anys i és vera que
sobretot creix d’una forma important, no valoraré ara les
macroinfraestructures d’una legislatura que està subjecte a tot
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tipus d’anàlisi i de resolucions judicials que tenen un pes
important sobre el deute públic d’aquestes illes i que són molt
discutibles la seva utilitat per als conciutadans i conciutadanes,
però entraré a l’altra part que és el moment en què hi ha les
transferències tant d’educació com de sanitat a les Illes Balears,
que és quan començam a disparar deute.
I jo li diré el perquè: no se’ns dóna el finançament adequat
i, clar, això jo crec que hauríem de ser tots valents a l’hora de
dir les coses com són, i no és just que un ciutadà que viu a les
Illes Balears tengui una inversió mitja en educació molt menor
que un ciutadà que viu a Castella-Lleó, que és el que passa ara,
o de qualsevol altra comunitat autònoma, perquè som dels
pitjors de tot Espanya. Per tant aquesta reivindicació està molt
bé que ens la faci a nosaltres, del deute públic, però convendria
que ja que vostès ara són partit estatal ho complementin allà on
toca, i allà on toca són els que ens han estret moltíssim en
aquesta comunitat autònoma en termes de finançament
autonòmic.
Clar, després em diu “no, és que vostès, govern actual presidit per mi mateixa-, són els que disparen deute”, i jo li dic
que no, no és cert; nosaltres tenim un bon comportament de
deute públic i així ho reconeix l’AIReF, i nosaltres en
percentatge en PIB, que és com sempre hem calculat el deute,
no ens estam movent, som els de millor comportament en
l’àmbit estatal. Per tant aquesta també és una realitat que
m’agradaria que posassin en valor, perquè la consellera
d’Hisenda està fent un esforç i una feina rigorosa amb tot el seu
equip per, malgrat la situació financera terrible, malgrat que
nosaltres hem aturat els retalls, hem aturat els retalls i hem
retornat drets, tenim un comportament econòmic financer
correcte per a la nostra comunitat autònoma, i aquesta també és
una realitat que pos molt en valor perquè és fruit d’una feina
ben feta de gestió econòmica dels recursos públics, i per tant en
aquesta línia, sí, com a mínim jo volia donar les explicacions
oportunes.
Després m’ha dit que nosaltres no pagam en temps els
proveïdors, he entès que també ha explicat aquesta... Crec que
també val la pena desmitificar qüestions que es diuen i es diuen
i es diuen..., i són bolles que al final tothom pensa que són
certes. Jo ja he explicat..., jo ja he explicat que la forma
d’actuar del Sr. M ontoro, absolutament tramposa amb aquestes
illes i absolutament tramposa amb els recursos del FLA, fa que
si ells ens paguen tard nosaltres hem de pagar més tard, i
nosaltres, com que ens varen aturar el FLA tres mesos, vàrem
haver de gastar doblers propis per assumir factures que no
havíem d’assumir nosaltres. Jo crec que això és bo d’entendre,
i tothom que a casa seva gestiona les coses sap com va. Val,
aquest és un motiu; no són tots els motius, no són tots els
motius. I tenim alguns problemes, que aquests també són
estructurals, de pagaments de l’Ib-salut, que ens vénen de fa
molt de temps i que les factures han d’anar a Consell Consultiu,
i tot això allarga molts de procediments. I és cert, i nosaltres ho
hem dit des del minut u, no hem amagat el problema, i hem
pres mesures per intentat agilitar pagaments, i s’estan agilitant
pagaments encara que no tan aviat com nosaltres voldríem.
Però jo li donaré la xifra, Sr. Pericay, perquè la tenguem
clara. Agost d’aquest any, el període mig de pagament era de
73 dies; és alt, sí. Si li llevam Ib-salut el pagament mig de
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proveïdors és de 24 dies. Per tant quan em fan l’explicació
pública que el petit empresari, que el petit proveïdor del
Govern, que el petit no cobra, no!, no! Tenim endarrerides les
grans indústries farmacèutiques perquè és Ib-salut que va
endarrerit, aquesta és la realitat!, els altres van a 24 dies, i això
ja els passava a vostès. Perdó, a vostès no, als del PP quan
governaven.
(Rialles i remor de veus)
Perdó. I aquesta és la realitat. Per tant...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
És el torn de Ciutadans; ho dic perquè... Per tant el
plantejament que estam fent de la gestió dels recursos públics
i de l’eficiència en la gestió administrativa crec sincerament
que està bé, perquè aquests que ara criden tant estaven a 12
dies menys, eh?, en total, és a dir, 12 dies. Posem les coses al
seu lloc, perquè, clar, jo, en fi..., no faria els espants tan
grossos, perquè, en fi, 12 dies són 12 dies.
Dèficit, l’altre criteri que vostè plantejava i que en vàrem
estar parlant en el... Ah, no, perquè vostè ha dit -perdoni- que
el deute públic és... i ha dit textualment “perquè tenim molts de
funcionaris”. Jo això li ho neg. Nosaltres som la comunitat
autònoma amb menys treballadors públics de l’Estat, i això vol
dir, quan fan aquestes afirmacions, que hem de fer menys
metges, menys professors, menys personal sanitari... Clar, això
és el gruix del personal de l’administració pública, per tant hem
de parlar clar. Quan vostès diuen que sobren funcionaris estan
dient que sobren metges, i després em diuen: “però heu de ser
molt millors en l’atenció sanitària”; després ens diuen: “no, no,
és que som els darrers en fracàs escolar però no podem fer més
professors, perquè tenim massa funcionaris”. Alguna cosa no
quadra; els recursos que tenim, els tenim; com els gastam i com
els prioritzam? Nosaltres trobam que l’administració pública ha
de créixer amb el personal públic adient a les àrees que
pertoquen, i ha de créixer en professorat i ha de créixer en
metges i en infermers, i ha de créixer en personal d’atenció a la
dependència, i ha de créixer en personal que pugui fer
polítiques actives d’ocupació, igual que avui hem explicat el
cas dels espais naturals, que veig que a vostè també li preocupa
molt allò de les boies i tot això. Bé, idò, sense personal és molt
difícil de controlar tot això que m’explica.
Per tant ens hauríem d’aclarir: o prioritzam i feim bé la
despesa pública, o aquesta política d’austeritat que vostè m’ha
dit: “com que la temporada turística ha anat molt bé, ara heu
d’amortitzar deute en lloc de fer despesa”, això ha estat el seu
argument. I jo li dic a veure si ens aclarim. El 70% del nostre
pressupost d’ingressos és via sistema de finançament
autonòmic; el sistema de finançament autonòmic el cobram dos
anys tard. Que la temporada turística del 16 vagi molt bé ho
gaudiran els governants del 18, en ingressos, d’acord? Per tant
això no és d’avui per demà, és una de les reivindicacions que
crec que tots compartim amb la modificació del sistema de
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finançament autonòmic, però aquesta també és una realitat; i
aquí parlam d’IVA, parlam d’IRPF, que tot això s’ho queda
l’Estat i després ens en torna una petita part via sistema de
finançament autonòmic; impost de societats que quan una
comunitat també mou en aquesta no en veim un euro, des de les
Illes Balears, s’ho queda tot el Govern d’Espanya. D’això
Ciutadans què en pensa?, que ho hem de repartir o que s’ho ha
de quedar tot el Govern d’Espanya?
Nosaltres volem més corresponsabilitat fiscal i volem poder
incidir més sobre els ingressos que són d’aquestes illes, perquè,
efectivament, gràcies al fet que tenim ciutadans molt
emprenedors, bons empresaris i bons treballadors, aquesta
comunitat autònoma tira. Però, clar, si no ens retorna el que
podem generar de riquesa tenim un problema, perquè les
administracions públiques són pobres, i les administracions
públiques són les que garanteixen serveis públics, i per tant
possibilitat d’igualtat d’oportunitats, i són les garanteixen
educació, sanitat, serveis socials, i són les que garanteixen
formació, i són les que ajuden al fet que els més febles, els que
vénen d’una casa que no té tantes oportunitats, les puguin tenir.
Aquesta és la realitat i és el que nosaltres com a mínim
defensam des del Govern.
Després ens ha dit el tema del dèficit. Nosaltres amb el tema
del dèficit hem intentat ser curosos dins una situació, que jo no
li negaré, complicada dels comptes públics, perquè a mi el Sr.
Bauzá no em va deixar un bon regal, amb els comptes públics,
que diguem, no ens va deixar un bon regal. Per tant essent
curosos hem aconseguit anar..., amb el dèficit més o manco
complim i tenim els informes favorables de l’AIReF, i jo li vaig
explicar que nosaltres volem fer els pressuposts 2017 amb un
0,5% de dèficit, perquè si haguéssim de fer el que ens deia el
Sr. M ontoro són 120 milions d’euros menys dels quals podríem
disposar, i potser algunes de les infraestructures que els vaig
explicar ahir no les podríem pagar si no feim un pressupost
raonable pels serveis que necessiten els ciutadans de les Illes,
i jo ho vaig discutir moltes vegades la passada legislatura i ho
continuu discutint. El nostre eix no és una coma de dèficit, una
dècima de dèficit, el nostre eix són les persones d’aquestes
illes, i amb valentia les defensarem, i ho estam fent amb un bon
equilibri dels comptes públics i ho torn posar en valor.
Després m’ha dit el model econòmic. Compartesc amb
vostè allò del model turístic, per tant no..., allò del plantejament
del motor econòmic del turisme, per tant no hi entraré, però
estam aconseguint una altra cosa que és bona, Sr. Pericay, que
és que molts altres sectors s’estan beneficiant del creixement
econòmic, no només lligat al turisme i als serveis però també
d’una forma important, i és veritat, vostè ha dit que la
construcció ha baixat un poc, un poc; s’està refent, s’està refent
part, s’està refent part. Ara, no ho compararem amb les èpoques
de la bombolla immobiliària, i és el model que defensam per a
aquestes illes? No. Per tant, estam refent amb un altre tipus de
construcció i que crec que és bo i que és adequat poder-lo fer,
i de totes formes, el plantejament que fa el Govern de fer més
inversió pública també ajudarà a un sector de la construcció
que durant quatre anys ha passat molta sequera, perquè el
Govern anterior no feia res en inversió pública. I per tant,
nosaltres, des del Govern, amb aquest emplaçament amb més
inversió pública també ajudam a un sector que vostè diu que li
preocupa.

Quant al tema de les infraestructures hídriques, com que hi
estam d’acord no importa plantejar-ho més, és la primera
vegada que li sent dir aquí aquesta preocupació i per tant jo
estic encantada que això sigui una qüestió compartida entre tots
i que, per tant, puguem definir molt bé les infraestructures
hidràuliques que necessita la nostra comunitat autònoma.
En ensenyament, aquí tenim més divergències, més
divergències. Ha dit a un moment, o ho he entès així, Sr.
Pericay, que no hem fet res, no hem fet res, i després ha dit:
però alguna cosa ha anat bé. Per tant, jo discrep, hem fet molt,
jo no sé si vostès eren conscients d’on érem i d’on veníem i el
que patia la gent, no ho sé si n’eren conscients, nosaltres
n’érem molt conscients d’allà on érem, de com patia la gent i
vàrem ser gent que va reivindicar davant les imposicions,
davant el maltractament a la comunitat educativa, davant el
menyspreu als docents, davant el menyspreu a la llengua pròpia
d’aquestes illes, a tot això, sí, nosaltres som aquí. I per això
consider que hem fet moltíssimes coses per canviar aquesta
situació, de moment tenim pau social a les escoles, de moment
parlam d’això que a vostè li importa i a mi també, i és la nostra
obsessió i és l’obsessió del conseller Martí March, que és la
lluita contra el fracàs i l’abandonament escolar, aquesta és
l’obsessió que tenim.
Però per fer, per lluitar contra això, quines mesures
concretes troba Ciutadans que hem de prendre? Nosaltres
trobam que posar més plantilla de professorat és una bona
mesures, ho trobam, i per això ho hem fet, i en tenim gairebé
600 més que quan vàrem entrar, i això són costs, despesa,
dirien alguns, jo en dic inversió de present i de futur per a la
nostra comunitat autònoma.
Nosaltres trobam que el plantejament que hem fet
d’autonomia de centre és bo per reduir fracàs i abandonament
escolar. Nosaltres trobam que reforçar el plantejament d’escola
inclusiva és bo per a la lluita contra el fracàs i l’abandonament
escolar. Preparam un pla d’èxit educatiu que presentarem i que
esperam, evidentment, tenir les aportacions de tots els grups
parlamentaris.
Ara, l’única cosa que m’ha dit en negatiu és el tema dels
professors de religió, que no hem fet cap ERO, que ja ho hem
explicat, però no serà que les Illes Balears tenguin un problema
de fracàs i abandonament escolar pels professors de religió
d’educació, perquè no haguem estudiat religió suficient, Sr.
Pericay. Això no acaba de quadrar.
Per tant, sí, tenim un problema d’abandonament i de fracàs
i el combatem. I jo ara no li sé dir la xifra de memòria, però el
darrer Govern de Francesc Antich va abaixar l’índex de fracàs
i abandonament escolar i va tornar augmentar amb un govern
de dretes en aquestes illes. I deu anar lligat al desmantellament
de l’educació pública, entenc jo, i, per tant, el que hem de fer
és apoderar l’educació d’aquestes illes, posar-hi més recursos,
amb professors, amb materials, amb millors projectes
pedagògics i també amb més infraestructura educativa, no li ha
donat importància, jo n’hi don molta: 10 milions d’euros en
només un any és una bona inversió pública per a educació, o
no? Hem millorat molts centres educatius, és positiu això. I és
positiu fer nous centres educatius en aquestes illes i això és el
que fem des de la Conselleria d’Educació.
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I evidentment amb els temes de les llengües torna a estar
vostè en el que estava, el decret de llengües que va presentar
aquest govern ha anat a Consell Consultiu, es varen canviar
coses, ha anat a Consell Escolar, és proposta pactada, és el que
havíem explicat clarament a la campanya electoral, és el
compromís donat als ciutadans, és el que hem pactat en els
acords pel canvi i és el que fem. I nosaltres som un govern de
no imposicions, nosaltres som un govern que creu en els
docents, que creu en els centres escolars, que creu en els
claustres, que creu en els projectes educatius i lingüístics que
presenten, que creu que els pares saben perfectament quin tipus
o quin projecte educatiu volen per als seus fills i les seves filles.
I nosaltres, sí, creiem en la llibertat i aplicam la normativa
vigent, que no hem canviat, aquesta és una realitat objectiva.
I sí, i aquí hi ha dues llengües cooficials, una que és pròpia,
i un ensenyament que garanteix l’aprenentatge perfecte de les
dues llengües oficials, i, a més incorporam la possibilitat d’una
tercera llengua i ho fem des de criteris de pacte, de diàleg, de
no imposició, de confiança en els docents, perquè a les
persones que fies l’educació dels teus fills, jo no sé com vostès
en desconfien tant, jo no en desconfiï, jo no en desconfiï. I a
partir d’aquí, amb més recursos, amb més auxiliars de conversa
i amb molts més projectes de desdoblament per facilitar
l’aprenentatge d’anglès, creiem que és una forma que
funcionarà. I jo crec que d’aquí a uns anys ho podrem avaluar
i vostè veurà com això ha funcionat.
En temes de salut, m’ha dit que una de les propostes dels
acords pel canvi, crec que s’hi ha referit, és el decret de
garantia i demora, i efectivament ho és, però és una proposta de
legislatura, no ho podem fer tot el primer any, és impossible,
perquè quan vàrem entrar a governar vàrem trobar unes llistes
absolutament disparades. Bé, primer de tot, ningú no les
coneixia perquè no es feien públiques, ara vostè pot estar
preocupat per la transparència, bé, idò el que vivíem en aquesta
legislatura passada no s’ho pot ni imaginar, les llistes d’espera
sanitària no eren públiques, ara es publiquen cada tres mesos,
per tant tothom sap com es troba la seva situació respecte de
l’espera d’una intervenció o d’una atenció per especialista. Bé,
hem reduït de 104 a 77 dies per a intervenció quirúrgica, s’ha
reduït. És suficient? No, però si no haguéssim posat més
metges, Sr. Pericay, i haguéssim continuat amb el plantejament
que l’administració és grassa i que la gent sobra això no
s’hagués arreglat.
Hem disminuït un 50% les persones que esperen més de sis
mesos per ser intervingudes, jo crec que és una bona dada.
Suficient? No, encara hem de continuar fent molta més feina en
aquesta línia.
Veig crítica també la seva posició amb l’obertura dels
centres de salut l’horabaixa, i jo ja sé que hi ha alguns
problemes que intentam arreglar des de la labor molt rigorosa
i molt ben feta que fa l’ib-salut, i vostès diuen, amb molta
alegria, que és una cosa menor que estiguin oberts els centres.
Miri, els centres estaven oberts, va venir un senyor en aquesta
comunitat autònoma, amb unes ànsies de retallar drets als
ciutadans, amb una austeritat absolutament malentesa, va
decidir d’un capvespre al dia següent que els centres es
tancaven els capvespres, així va ser. Ara em poden parlar de
consensos, però això va ser així, amb tothom en contra, amb
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tothom en contra. I nosaltres hem pres la decisió, perquè
nosaltres vàrem ser dels que vàrem estar en contra, hem pres la
decisió de tornar-los obrir, per fer-la més accessible.
I el temps ens dóna la raó, Sr. Pericay, no veuen vostès que
si hi ha 6.000 persones cada dia en horari de capvespre són més
d’1 milió de visites cada any que fem en obertura de capvespre,
és que era una necessitat per als ciutadans, què no veuen això?
Jo crec que és prou evident.
Amb la renda bàsica, no he entès molt bé la crítica, la crítica
què és que hem posat un dret a la gent que no té un mínim de
subsistència? La crítica és que hem d’arribar a més gent? Val,
és el que nosaltres hem dit, jo crec que ho hem explicat i ho
hem pactat amb les entitats del tercer sector i amb les entitats
de la pobresa, hem fet una llei, que va ser molt discutida i que,
a més, va ser molt pactada, que hem començat a aplicar tard,
perquè el Parlament la va aprovar el maig i l’hem aplicada el
juny, la primera nòmina. I efectivament ens hem adonat que hi
ha perfils als quals no arribam i per tant hem obert tots els
perfils i a 1 de gener del 2017 la podran percebre moltes més
persones i, per tant, jo crec que és una notícia que ens hauria
d’enorgullir, i que, per tant, amb això nosaltres almanco estam
contents i jo li he de dir que és una de les decisions d’aquest
govern que estic més contenta, perquè és reconèixer un nou
dret de ciutadania que diré només augmentam drets i estat del
benestar aquí i a Espanya quan governa l’esquerra, bé, idò,
tenim un nou dret gràcies a un govern que ha cregut que això
era absolutament necessari.
I quant a la transparència amb la facultat de medicina, jo
crec, en fi, que més transparents és impossible, n’hem parlat
sempre, ho hem explicat tot, no hi ha absolutament a amagar ni
en això ni en res, aquest govern és un govern honest, i tengui la
tranquilAlitat absoluta, i que pren decisions en base a l’interès
general, aquesta és la nostra forma de fer feina, és la nostra
forma d’entendre la política i la democràcia, de la rendició de
comptes, de la transparència, de l’honestedat i del rigor en la
gestió dels recursos públics, però, sobretot, d’intentar construir
una societat molt més justa i molt més pròspera per a tots els
ciutadans.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
En torn de rèplica, té la paraula el Sr. Pericay.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
A veure, procuraré alçar la veu, si no m’ho recorda. En tot
cas, com que tenc poc temps, intent aclarir-l’hi allò que sembla
que no ha quedat molt clar.
Efectivament, 8.600 és deute financer, jo hi sumava el deute
no financer i per això parlava d’aquesta quantitat a què m’he
referit i m’he referit als proveïdors. Aquest increment del deute
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vostè el situa, i és ver, amb unes transferències que no estaven
ben dotades, però si mira la corba veurà que allà on augmenta
realment és a partir, curiosament, de l’any 2008-2009, de
manera exponencial, que és a partir del moment, a més, que
tenim un sistema de finançament que va ser acordat per un
correligionari seu, que, a més, encara colAlabora amb el Govern
i que ens va situar en el sistema de finançament actual a la
mitjana espanyola, gràcies al Sr. Manera. Per tant, des d’aquest
punt de vista, diguem, a pesar que, efectivament, i no li neg,
estan mal dotats aquests traspassos, el problema no ve d’aquí,
ve de més endavant, per tant hi ha una part, i això és el que
m’agradaria que s’entengués, hi ha una part de mala gestió
nostra, quan dic nostra vull dir de tots els polítics que han estat
aquí gestionant els doblers públics, jo no gestionava res, però
m’incloc sense problemes. I això és el que vull dir.
Això no té res a veure amb una qüestió que li don tota la
raó, que és que realment el sistema de finançament és un mal
sistema de finançament i s’ha de canviar, no només perquè
toca, sinó perquè nosaltres som partidaris d’un sistema de
finançament que garanteixi justament que els pilars del
benestar, i així figurava en el nostre programa, per tant no li dic
res que sigui desconegut, és a dir, educació, sanitat i serveis
socials, també amb tota la dependència, tot això sigui garantit
a cada comunitat autònoma, en funció d’uns barems i d’uns
càlculs, que són els càlculs objectius que s’han de fer quan, en
aquest cas evidentment, el Govern d’Espanya afronti aquest
tema.
Però això, jo li assegur que si nosaltres hi som, és a dir, si
nosaltres tenim capacitat de discutir aquestes coses anirem per
aquí i per tant jo crec que en això convendrà que hi guanyarem,
teòricament, hi guanyarem.
Allò dels funcionaris, no, no m’ha entès, jo no deia que no
hi havia d’haver... no feien falta metges i no feien falta
professors, jo el que deia és que, és clar, un ha de gestionar un
pressupost i ha de veure on colAloca els doblers que té, i per
ventura aquell no era el millor moment per incrementar tant
això o, en tot cas, si volia fer això havia de procurar en aquell
moment deixar de fer unes altres coses, és que al final, és clar,
els doblers són els que són i la gestió, al final, i ho saben
perfectament vostès que governen i han governat, consisteix
bàsicament a dir què va davant i què va darrera, què es pot fer
i què no es pot fer.
I em sembla molt bé aquesta idea, perquè anant ara al que
em deia respecte de l’educació i les mesures que s’han de
prendre per combatre el fracàs escolar, per descomptat una de
les mesures de fracàs escolar, n’hi diré unes quantes, és un
reforç evidentment per a tots aquests nins o alAlots que
necessiten, que tenen un nivell que ja es pot preveure que
quedaran d’alguna manera fora del sistema perquè no tenen el
nivell adequat; és també introduir de 0 a 3 anys, ja sé que tot
això són doblers, però li dic, de 0 a 3 anys una gratuïtat per a
aquells colAlectius més desfavorits, per a aquells colAlectius que
ja sabem també positivament que no tenen un entorn familiar
que els permetrà, com sí el poden tenir d’altres, d’adquirir
aquest nivell mínim per anar seguint i no estar exposat, diguem,
a això.

Però també li diré una cosa, també li diré que la mateixa
UIB, i tenim aquí el conseller, qui, a més ha estat responsable,
eh, responsable de la UIB, va fer un estudi, no record, no fa pas
gaire, en què realment posava en evidència com els professorat,
és a dir, el professorat dels centres educatius nostres, per tant
els estudiants que sortien de la UIB no tenien un nivell
excessivament bo tampoc. I això ho deu recordar, ara no record
exactament si va l’institut aquest de qualitat educativa qui ho va
fer, no? Bé, idò aquest és un altre problema, no pensem només
en doblers, pensem també que li les coses no funcionen el
problema pot ser també al nivell aquest, al nivell universitari i
especialment allà on es formen els mestres que han d’estar
després en contacte amb els al Alots fins que..., com a mínim,
durant el període de primària i en part també d’ESO.
Per tant, això és el que per a mi és important, perquè,
finalment hi ha aquest problema i també un altre problema al
qual em referia abans, que era el problema del nivell, és a dir,
tenim un problema de formació que està vinculat en part, és a
dir, fora ja del sistema educatiu, però en tenim un dintre del
sistema educatiu; és a dir, tampoc no formam prou bé la gent
com perquè després aquesta gent pugui tenir una possibilitat,
aquí mateix o fora d’aquí, això dependrà també que els oferim
aquí possibilitats, evidentment, d’integrar-se, des del punt de
vista professional. També tenim problemes d’empleabilitat a la
universitat, és a dir, no hi ha realment aquesta relació entre una
cosa i l’altra, que diu, bé, fem una determinada inversió perquè
sabem que els nostres estudiants obtenen després aquestes
feines o aquelles altres feines.
En tot cas, això és el que, quan abans em demanava vostè
aquesta qüestió, li volia dir, per aquí evidentment és per on
nosaltres creiem, com a mínim, que s’ha d’anar.
Però no m’ha contestat als drets, jo li plantejava un
problema, jo no tinc cap problema amb l’autonomia de centre,
ara, el que no pot ser és que aquesta llibertat, així l’anomena
també el conseller quan vol justificar determinades coses,
permeti passar per damunt d’uns drets individuals, els drets
individuals que estan, a més, reconegudes, s’han de respectar,
no hi pot haver uns drets ni de centre, ni d’ordre colAlectiu, ni
de l’ordre que sigui que puguin passar per damunt. Si uns pares
volen escolaritzar el seu fill en una llengua l’han de poder
escolaritzar en una llengua a la xarxa pública, i no pot ser que
els diguin, per exemple, que en aquell centre això no és
possible perquè hi ha un projecte lingüístic que ha decidit que
tot es fa en català, que és el que passa. I això és el que
simplement dic.
I no pot ser, tampoc, que en el moment de gestionar la
matrícula no es posin les màximes facilitats, sinó més aviat tot
el contrari, perquè en aquest cas els pares puguin triar
lliurament la llengua en què volen que sigui escolaritzat el seu
fill.
I quant, en fi, a la salut, jo si li parlava del Decret de
garantia de demora és perquè... la campanya electoral, per
ventura, perquè estava en campanya electoral, deien que ho
posaven tot d’una, la primera setmana. Bé, ja sé que a les
campanyes es diuen coses que després..., però és clar, entre la
primera i ves a saber quin any de la legislatura hi ha una certa
distància.
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I respecte de l’obertura l’horabaixa, si a nosaltres ens
sembla molt bé, però el problema és que els metges amb els
quals parlam nosaltres, i parlam també amb prou metges, ens
diuen que això s’ha fet mal fet, que això s’ha fet de manera
precipitada, que s’ha volgut obrir tot d’una i que, en realitat, hi
ha una situació de mala gestió en aquest moment, perquè,
evidentment, està molt bé que l’horabaixa tota aquesta gent
pugui rebre atenció, si realment li va millor l’horabaixa que el
matí, perquè són gent que es traslladen d’una part de jornada a
l’altra. Però això s’ha de fer bé i s’ha de permetre... i els metges
són els primers que han de poder treballar bé amb aquesta gent.
I això és el que li volia dir de salut.
Quant a la renda bàsica, no, només li deia una cosa molt
senzilla, que hi havia...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pericay, hauria d’anar acabant, per favor.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
... per a nosaltres, un error de concepció, si es preveu una
determinada inversió durant (...) pressupost, com estava
prevista, i resulta que després només se’n gasta un 10%, que
crec que és el que realment s’ha gastat, lògicament hi ha aquí
un error en la concepció.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pericay, hauria d’anar acabant, per favor.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
I si ara s’ha de redefinir, beníssim.
I res més, moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Contrarèplica, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. Vicepresident. Breument, Sr. Pericay, perquè
crec que alguna de les qüestions que vostè ha tornat a insistir ja
les havia contestat jo a la primera rèplica. Hem tornat començar
parlant del sistema de finançament autonòmic, de la situació
financera de les Illes Balears i de les dependències que tenim
o no de les decisions, a vegades molt poc objectives, que
prenen els governants a Espanya.
Jo li agraesc que posi en valor el sistema de finançament
autonòmic, l’acord polític que va assolir el govern presidit per
Francesc Antich, del qual era conseller d’Hisenda el Sr.
Manera, com vostè recordava, perquè efectivament veníem
d’una situació de 21 punts per sota de la mitjana estatal i vàrem
fer un bon acord polític per tirar endavant un sistema de
finançament que ha propiciat més recursos en aquesta
comunitat autònoma però que durava cinc anys, i al cap de cinc
anys qui governava Espanya, que ja no era el Partit Socialista
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sinó el Partit Popular, ha castigat notablement totes les
comunitats autònomes i d’una forma especial la nostra, i ha
estat incapaç de tirar endavant una negociació política amb els
dirigents, en aquells moments dels seu propi color polític, aquí
a les Illes Balears per modificar o per fer nou sistema de
finançament autonòmic. En aquesta línia, per tant, nosaltres hi
continuarem treballant, i si vostès estan d’acord amb els
plantejaments que es puguin fer des de les Illes Balears, molt
millor, i si un dia governen a Espanya i ho arreglen, fantàstic.
El deute. El 60% del nostre deute està en mans de..., és un
deute amb el Govern d’Espanya; per això nosaltres reclamam
la condonació del deute. Crec que és una reivindicació forta
que hauríem d’intentar, si hi creuen, assumir-la entre tots,
perquè crec que aquesta és una de les qüestions bàsiques,
perquè el que no té gens de sentit és que no se’ns pagui allò que
se’ns deu, que no se’ns pagui el que ens mereixem, que a més
els doblers que ens deixen els haguem de tornar amb interessos.
Per tant el que seria lògic és que ens condonassin el deute i
nosaltres poguéssim tenir la capacitat financera per decidir
políticament què volem fer en aquesta comunitat autònoma,
independentment de qui governi a M adrid.
Funcionaris; em deia “no, és que vostès han prioritzat”, i
clar, d’això es tracta, en governar, de prioritzar, i on prioritzes
i on queda clar és en el pressupost públic, i nosaltres, clar, hem
prioritzat millorar serveis públics, millorar els drets dels
ciutadans, per això hem prioritzat, millorar educació, millorar
sanitat, millorar serveis socials, i evidentment necessitàvem
augmentar plantilla perquè a la legislatura com mai es va
acomiadar personal públic en aquesta comunitat autònoma, i
aquesta també és una realitat. Nosaltres veníem d’una
legislatura en què s’havien acomiadat més de 1.000 professors,
molt de personal sanitari, molt de personal de l’administració
pública en termes amplis, i per tant hem contractat més gent i
hem millorat condicions laborals. Jo li record que vostè també
estava d’acord amb la carrera professional, amb els sexennis,
amb les millores dels treballadors públics. Això és una part
molt important del pressupost, que ja ve condicionat, de l’any
2017, hi estic absolutament d’acord, però aquesta és una de les
reivindicacions que crec que més va fer Ciutadans durant
aquest any i mig de legislatura.
En educació, bé, fa algunes propostes interessants des del
punt de vista de dir com ho hem de fer junts per lluitar contra
el fracàs i l’abandonament escolars. Jo li anunciava aquest pla
d’èxit educatiu; el Pla social i polític per l’educació a les Illes
Balears que està ara debatent el Consell Escolar de les Illes
Balears, que després haurà de venir al Parlament, és un espai
idoni perquè entre tots pensem i repensem com podem millorar
el nostre sistema educatiu, però, clar, tot el que vostè m’ha dit,
i ho ha reconegut, significa més recursos públics. Per tant
tornam a estar en el mateix; hi ha una part que sí, no? El reforç
a nins amb dificultats ho estam fent, apostam d’una forma clara
per l’escola inclusiva, estam millorant aquestes ràtios. 0-3 anys,
nosaltres hem tornat posar partida pressupostària, havia quedat
a zero euros, hem posat 1,5 milions i estam millorant aquestes
condicions. I quant a la formació del professorat compartesc
alguna de les anàlisis que fa vostè, i el Sr. M artí March, que a
més ho ha teoritzat, com vostè recordava, ho té molt més clar
encara que jo; per això s’ha creat un grup de treball amb la
Universitat de les Illes Balears precisament per a la formació de
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mestres i professors de secundària, que jo l’altre dia també ho
vaig anunciar en el discurs d’obertura del curs universitari de
les Illes Balears.
I ha fet una referència, que no n’hem parlat molt durant
aquest debat i que crec que és important, a l’empleabilitat dels
ciutadans i les ciutadanes, dels joves que han estudiat o que no
han estudiat, i amb això crec que val la pena que tornem posar
en valor l’estratègia de formació que s’ha fet entre la
Conselleria d’Educació i la Conselleria de Treball, tant per la
formació no reglada com per la formació professional reglada.
Aquest govern vol fer una aposta clara per la formació
professional, la vol fer decidida, entenem, com deia abans al Sr.
Font, que tenim mancances de mà d’obra qualificada, i que per
tant hem de donar una força des de les institucions públiques en
tot el que fa referència a la formació, i per tant no només al
sistema educatiu més clàssic, diríem, a la part més reglada, que
també, i d’una forma evident i d’una forma clara hem
d’augmentar pressupost tant en secundària, com en batxiller
com en primària i infantil, com en estudis universitaris, com
tampoc no hem d’oblidar tota aquesta part de formació
professional i formació no reglada.
El tema de la llengua, una vegada més, en l’escolarització,
miri, Sr. Pericay, jo no compartesc que hi hagi aquesta
problemàtica a la nostra comunitat autònoma; no ho compartesc
perquè no existeix, perquè no hi és, perquè no és real. Nosaltres
aquí no havíem tengut mai aquest problema tan impregnat com
la passada legislatura; per ventura vostès han nascut a rel de tot
aquell caliu de debat, però això no és una realitat palpable, no
és el problema que la gent... En fi, jo em passej moltíssim, parl
amb moltíssima gent, vaig als centres educatius, em reunesc
amb les APIMA i em demanen si l’escola, si els professors, si
la beca menjador..., d’això sí, però de la llengua a mi ningú no
me’n parla, a part de vostè, que sí, molt...
(Rialles)
...moltíssim, no és un tema del qual em parlin molt. Aquí tenim
l’elecció dels pares en la lectoescriptura infantil i el primer
cicle de primària, ho elegeixen els pares, i s’ha fet sempre. I per
la matriculació vàrem enviar una circular a tots els centres
perquè explicassin als pares el tema de l’elecció de la llengua.
Clar, tot això ho duim embullat perquè hi va haver una
espècie d’obsessió... fatídica, que va ser quan... recorda que
varen fer les enquestes a tots els pares i a les escoles per la
llengua vehicular...?, i com que no els sortia que fos el castellà
majoritari tornaven a fer enquestes i, clar, varen fer un embull
tot per imposar el TIL, m’entén? Això ja ha passat, ja ha passat.
Nosaltres tot això ja ho hem enterrat, ho hem donat per mort;
a nosaltres el que ens interessa és garantir bona educació, bona
formació, en llengües sense cap dubte, però també en
matemàtiques, també en socials, també en tecnologia, també en
música i plàstica, que ara la LOMCE ens obvia. Tot això és el
que a nosaltres ens interessa per als nostres infants i per als
nostres joves, perquè tenguin garanties de futur, perquè sigui
gent lliure que pensi per si tota sola i que pugui definir el seu
futur, i si li podem donar oportunitats que el futur el tengui a
Balears, moltíssim millor.

I en salut ja li ho he explicat, és un compromís de
legislatura que farem el decret de demora en l’espera sanitària.
I en la renda bàsica, li ho repetesc, els perfils estan canviats i jo
vull tornar posar en valor és aquesta decisió que ha pres aquest
parlament amb la creació de la renda bàsica per a les persones
que pitjor ho poden passar a la nostra comunitat autònoma.
En definitiva, Sr. Pericay, crec que el debat ha estat
constructiu, jo li agraesc alguna de les propostes que fa, i
seguirem treballant en la línia que hem compromès els que
formam part del Govern i els grups que ens donen suport a rel
dels acords de governabilitat i sobretot a rel de la paraula
donada als ciutadans d’aquestes illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. Andreu Alcover, del Grup Parlamentari
Socialista.
EL SR. ALCOVER I ORDINAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
senyors del públic assistent i resistent..., sé que tothom
esperava aquest moment avui, per això... si em permeteu la
broma.
La veritat és que quan vaig començar a preparar el debat -és
la primera vegada que faig un debat d’aquest tipus- tenia dubtes
de què fer, és a dir, el fet de parlar al final no ajuda gaire; el fet
que l’entusiasme en aquestes hores, i a sobre televisen el
Madrid d’aquí a mitja horeta, segurament tampoc no ajudarà
gaire al fet que els telespectadors puguin assistir a aquest final
de debat.
Tot i això crec, i vaig anar pensant, que el que la gent
esperava d’un debat d’aquests era que -bàsicament i en resumun fes una balanç del que s’ha fet, una situació de l’anàlisi
política, i els reptes de futur que s’intenten dur a terme.
Efectivament, ara que el govern de Francina Armengol du un
any i escaig, un any i quatre mesos, de govern crec que és un
bon moment per fer tot això, per tant, oportú fer aquest debat.
De fet, crec que és el que va fer ahir la presidenta,
malauradament no tothom va entendre el discurs de la mateixa
manera, de fet les primeres impressions per part del Partit
Popular varen ser que era un discurs decebedor, i jo hi vaig
reflexionar una mica i vaig dir, bé, realment decebedor només
pot decebre allò pel qual esperes qualque cosa, per tant, té
intrínsecament qualque cosa positiva. Jo li puc dir, Sra.
Prohens, que vostè no ha decebut ningú, avui no ha decebut
ningú, tothom ha fet exactament el que s’esperava que fes.
Després, evidentment, ha fet judicis de valor, no ha donat
cap dada objectiva, ha mentit, ha mentit, ha dit aquí que al
Consolat només l’havien convidada per parlar del logotip, fa
una setmana estava amb jo parlant de pressuposts al Consolat,
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fa un parell de mesos estava parlant del REB al Consolat, en fi,
ha mentit, ha mentit.
(Alguns aplaudiments)
Ha tornat a dir que hem pujat els imposts a les classes
mitjanes, no entraré... a vostè no li hem pujat segons el d’això,
si vostè no és classe mitjana ja em dirà... bé, no ho sé, no ho sé
què és, però alta no ho deu ser perquè no li hem pujat.
Després ha dit altres qualificatius com, decebedora,
mentidera, captiva dels socis, sense entusiasme, sequera d’idees
i solucions, “hooliganisme”, dèbil, supèrbia... el que no m’ha
quedat clar és si tot això, si tot això...
(Remor de veus)
... esperi, que això és d’anàlisi política actual, ben actual...
(Algunes rialles i remor de veus)
... no m’ha quedat clar si tots aquests qualificatius els ha
dit...
(Remor de veus)
Serà un poc flexible, Sra. Presidenta? No m’ha quedat
clar...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, per favor.
EL SR. ALCOVER I ORDINAS:
No m’ha quedat clar...
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci.
EL SR. ALCOVER I ORDINAS:
No m’ha quedat clar si tots aquests qualificatius els ha fet
abans o després de demanar el vot al Partit Socialista per fer
president al Sr. Rajoy, Sra. Prohens.
(Alguns aplaudiments)
Al final la hipocresia a la vida i a la política es paguen. Veu
per què no podem donar suport a un govern del Sr. Rajoy, entre
d’altres coses?
(Alguns aplaudiments)
Facem balanç, facem balanç. Hi ha moltes maneres de fer
balanç d’una gestió política d’un govern, a nosaltres ens ho han
de dir. Sembla, però, i en això podem estar-hi d’acord, que
quan es posen dades damunt la taula que són objectives i ens
allunyen de percepcions sempre subjectives el debat ha de ser
forçosament més productiu i enriquidor, a més som el portaveu
del partit de la presidenta, per tant, me’n sent una mica obligat.
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D’entrada, m’agradaria recordar una gran diferència
respecte de l’executiu anterior, que no per ser públic i publicitat
deixa de tenir importància, que el full de ruta, el llibre de
capçalera o les polítiques que du a terme l’executiu es basen en
els anomenats acords pel canvi, accessibles a la web amb un
clic per a tota la ciutadania. Aquest fet no hauria de ser en si
mateix cap notícia destacable, però després que el PP prometés
per al Govern central un cop i un altre baixar imposts, no
retallar en sanitat, educació o serveis socials o no rescatar
entitats financeres amb diners públics, entre d’altres promeses,
una mica de sinceritat i transparència, juntament amb rendició
de comptes, s’agraeix.
Baix el meu punt de vista i com a ciutadà els diferents
governs haurien de ser examinats i fiscalitzats per la ciutadania
no només pels resultats que obtenen, sinó també per com
s’aconsegueixen aquests resultats. En efecte, un executiu
evidentment pren decisions, aquest fet suposa inexorablement
que equivoqui un percentatge d’aquestes decisions, no passa res
ni ha de passar res, tothom es pot equivocar, només faltaria.
El que és imperdonable, però és la traïció als ciutadans.
S’estarà d’acord amb l’impost turístic o no, però el que és
indubtable és que tots els partits que donam suport al Govern,
amb una figura o amb una altra, l’havíem proposat en els
nostres respectius programes electorals. Ningú, doncs, no pot
acusar-nos d’haver traït la voluntat dels nostres votants.
Encara em sorprenc a mi mateix, i és sorprenent a hores
d’ara, com durant la legislatura passada no només es va
prometre un IVA turístic i baixar els imposts, juntament amb
les promeses que ja hem dit, sinó que en temes d’educació la
paraula més repetida, saben quina era? Jo he anat al programa
electoral del Partit Popular de l’any 2011, em vaig entretenir,
la paraula més repetida en educació era consens, hi poden anar,
hi poden anar.
Aquesta manera de fer, senyors diputats, jo, particularment,
l’anomeno directament una traïció a la ciutadania i sospit que
això mateix deuen pensar la majoria de ciutadans a jutjar per la
major baixada de diputats de la història democràtica d’aquestes
illes, malgrat que abans li havien donat la majoria absoluta
d’aquestes illes.
Ho repetesc, ens podem equivocar, de fet tota la legislatura
ens equivocarem algunes vegades, és inevitable. Hem
d’intentar, per una banda, minimitzar l’impacte de les errades
i sobretot saber quan ens equivocam per no incidir i reproduir
l’errada. El que no podem consentir de cap manera és trair la
confiança de la ciutadania, això no es perdona. Vet aquí la
primera dada objectiva del meu discurs.
Com ja s’ha dit amb el full de ruta, en els acords pel canvi,
tenim molt clares les prioritats i són públiques: rescat de la
ciutadania, foment de l’ocupació, redistribució de la millora
econòmica, etc. Ningú no ens podrà acusar de traïció. Les
mesures importants d’aquest executiu estan basades en aquest
document i cap d’aquestes, que jo en tengui coneixement,
contravé directament cap dels postulats no només dels acords
pel canvi sinó dels programes electorals dels partits que formen
el Govern.
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Anem amb més dades objectives. Des de fa ja uns anys el
debat de l’estat de la comunitat vénen capitalitzats pels
discursos econòmics, per motius obvis, jo n’he llegits uns
quants, feixucs, eh!, llegits són prou feixucs. Doncs bé, vegem
unes quantes dades econòmiques objectives, és a dir, que no es
posen en dubte, aquestes dades normalment no són ni del
Govern, són d’altres institucions independents o del Banc
d’Espanya, que també vull suposar que és independent.
Deixau-me començar aquestes dades amb les dues
demandes més importants que té la nostra economia, crec que
de manera objectiva, un nou model de finançament i un REB
que compensi els costos de viure a unes illes. Crec, crec, o
creia fins ara, que tothom hi estava d’acord, ara que he sentit el
Sr. Pericay, tenc els meus dubtes si realment també pensa que
Madrid ens mal finança; ha dit que ens trobam a la mitjana, no
és del tot cert, ens trobàvem a la mitjana segons el model de
finançament pactat pel Sr. Antich, el problema és que l’aplica
el Sr. Montoro, aquest és el problema. Però bé, no vull deixar
passar aquesta oportunitat per reivindicar una veu única a
M adrid i torn a incidir que crec que és un bon moment, un
moment oportú, per fer aquest front comú precisament perquè
encara no sabem qui governarà a Madrid. I precisament també,
perquè no em refio del govern del PP, que des de l’any 2014
havia de canviar el model de finançament i encara ni hi és ni se
l’espera.
No són evidentment les úniques demandes, però sí les més
importants. És vital garantir el benestar no només de les
següents generacions sinó també de la nostra, aconseguir un
finançament just que es basi en el principi d’ordinalitat i un
REB que compensi, com s’ha dit, de manera justa els costos de
viure a les Illes.
M’agradaria un cop més un pronunciament explícit del
Partit Popular atès que en el conveni de carreteres i les
inversions estatutàries, signades pel Sr. Montoro, les quals un
cop s’havia acceptat incloure aquests imposts en el pla d’ajust,
ara en neguen a pagar-los. Resposta del Partit Popular: el
Govern central no incompleix el que va signar. Interpretació de
la resta de bancada: el PP ens ha tornat a trair a Balears, i a
més, quan més falta feia. Li han tornat a tremolar les cames
davant dels seus de M adrid, Sra. Prohens. Això no pot ser, són
primer els interessos dels ciutadans abans que els interessos
partidistes. Hauria de fer vergonya recordar això en aquesta
tribuna.
Sra. Presidenta, té tot el nostre suport més sincer i entusiasta
per fer una reivindicació efectiva i contundent a M adrid. Faci
el que cregui que hagi de fer, comptarà amb el nostre suport.
No afluixi, el nostre futur depèn d’això. En aquest cas crec
sincerament que el fi justifica els mitjans.
Anem amb més dades objectives. Vull dir abans que quan
parlam d’economia podem agafar moltíssimes dades utilitzades
en un context o en un altre poden semblar positives o negatives,
per això els discursos d’un partit i d’uns altres són antagònics
tot i parlar d’aquestes mateixes dades. En un esforç per cercar
l’objectivitat utilitzaré aquelles dades que utilitzava el Sr.
President Bauzá per demostrar la seva immillorable gestió, i si
em permeten la broma gairebé justificava perquè se li havia de
posar un carrer a Palma, o a M arratxí. No pretenc evidentment

aconseguir els aplaudiments de la bancada del Partit Popular,
en això tampoc no em decebran, no ho esper.
Primera dada, objectiva, dèficit, dada objectiva, el PP
només el va complir un any i perquè el Sr. M ontoro el va
ampliar, dada objectiva, dada objectiva, no és meva. El 2015
ens deixà un 1,5%; any i quatre mesos de pacte, l’AIReF,
Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, ha manifesta
que la CAIB és una de les poques comunitats autònomes que
podria complir amb el dèficit del 0,3 i precisament per les seves
polítiques fiscals, que tant critiquen, i pressupostàries, que
també tant critiquen. El 2015 no es va complir per les
autopistes d’Eivissa, l’hepatitis C o el conveni de carreteres,
bona herència.
Una altra dada objectiva: dèficit a maig del 2015, 0,48;
maig del 2016, 0,3. Aquesta dada és molt important si recorda
que s’ha reduït i es compleix amb el dèficit, retornant bona part
dels drets furtats pel PP a la passada legislatura, record, dada
objectiva.
Vull recordar com a anècdota, si més no, permeteu-me
aquesta llicència, el que deia el president Bauzá referent al
dèficit: “Hem encertat amb el diagnòstic i en la presa de
decisions i avui podem dir que el descomunal dèficit públic de
la nostra comunitat, producte de polítiques equivocades, es
troba controlat. Aquest ha estat un dels grans motors de la
recuperació que avui viuen les Balears”. Aleshores, ergo, si el
control del dèficit és un dels motors més grans per a la
recuperació econòmica, vull recordar que a l’any 2014 el Sr.
Bauzá no va complir el dèficit, però ho va dir.
Amb aquest mateix argument haurem d’arribar a la
conclusió que la gestió del pacte ha suposat una embranzida
molt major per a l’economia atès que hem reduït
substancialment el dèficit que el PP ens va deixar. Per tant,
utilitzant el seu propi argument, l’argument del Sr. Bauzá, el
seu extòtem hem gestionat molt millor l’economia que vostès,
Bauzá dixit, no jo. No, ho dic perquè de vegades se’n riuen,
però vostès sempre estan amb l’argumentari... jo sempre els ho
he dit aquí: quan canviïn els arguments pels argumentaris
segurament anirem molt millor.
Els posaré un exemple: vostès saben, els anys que la Sra.
Francina Armengol va ser presidenta del consell insular, quants
d’anys va tancar amb dèficit? Segurament la Sra. Salom ho
hauria de saber, però... quantes vegades varen sentir la Sra.
Salom dir que el consell insular estava arrasat? Ena, cada dia.
La Sra. Armengol no va tancar mai amb dèficit un pressupost
del Consell Insular de M allorca. Imaginin quantes vegades han
sentit dir al Partit Popular que això era a l’inrevés. Són dades
objectives, eh?, estan fiscalitzats els comptes, dades objectives.
No em puc estar tampoc -i també permeteu-me la llicènciade recordar la frase lapidària del Sr. Camps en el debat dels
pressuposts per al 2016, no me’n podia estar, em sap greu que
no hi sigui, però no me’n podia estar: “Són uns pressuposts on
no hi ha cap voluntat de complir l’objectiu de dèficit”, aquesta
era una, o “són uns pressuposts que incrementaran el dèficit”,
stultorum infinitus est numerus, ell m’entendria segurament,
quin gran monologuista s’ha perdut El Club de la Comedia!
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(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
Record que fins aquí, fins aquí, no he fet cap judici de
valor, més enllà d’El Club de la Comedia, és clar. Les dades
són objectives, qui ha dit que podem complir l’objectiu de
dèficit del 0,3 és l’AIReF.
Deute, un altre mantra del Sr. Bauzá, i també veig que el Sr.
Pericay hi està ben interessat, dades del Banc d’Espanya, no
són meves, eh, no m’acusin, no són meves: 2011, 4.774 milions
d’euros; 2015, segon trimestre 2015, 8.281; segon trimestre
2016, 8.612, augmenta, però poquet. És evident que el recurs
del deute és un recurs molt menys utilitzat per aquest govern,
evident.
Això encara s’evidencia més si ho miram en relació amb el
PIB, també són dades del Banc d’Espanya, per tant objectives:
segon trimestre de l’any 2015, deute en relació amb el PIB,
30,7%; segon trimestre 2016, deute en relació amb el PIB,
30,7, en un any -un any- aquest govern no ha incrementat ni
una dècima de deute en relació amb el PIB, dades del Banc
d’Espanya, no són meves, Déu me’n guard, dades del Banc
d’Espanya. Segons l’AIReF, la comunitat que millor
comportament té en aquest indicador, juntament amb Canàries.
Creixement econòmic. Mentre el segon trimestre del 2011
l’economia balear pujava un 2,8%, el segon trimestre del 2016
ho feia a un ritme del 4,2, el mateix AIReF pronostica un
creixement a finals d’any del... jo tenia el 4,4, aquí s’ha dit el
4,2, va bé el 4,2, quasi el doble del que hi havia, en tot cas, és
el triple del previst a la zona euro i la comunitat que més creix
de tot l’Estat. Però no només això, històricament els registres
actuals són superiors a l’anterior fase expansiva, l’element
diferencial d’aquesta és el major equilibri intersectorial, són
dades, eh, no són opinions, són dades, és a dir, creixem millor,
això sí que és un judici de valor, creixem millor, però és una
conseqüència de les dades.
És aquest l’inici d’un canvi de model? Molt prest per dirho, no seré no qui ho digui, massa prest. De moment, el que
demostren les dades és que creixem millor del que creixíem;
relacionat amb el creixement econòmic, aquí les dades que
vulguin, increment de despesa turística, un 11,4% al juliol;
pernoctacions hoteleres, un 8,9; índex de confiança
empresarial, un 2,8; nombre d’empreses industrials, important,
un 3,2; primera comunitat en facturació i ocupació de comerç
minorista, també molt important; s’ha eixamplat la temporada
turística, les dades que vulguin. Record que fins aquí tot són
dades objectives, no he fet cap judici de valor, llevat d’El Club
de la Comedia.
Ocupació, l’altre gran argument del PP en l’anterior
legislatura, vegem com es comporta en l’actual idò: increment
d’un 5,4 d’afiliats entre setembre 2015-setembre 2016; sector
d’hoteleria, un 6%; sector turístic, 7,3% d’afiliació, increment,
és clar, màxim històric d’afiliacions, 143.992; afiliacions de
fixos discontinus, un increment de 8,8; crides a fixos
discontinus s’han anticipat de gener a març i s’han incrementat
un 18,5%; atur a Espanya, un 20%, aquí un 13%, quantes dades
més volen?
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Ara bé, totes són dades objectives, els salaris... i aquestes
també, són dades objectives, els salaris no pugen en la mateixa
proporció, aquí hi hem d’incidir, aquí s’hi ha d’incidir.
I evidentment la productivitat mitjana tampoc no creix, una
altra dada que és objectiva, també s’haurà d’incidir en la
productivitat mitjana.
I perquè vegin que toc tots els temes que vostès també
tocaven, que els anteriors debats també toquen, període mitjà
de pagament. Aquest també és un tema recurrent pel Sr. Bauzá,
i com ja s’ha dit aquí els números no són tan positius com la
resta, cert; ara, el Partit Popular ha elevat l’anècdota a categoria
i això és un error, això és crear alarmisme quan no és cert.
Mirin, d’entrada li record que està en actes, els he trobat en
actes, el Sr. Camps va dir l’altre... l’altre dia de pagès, és clar,
va dir que el pacte havia deixat un deute que pagava a 752 dies,
mentre que la Sra. Prohens el dia de la presa de possessió de
Francina Armengol va dir que pagava a 600 dies, cap de les
dues xifres són certes, perquè no es basen en cap dada, no es
calculava abans, es va començar a calcular per ordre del Sr.
Montoro a partir de l’any 2012.
Anem amb els números, des que es calcula el període mitjà
de pagament el PP va pagar amb una mitjana de 55,38 dies i el
pacte amb una mitjana de 68,42 dies, és més, però no és
escandalosament més. Deixau-me dir els motius, és clar: primer
motiu, ho ha dit la presidenta, el retard injustificat de la
transferència del FLA per part del Sr. Montoro, tres mesos s’ha
torbat a pagar 200 i escaig milions que evidentment haguessin
permès pagar abans. Una cosa que ningú no diu, però la
introducció de la factura electrònica que comença a computar
els terminis de previsió mitjana de pagament des que el
proveïdor puja la factura ha allargat una setmana el període
mitjà de pagament perquè abans es començava a computar des
que el funcionari introduïa les dades de la factura, i això aquí
hi ha quatre o cinc dies hàbils fàcilment de diferència. Això és
clau, i ningú no ho diu, ningú no ho diu, i amb vostès encara no
estava generalitzada la factura electrònica com ara sí comença
a estar-hi.
Ja s’ha dit allò de l’ib-salut, evidentment, amb l’ib-salut
vostès saben que hi ha un cert problema de gestió,
d’administració, ho saben perquè la Sindicatura de Comptes els
va treure els colors, va fer una auditoria demolidora, a la qual
nosaltres no vàrem incidir gaire negativament perquè érem
conscients del volum i la problemàtica que hi havia, i aquí hi ha
les actes de la comissió, no vaig ser jo qui va criticar ni vaig ser
el que va parlar, però és cert que aquí també s’ha de millorar.
S’ha de seguir canviant i millorant l’administració de l’Ib-salut.
Tot això és inèrcia, totes aquestes dades?, perquè hem
repassat de manera objectiva els cinc indicadors econòmics
sobre els quals el PP i el Sr. Bauzá feien bandera i defensaven
la seva gestió. Objectivament hem incrementat les ràtios
d’aquests indicadors, estam molt millor en quatre d’ells i sens
dubte els més importants. Si em permeten fer un símil
futbolístic, ara que juga el Madrid -no sé si ja ha començat, està
a punt de començar, ara que encara hi ha gent que em veu per
la “tele”-, mirin, quan parlam d’economia vostès sempre
utilitzen l’economia com a propi camp, perquè com ha dit la
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presidenta és cert que no és incompatible ser d’esquerres i
gestionar bé l’economia; les dades ens ho demostren, les dades
del primer any, però vostès l’utilitzen com a..., en fi, com a
producte propi, l’economia és de les dretes. És una
interpretació que faig, un judici de valor, eh?, del que pensen
vostès. Escolti, com a símil futbolístic jugam a fora camp i vos
guanyar 4 a 0, o 0 a 4, 0 a 4, però amb els indicadors, senyors
del Partit Popular, vos hem donat un bany, de moment.

La targeta sanitària universal, i sense pagar taxa, i l’obertura
dels PAC els horabaixes, a raó de 6.000 consultes diàries, fan
més accessible la sanitat a tota la ciutadania; per tant la fan
millor, un dret que mai no s’hauria d’haver consentit retallar.
Aquests fets, juntament amb la recuperació de més de 400
professionals a la nostra sanitat, fan que tinguem una sanitat
millor i es vagin reduint, per exemple, les llistes d’espera tant
quirúrgiques, un 26%, com de consultes especialistes, un 21%.

Arribats a aquest punt deixau-me fer una consideració
subjectiva i una pregunta, aquest és un judici de valor. Com
pensen vostès que el Sr. Bauzá hagués presentat aquests
indicadors amb aquests resultats en cas que ell hagués estat el
president de la comunitat autònoma? Segurament -un altre
judici de valor- hagués convocat una roda de premsa a nivell
mundial perquè el món veiés el resultat de la seva magnífica
gestió, una altra gran diferència respecte del Partit Popular, i
aquesta torna a ser una dada objectiva. El PP presenta, i encara
presenta, tots els indicadors econòmics com si fossin resultat
inapelAlable de la seva gestió, com si cap de les circumstàncies
internacionals -la crisi d’orient mitjà, la compra de deute
nacional per part del Banc Central Europeu o el preu del
petroli, per posar alguns exemples- tinguessin la més mínima
incidència en el resultat d’aquests indicadors. Aquest, també cal
dir-ho, és el primer judici de valor que faig, o el segon.

Les inspeccions contra la precarietat laboral, la recuperació
de polítiques actives d’ocupació també es tradueixen en
increments considerables i tangibles del nombre de treballadors
indefinits a la nostra comunitat autònoma, amb els evidents
beneficis que això comporta a aquestes famílies.

Nosaltres som més modests i segurament molt més realistes.
El nostre objectiu és que aquesta millora de l’economia es
redistribueixi millor i afecti i arribi a tothom, i que la gent no
pateixi tant. No es tracta tant de créixer més sinó de consolidar
el creixement. Per a mi i per als socialistes de cor, i també
entenc que per a la resta de partits que donen suport al Govern,
el gran mèrit d’aquesta gestió d’aquest govern no són
necessàriament aquests resultats i indicadors econòmics,
repetesc que tots objectius i importantíssims, que s’han
aconseguit, tot i que els valoram molt positivament,
evidentment, sinó el fet que aquests resultats s’han aconseguit
redreçant les polítiques de retallades salvatges que va fer el PP
la passada legislatura, començant per un dels grans objectius
d’aquests quatre anys: el rescat ciutadà. Aquest és el gran mèrit
de la gestió d’aquest govern, no només els indicadors
econòmics.
Un cop analitzats els indicadors econòmics deixin-me fer
unes altres reflexions, ara que em queda un grapat de minuts.
També intentaré ser objectiu i breu perquè són dades que s’han
repetit al llarg d’aquest debat i tampoc no importa insistir més.
Sense ànim de ser reiteratiu i excessivament extensiu, però
també intentant ser objectiu, deixau-me destacar unes quantes
fites aconseguides per aquest executiu que crec que
contribueixen o contribuiran a l’objectiu darrer que hauria de
tenir qualsevol de nosaltres, que no és altre, i ho he repetit
moltes vegades, que la millora de la qualitat de vida dels
nostres ciutadans, dels nostres conciutadans. Mesures com la
renda social és i ha de ser un element molt útil per tal que
centenars de famílies vegin cobertes les seves necessitats
bàsiques, cosa que fins ara no passava; el fons d’emergència o
l’increment de les persones que reben la Llei de dependència
també millora la seva qualitat de vida, sense cap mena de
dubte.

L’increment del nombre de professors ha permès abaixar les
ràtios a les aules, a pesar de les polèmiques, i millorar també la
qualitat de la nostra educació. També ho han fet duplicar les
beques de menjador, iniciar un nou pla per a infraestructures;
i la facultat de medicina -permeteu-me un minutet aquí, sabeu
que som un defensor, un gran defensor de la facultat de
medicina- que ja tenim dades, i és cert que era una de les
mesures no previstes en els acords pel canvi, igual que les
mesures que s’han adoptat per palAliar la sequera, no les havíem
previstes. La facultat de medicina no era als acords pel canvi;
ja tenim dades i avui s’han tret dades. Faig una reflexió, deixinme-la fer: tenim 24 alumnes -segons he llegit al diari- 24
alumnes que són de Balears i 38 que són de fora..., de fora
camp, diguem, de la península...
(Algunes rialles i remor de veus)
Voldria... voldria fer la reflexió: absolutament tots es
tracten d’alumnes brillants; la mitja dels estudiants d’aquí que
han quedat aquí és de 9 sobre 10. Què val això? El fet que
nosaltres eduquem, diguem, o formem metges d’altres
comunitats no suposa una cosa negativa, suposa que hem atret
aquest talent. Això és una de les grans virtuts de la facultat de
medicina, és una de les grans virtuts de la facultat de
medicina...
(Alguns aplaudiments)
...i quant a l’Estat proposam, i hi estam d’acord, proposam
mesures per atreure el talent que se n’ha anat estam parlant
d’això. Tots els alumnes de medicina que se n’han anat els
darrers anys eren els millors alumnes d’aquesta comunitat, tots;
no vol dir que els millor facin medicina, però els que fan
medicina són els millors inexorablement, sempre, sempre!, per
la mitja, per la mitjana de notes, simplement, per la mitjana de
notes.
Parlaria de la fermesa de l’executiu envers Madrid, amb allò
dels 322 milions que es varen pactar, ja hi he fet una referència.
Llàstima!, llàstima que al Partit Popular se li afluixassin els
genolls davant Madrid, una llàstima, 80 milions són molts de
milions. Lleis com l’aprovació de la Llei de persones
desaparegudes, la Llei d’igualtat, la Llei contra l'LGTBI fòbia,
vénen a palAliar un deute social històric i a garantir els drets
d’uns colAlectius que fins aleshores no hi estaven,
respectivament. Objectivament millorarà la qualitat de vida
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d’aquest colAlectiu. A destacar l’ampli consens aconseguit amb
les tres lleis.
Finalment, i a risc de ser reiteratiu, vull destacar que totes
aquestes mesures s’han fet mentre la nostra comunitat
autònoma lidera el rànquing de baixada de l’atur, d’increment
del nombre de cotitzants de la Seguretat Social a tot l’Estat, i
mentre l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal
manifesta que Balears és de les poques comunitats que pot
complir amb el límit de dèficit previst, precisament per les
polítiques fiscals i econòmiques empreses, mentre que aquesta
mateixa institució pronostica per a l’any 2016 un creixement
per a la nostra comunitat autònoma al voltant del 4,4%.
En definitiva, el resum d’un any de gestió d’aquest govern
pot ser fets. Queda molt per fer, és innegable, sobretot avançar
en el nou model de finançament, el nou REB i en els acords pel
canvi; ara bé, també és innegable que s’ha fet moltíssim i,
atenent els resultats, en la bona línia.
Deixi’m tres minuts per als reptes de futur. Jo crec que s’ha
fet poca anàlisi dels acords pel canvi però jo els don molta
importància perquè crec que és el full de ruta objectiu. Si
miram els acords pel canvi, i si no he comptat malament hi ha
145 mesures, de les quals jo n’he comptades 56 que estan
executades, un 38,62%; 41, un 28,28%, que es troben en
tramitació; i encara pendents -no sempre depèn del mateix
govern-, 48, un 33,1%. Això vol dir que s’ha fet molta feina,
però inevitablement se n’ha de continuar fent molta més. Ni
l’hem acabada ni l’acabarem. És inevitable incidir en les
polítiques socials i de rescat a la ciutadania; s’haurà d’incidir
també en les polítiques dirigides al millor repartiment dels
beneficis econòmics d’una temporada turística que, segons tots
els indicis, l’any que ve tornarà a ser molt bona. Tenim una
oportunitat única i una conjuntura, que no estructura, molt
favorable per fer-ho i ho hem d’aprofitar; encara hi ha massa
gent que necessita millorar aquesta qualitat de vida de què vos
parl.
Ens va agradar especialment ahir la planificació
d’infraestructures, que trobàvem que era molt necessària,
després de la travessia del desert de l’anterior legislatura, les
infraestructures hídriques són, objectivament també, una
necessitat de primer ordre i, segons he pogut entendre, generen
certa unanimitat. També determinades infraestructures
educatives, sanitàries i de serveis socials, recordar que la
remodelació de Son Dureta es trobava o es troba en els acords
pel canvi, és una bona mesura i anem en la línia encertada. Crec
que també genera certa unanimitat.
També trobam fonamental el Pla de l’ocupació que vostè va
anunciar amb la dotació de 400 milions d’euros, molt bona
mesura. Aquesta mesura, juntament amb el pacte per la
competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés social, ha de
permetre avançar en la línia marcada inicialment en els acords
pel canvi.
Les lleis que s’han d’aprovar aquest període o el següent
seran prou importants per encarar el futur amb garanties: llei de
l’oficina anticorrupció, de l’habitatge, d’indústria, de lloguers
turístics, lleis molt importants, falta molta feina i molt
important. Ara bé, i pel que fa al futur immediat, i amb això
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acab, els reptes que se’ns plantegen venen inexorablement
condicionats per l’aprovació d’uns bons pressuposts i per això
cal que sapiguem de manera fefaent quin límit de dèficit
podrem tenir per al 2017 i quines seran les bestretes a compte.
Qualsevol negativa per part del ministeri a aportar aquestes
dues dades és un xantatge i un insult als ciutadans de Balears,
no ho podem consentir.
Hem presentat propostes per esmenar-ho i esper que el
Partit Popular s’hi sumi. Des d’aquí inst el Partit Popular, si
realment defensa els interessos generals, que intercedeixi, no
només aquí, sinó a totes les comunitats autònomes, davant el
ministre M ontoro i el president Rajoy perquè cessi en aquest
atac a les autonomies; que el Sr. Rajoy no sigui capaç de pactar
un govern a M adrid no s’ha de traduir que les comunitats no
puguem fer els pressuposts amb garanties.
Esper, tot i que no en confio, que el PP de Balears pugui
estar a l’alçada del que s’esperin els ciutadans i mereixen. De
moment ja sabem que aquest executiu hi està.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. SALOM I COLL:
Sra. Presidenta, m’he sentit alAludida per part del Sr.
Alcover en una sèrie d’inexactituds i m’agradaria, en base a
l’article 76, que em donàs la paraula per fer un aclariment.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té un minut per contestar les alAlusions.
LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gràcies, president. Dir-li que quan jo era presidenta
del consell vaig parlar en moltíssimes ocasions que quan vaig
arribar a la presidència de la institució vaig trobar una institució
allà on en el compte bancari hi havia zero euros, no hi havia un
cèntim, no hi havia doblers per pagar les factures que teníem
pendents i que la Sra. Armengol va deixar cents i cents de
factures sense pagar. I que cada dia acudien els proveïdors a
veure’ns per veure com i de quina manera pagaríem, i jo els
deia que la Sra. Armengol era una mal pagadora, però mai no
vaig parlar del dèficit.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sra. Presidenta. Després de la que qualificarem
d’anècdota, voldria agrair sincerament les paraules del Sr.
Alcover, el seu discurs i el seu compromís, i jo ho vull fer
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públicament, perquè crec que ha fet un discurs brillant, crec
que ha arrodonit allò dels objectius que tenim com a govern i
el que s’ha fet durant aquest any i pocs mesos de legislatura, i
crec que ha centrat molt bé les mancances que tenim com a
comunitat autònoma, els reptes que tenim com a comunitat
autònoma i com els podem afrontar des d’una convicció clara
que tenim, i vostè explicava, molt bé, els socialistes ja fa més
de 140 anys o 130 i busques d’anys, quan vàrem néixer, però
que aquest govern assumeix com a propis: els valors de retorn
de drets, de retorn de llibertats, de més democràcia, de més
igualtat d’oportunitats, d’aconseguir entre tots una societat molt
més justa i més solidària.
Per tant, no he de replicar-li cap de les dades que ha donat
vostè, ni tan sols de les apreciacions personals, que jo també
compartesc, i que, a més, ens han fet acabar bé una jornada de
debat en la qual hem posat també aquest to, necessari de
vegades, de distensió dins un ambient parlamentari.
Acabaré aquesta intervenció per no només fer el meu
agraïment als diputats i diputades socialistes, que els ho faig de
tot cor, que jo sé que és difícil de vegades la tasca
parlamentària donant suport a un govern que de vegades no ho
posam del tot fàcil, i extensiu aquest agraïment als diputats i
diputades de MÉS per Mallorca, de MÉS per Menorca i de
Podem Illes Balears i de Gent per Formentera que, gràcies
també a aquesta tasca parlamentària, el Govern ha pogut tirar
endavant moltíssimes de les polítiques que avui hem explicat.
I el meu agraïment, també molt sincer, als homes i dones
que conformen el Govern de les Illes Balears, perquè ho he dit
ahir o avui, no sé a quins moments, però crec que també val la
pena tornar-ho a dir: són homes i dones o sou homes i dones
que es deixen la pell per donar un servei als ciutadans i
ciutadanes, posant la democràcia i la política al servei de la
gent, fent feina perquè l’economia estigui al servei de la
ciutadania, fent feina per retornar drets, per retornar llibertats,
per intentar fer una societat molt més justa i molt més
igualitària.
I jo puc dir, amb orgull i amb humilitat, que crec que es fa
bona feina, que és veritat que un any i quatre mesos després
hem aconseguit superar divisions, crispacions, desigualtats,
però també dir, amb humilitat, que falta moltíssima feina per
fer i que, per tant, tots junts ens hem de combinar en aquesta
tasca absolutament apassionant que queda.
I no només vull fer aquest agraïment als diputats i diputades
que donen suport al Govern, al mateix Govern, que jo sé que
són moltíssimes hores de feina incansable, sinó també la vull
fer als diputats i diputades que són part dels grups
parlamentaris que fan oposició en aquesta cambra, cada un a la
seva manera i al seu estil, a tots els grups parlamentaris, a El Pi,
a Ciutadans i al Partit Popular, perquè crec, sincerament, que
tots intenten fer el millor en defensa dels interessos de la
ciutadania de les Illes Balears.
A mi m’agradaria que aquest debat de política general, on
evidentment hi ha posicions ideològiques diferents, on
evidentment hi ha contraposicions de models del que creiem
que ha de ser el present i el futur d’aquesta comunitat
autònoma, serveixi perquè haguem estat capaços de debatre

almanco en aquelles coses que ens podem posar d’acord per
plantejar conjuntament algunes propostes de futur i que el debat
de les propostes de resolució pugui servir per fer més gran
aquesta comunitat autònoma, per pensar sobretot en els
interessos dels ciutadans i deixar de pensar, tots una miqueta,
en els interessos del propi partit polític.
Aquesta és la meva voluntat, aquest serà el desig del meu
govern i continuarem treballant, incansablement, com he dit
sempre, lleials i fidels al nostre poble.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Tal i com es va acordar a la Junta de Portaveus, per
unanimitat, els grups parlamentaris tendran fins divendres, a les
deu, per presentar les propostes de resolució.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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Debat de les propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris derivades del debat general sobre
l'acció política i de Govern.
LA SRA. PRESIDENTA:
Començam la sessió plenària amb l’únic punt del dia que
correspon al debat de les propostes de resolució presentades
pels diversos grups parlamentaris derivades del Debat general
sobre l’acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears.
El debat es durà a terme de la manera següent: es debatran
les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
de major a menor, i en darrer lloc es debatran les presentades
pel Grup Parlamentari Socialista. Les propostes presentades
pels grups parlamentaris i admeses per la Mesa seran transcrites
literalment en el Diari de Sessions abans de la intervenció del
portaveu corresponent per fer-ne la defensa. Acabat el debat de
la totalitat de les propostes presentades se’n farà la votació en
el mateix ordre en què han estat debatudes.
Debat de les cinquanta propostes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 13420/16. Defensa per part del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Juan Manuel Lafuente.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis
legislatius impulsats pel Govern de les Illes Balears no són els
necessaris per continuar en la senda del creixement econòmic
i la creació de llocs de feina, i que les polítiques econòmiques
dutes a terme pel Govern de les Illes Balears no han
aconseguit el seu objectiu de transformar el creixement
econòmic amb un major benestar social per als ciutadans. Per
tant, atès el fracàs del Govern de les Illes Balears a l’hora de
definir un nou model productiu que incrementi la
competitivitat, la productivitat i la qualitat dels llocs de treball
i que sigui redistributiu i inclusiu, el Parlament insta el Govern
de les Illes Balears a consensuar amb els sectors productius la
incorporació al marc legal d’aquells aspectes que es varen
derogar de les lleis turística, agrària i del sòl, per tal de
continuar en la senda de creixement econòmic i la creació de
llocs de feina.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques d’ocupació específiques per
als més de 18.000 aturats de llarga durada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració de diferents plans de dinamització
comercial adaptats a les diferents zones comercials de les Illes
Balears, conjuntament amb les associacions de comerciants,
patronals, sindicats i ajuntaments, i coordinat pels consells
insulars.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a plantejar la negociació del REB de forma
territorialitzada per illes, basant-se en el fet que la insularitat
no afecta per igual cada una de les illes d’aquesta comunitat.
En aquest sentit el Parlament insta el Govern de les Illes
Balears a recomençar de nou el diàleg amb tots els partits
polítics, entitats socials i econòmiques, per tal de treballar per
confeccionar una proposta consensuada de nou Règim

Especial per a les Illes Balears que introdueixi, també,
l’aspecte fiscal.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar el concurs de mèrits per cobrir les places
de directors i assessors de Centres de Professorat de les Illes
Balears, per tal de donar compliment al Decret 68/2001, de 18
de maig, i a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat
d'11 de març de 2016, per esmenar els errors del darrer
concurs en el qual no s’oferiren les places que s’havien de
convocar.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la participació i la transparència a tots els
centres educatius, publicant a la web el seu estat de comptes,
les hores lectives de cada professor, les ràtios de cada aula, els
alliberats sindicals i totes aquelles coses que donin una mica
de transparència a l’actual govern.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un Pla de millora dels resultats educatius
a la nostra comunitat autònoma amb l’objectiu de lluitar
contra l’abandonament prematur, ja que tenim el major índex
d’abandonament de tot l’Estat, sols superat per Ceuta i Melilla
amb un 26% d’abandonament, mentre que en el conjunt de
l’Estat se situa al voltant del 19%.
8. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitat a fer les actuacions necessàries per
disposar d’un bon pla d’aprenentatge de llengües i no
deixar-ho en mans de cada centre, com es preveu en el Decret
de Llengües, atès que aquest fomenta la desigualtat entre els
centres educatius quan preveu que les decisions sobre el tema
lingüístic es decidiran a cada centre en funció de la realitat
social. Aquesta suposada autonomia de centre condueix a
generar desigualtats socials, com marca la pròpia UIB,
establint centres de primera i centres de segona. En aquest
sentit, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar el dret dels alumnes a rebre
l’ensenyament en la seva llengua, sigui en català o castellà.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la Llei de mecenatge a fi de potenciar
el sector cultural a les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar a l’educació entre el 4,4% i el 5% del
PIB, tal i com proposaven MÉS i el PSIB-PSOE
respectivament en els seus programes electorals, per tal que la
ciutadania no se senti enganada. En aquest sentit el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
construir les infraestructures educatives necessàries i al
manteniment de les existents amb l’objectiu de poder comptar
amb les instalAlacions que mereixen les nostres illes.
11. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer una
aposta ferma i clara per l’escola concertada, opció elegida pel
40% de les famílies de les Illes Balears, amb el reconeixement
de la seva necessitat dins la societat balear, dotant-la dels
mateixos recursos que l’escola pública, sense discriminar-la
com s’ha fet ara.
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12. El Parlament de les Illes Balears constata la problemàtica
existent derivada de la manca de personal a gran part dels
centres de salut de la nostra comunitat autònoma i per tal
motiu insta el Govern de les Illes Balears a presentar un Pla
per tal de prevenir la manca de personal sanitari, sobretot
metges, a Atenció Primària, un Pla per prevenir les esperes
excessivament prolongades en els serveis d’Urgències
Hospitalàries i Domiciliàries i en les proves diagnòstiques. I
insta el Govern perquè aquests plans es presentin en el termini
de tres mesos, per àrees de salut, a Sindicats i Serveis Metges
afectats a fi de consensuar les actuacions a realitzar.
13. El Parlament de les Illes Balears constata l’espera
excessiva dels malalts en el Servei d’Urgències de Can Misses
d’Eivissa i insta el Govern de les Illes Balears a la seva solució
immediata.
14. El Parlament de les Illes Balears, dins el marc de la seva
política de transparència i bon govern, insta al Govern de les
Illes Balears a donar difusió de l’avantprojecte de pressuposts
de 2017 corresponent a les previsions d’inversions, amb la
major urgència possible i durant un termini mínim de 10 dies
hàbils, per fer efectiva la participació ciutadana mitjançant
mecanismes de democràcia; a publicar de forma completa
l’estructura, els càrrecs, personal directiu i relació de llocs de
feina de tots els ens que integren el sector públic instrumental
de la comunitat autònoma de les Illes Balears; a publicar totes
les factures relatives a despeses per transport i manutenció de
totes les conselleries i ens que en depenen i a elaborar el un
Pla de participació ciutadana que s’hauria de posar en marxa
dins el primer trimestre de 2017.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a actualitzar i presentar davant el Parlament de
les Illes Balears el projecte de llei de la funció pública de les
Illes Balears elaborat i consensuat la passada legislatura pel
Govern autonòmic (2015), en compliment de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic de 2007, per poder iniciar la seva tramitació
parlamentària abans de final de l’any 2016.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme polítiques adients per potenciar el
sector audiovisual i, en concret a desplegar reglamentàriament
la Llei audiovisual de les Illes Balears dins el termini màxim
de tres mesos. Així mateix insta el Govern a revisar la gestió
d’IB3 per aturar la pèrdua constant d’audiències així com
també la pèrdua de qualitat de recepció del canal a molts
d’indrets.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir els mecanismes legals i/o reglamentaris
necessaris per donar estabilitat a les plantilles de policies
locals, així com una solució definitiva d’estabilitat als policies
locals interins de les Illes Balears.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar tots els plans d’igualtat pendents
d’empleades i empleats públics dels sectors docent, sanitari i
dels ens del sector públic instrumental al servei de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2695

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar la situació de determinats colAlectius,
tant sanitaris com no sanitaris (vigilants de seguretat o
personal d’ambulàncies) que darrerament han criticat la seva
situació laboral, així com que la gerència de l’Hospital Son
Espases rebi, amb la major celeritat possible, els treballadors
estatutaris que fan feina per a la concessionària i posi solució
a les seves demandes.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treure immediatament a concurs de trasllats
dels funcionaris de l’Administració autonòmica, aquelles
places dotades i vacants que no han sortit publicades al darrer
concurs de trasllats, per donar compliment a les mínimes
norm es de transparència, im parcialitat i igualtat
d’oportunitats dins la funció pública.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de les
Illes Balears a realitzar un estudi actualitzat relatiu a
l’exclusió social i econòmica dels ciutadans de les Illes
Balears, per constatar les necessitats reals respecte de la
renda social garantida, i especificar el destí dels 18 milions
d’euros pressupostats i no gastats per a enguany i destinar-los
a polítiques socials dins aquest mateix exercici.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte de llei de l’habitatge
durant el 2016 i a revisar la mala gestió duta a terme des de la
Gerència de l’IBAVI tal com denuncia la PAH.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el programa PROPER de promoció
de l’autonomia personal.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure una nova legislació que estableixi
mesures concretes de suport a la maternitat, així com a
presentar en el menor temps possible un conjunt de mesures
concretes, dotades econòmicament, que donin sortides reals a
les problemàtiques que avui pateixen moltes famílies, tant
econòmiques com educatives i socials.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comptar amb el Tercer Sector en l’elaboració
del Pla de reforma de Son D ureta, així com a recuperar la
comissió de treball aprovada la passada Legislatura integrada
per totes les forces parlamentàries per tal de definir el model
sociosanitari i les reformes de Son Dureta i Can Misses. Així
mateix, insta el Govern a presentar al Parlament de les Illes
Balears un projecte detallat, calendaritzat i amb la definició de
les partides pressupostàries per tal de finançar-lo.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar els recursos adients per incrementar
les places sociosanitàries a Menorca, igual que té previst fer
a Mallorca i a Eivissa.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar el projecte de gasificació que està
previst a Menorca.
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28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir el seu compromís de construcció d’una
residència per a malalts de Menorca, Eivissa i Formentera a
Son Espases.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la tasca iniciada l’anterior
legislatura i a posar en marxa la dessaladora de Ciutadella
donant servei a Menorca amb una xarxa de distribució d’aigua
en alta.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar les ajudes per als desplaçaments dels
esportistes a les Illes Balears per acudir a les competicions
oficials.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les actuacions adients per pagar
l’avançament previst de les ajudes de la PAC dins el mes
d’octubre i la resta d’ajudes PAC abans de finalitzar l’any,
com sempre havia succeït, a fi que els pagesos de les Illes
Balears tornin a ser dels primers d’Espanya a cobrar. En el
mateix sentit el Parlament insta el Govern a abonar als
pagesos de les Illes Balears les ajudes pendents de pagament
de la sequera.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar la Llei agrària i a publicar de
manera immediata el decret d’exoneració de paràmetres,
d’acord amb les necessitats d'inversió i supervivència del
sector primari.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar de forma immediata les diferents
forces polítiques per consensuar les normes territorials
pendents de revisió. Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears per tal que acordi
una solució als nuclis rurals de forma que es puguin
incorporar als planejaments urbanístics.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure el soterrament de totes les esteses
aèries localitzats en sòl rústic d'acord amb criteris
mediambientals d'impacte paisatgístic i econòmic, i en
particular els d'aquells projectes que actualment es troben en
fase de tramitació com la línia d'alta tensió d'Es Fornàs a l'illa
d'Eivissa.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures corresponents per tal
d’evitar que el proper estiu es torni a batre el rècord de
contaminació ambiental tal i com s’ha patit durant l’estiu de
2016.
36. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del
Govern per tal que doni les instruccions necessàries perquè el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca assisteixi a
totes les reunions de consellers d’Espanya a Madrid per tal de
poder defensar els interessos de les Illes Balears.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, tal
com ja es va fer a la passada legislatura, doti uns plurianuals
per assegurar la neteja de torrents i de les platges.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar cada any als pressuposts una partida
finalista per a noves inversions en depuració d’aigua per un
import mínim de 25 m ilions d’euros anuals i per a noves
inversions en abastiment d’aigua potable per un import mínim
de 15 milions d’euros anuals. Així mateix, el Parlament insta
el Govern de les Illes Balears que la recaptació de l’impost
d’estades turístiques de l’any 2016 s’inverteixi en la seva
totalitat en aquelles inversions en infraestructures hidràuliques
que contribueixin a millorar les xarxes d’abastiment d’aigües,
emissaris submarins, millores de dessaladores ..etc, assegurant
l’abastiment d’aigua potable a tots els municipis de les Illes
Balears.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que modifiqui la Llei de l’Ens Públic
Radiotelevisió de les Illes Balears a fi de garantir que l’ens
s’ajusti als principis que regeixen la contractació pública i de
donar compliment als compromisos de transparència adquirits,
garantint que els encàrrecs de producció i les coproduccions
que contracti l’Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears
s’adjudiquen amb criteris d’objectivitat, professionalitat,
qualitat i ajustats als fins propis de l’ens.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revertir les retallades de personal que s’estan
practicant en professorat i auxiliars tècnics als centres
educatius de les Illes Balears, especialment a Eivissa,
mantenint com a mínim els mateixos recursos humans que el
passat curs 2015-2016 a cada centre educatiu, públic o
concertat i destinant part dels 18 milions d’euros extres del
sistema de finançament o part dels 18 milions de la renda
bàsica per garantir el professorat de suport adequat a cada
centre educatiu.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar un gran pacte d’Estat en favor del
turisme en el qual s’incloguin les diferents forces polítiques
amb representació parlamentària, grups empresarials,
ecologistes i especialistes del sector turístic amb l’objectiu de
fixar els criteris futurs que millor ajudin a consolidar el
turisme com l’activitat econòmica principal de les nostres illes,
atenent criteris de qualitat, excelAlència, eficàcia i
sostenibilitat.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar els esforços en matèria de promoció turística i
apostar per la promoció especialitzada de turisme nàutic
mitjançant l’assistència a fires internacionals i nacionals
especialitzades, i a apostar decididament per la promoció del
turisme esportiu i, en especial, el cicloturisme, colAlaborant
amb els distints consells insulars per al finançament de noves
rutes, senyalització i inversió en mesures que millorin la
seguretat de tots els usuaris.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar i finançar un pla d’inversions per a
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les distintes zones turístiques declarades com a zones madures
en base al Decret 1/2013.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el G overn de les
Illes Balears a complir el seu compromís d’aconseguir la tarifa
plana en els vols interilles i a continuar amb el marc de treball
que hi havia en el Comitè de Rutes on, no tan sols es
treballaven les destinacions objectives, sinó també la millora
de la connectivitat a l'hivern.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir en els pressupostos de la CAIB 2017
una reducció impositiva a les rendes més baixes i a introduir
bonificacions o exempcions impositives a famílies nombroses,
famílies amb discapacitats i altres col Alectius vulnerables; i
insta també el Govern de les Illes Balears a no incrementar els
tipus impositius de cap impost i a no crear noves figures
impositives pel que resta de legislatura.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir una partida als pressupostos de la
CAIB 2017 per començar a pagar els 144 milions que el
Govern té pendents de pagament amb els consells de Mallorca,
Menorca i Eivissa, en concepte de bestretes a compte del
model de finançament dels consells insulars.
47. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment del
període mitjà de pagament a proveïdors que ha passat en un
any de 41,85 dies el mes de juliol de 2015 a 83,03 dies el juliol
de 2016, i insta el Govern de les Illes Balears establir mesures
concretes per tal de reduir-lo.
48. El Parlament de les Illes Balears constata l’excessiu nivell
d’endeutament de la CAIB i insta el Govern de les Illes Balears
a establir mesures concretes per tal d’anar reduint aquest
deute que està posant en risc la recuperació econòmica de la
nostra comunitat.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arribar a un acord real amb l’Ajuntament de
Campos i els propietaris implicats per a la declaració d’Es
Trenc com a Parc Natural, acceptant les seves alAlegacions per
fer compatible aquesta declaració am b les seves
reivindicacions.
50. El Parlament de les Illes Balears, en el marc de
transparència que ha d'envoltar tota actuació dels càrrecs
públics, constata que calen més explicacions entorn al
patrimoni de la presidenta del Govern així com sobre les
subvencions de doblers públics que rep i ha rebut el Sr. Daniel
Bachiller.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Bon dia, presidenta. Moltes gràcies. Buenos días a todos,
señoras y señores diputados. Bien, después del primer debate
de política general de esta legislatura corresponde ahora abrir
el debate de las propuestas de resolución derivadas de este
debate. Desde el Grupo Popular, como principal fuerza política
de esta comunidad autónoma, con la responsabilidad que
supone ejercer el papel de oposición, que no solamente consiste
en controlar al Gobierno y fiscalizarlo, sino también en realizar
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propuestas alternativas y propuestas positivas para el conjunto
de la sociedad, y con esta intención es con la que presentamos
nuestras cincuenta propuestas de resolución, también abiertas
a la mejora y a las propuestas que puedan realizar los diferentes
grupos de esta cámara.
Antes de entrar en la defensa de las propuestas concretas
consideramos que se debe hacer un análisis, desde el punto de
vista político, de una serie de cuestiones importantes que han
rodeado el primer debate de política general de esta legislatura.
Una, que es importante, es la fecha, no haciendo caso de lo que
se venía haciendo habitualmente en este parlamento, es decir,
lo que es una costumbre parlamentaria, se fijó la fecha de forma
unilateral y con un plazo de siete días, normalmente se hablaba
antes con los portavoces y posteriormente se entraba el escrito
del Gobierno en la cámara fijando la fecha. Fuera, además, de
las fechas habituales en que normalmente se celebraba y sin una
explicación razonable de qué interés público motivaba este
cambio de fecha. La excusa que aparece en el discurso de la
presidenta evidentemente no parece muy creíble, “hem volgut
avançar aquest debat a la primera sessió d’aquest curs
parlamentari perquè les coses han canviat”. Evidentemente no
está muy razonado este cambio.
Por otro lado, si la razón del debate de política general era
el analizar las fortalezas y las debilidades del actual sistema, de
la actual situación política de la comunidad autónoma de forma
dialogada, de forma responsable entre los grupos, y esto es una
cuestión clave, como dijo la Sra. Armengol en su discurso del
martes pasado, las resoluciones deben contribuir a la solución
de los problemas de la gente y no se entiende de ninguna
manera que quien propuso la fecha de forma unilateral, quien
casi la impuso, y sin previa consulta de los grupos, al menos de
la oposición, ni siquiera esté presente el día que de debaten las
resoluciones.
(Alguns aplaudiments)
El debate de política general no puede convertirse en una
simple lectura de una memoria de actividades, que además se
reitera de forma cansina en los turnos de réplica sin límite de
tiempo, para que sea un mero trámite y que después en el
momento de asistir a la fase final, es decir, a la fase de
resolución, a la fase de conclusión, ni siquiera esté presente la
presidenta del Gobierno. ¿Qué demuestra esto? Pues demuestra
una falta total de respecto al Parlament, una falta total del
diálogo y del consenso que se pregona y demuestra que se dice
una cosa y normalmente se hace lo contrario.
No podemos pasar por alto, como principal grupo de la
oposición, analizar cuáles son las razones realmente del
sorpresivo y unilateral avance de la fecha y de la ausencia de la
presidenta. Decía la Sra. Presidenta en su discurso, Baleares es
Baleares y sus circunstancias, recordando el dicho de José
Ortega y Gasset, del filósofo José Ortega y Gasset. Yo creo que
fue la parte del discurso que más me gustó de la Sra.
Presidenta, la cita a José Ortega y Gasset. Pero, ¿qué dice? La
cita textual de José Ortega y Gasset dice, hecha en
meditaciones sobre El Quijote, “yo soy yo y mi circunstancia
y si no la salvo a ella, no me salvo yo”. Eso es lo que dijo
Ortega y Gasset realmente. Yo creo que la cita literal de Ortega
y Gasset explica mucho mejor la posición de la presidenta en
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este discurso, su adelanto y su ausencia en el debate de hoy. La
Sra. Armengol es la Sra. Armengol y sus circunstancias y lo
que le interesaba era salvarse a ella.
Y es que después de las diferencias, las diferencias entre los
grupos que dan apoyo al Gobierno, la polémica entre los
diferentes grupos de la cámara de izquierdas, el resultado de las
elecciones del domingo pasado, los motivos del adelanto del
Debate de política general está claro que no se debían a un
interés general sino a un interés particular y partidista, y más si
vemos el resultado del debate. Resulta que... tampoco no
resulta demasiado alentador ese resultado si vemos que el
principal anuncio realizado por la Sra. Presidenta en el debate
era el proyecto de Son Dureta, y resulta que ese principal
anuncio ni siquiera era pactado, conocido, consensuado, ni
siquiera con sus socios de gobierno. O sea que desalentador
total y absoluto el resultado de ese debate. Y además,
olvidándose incluso, la Sra. Armengol, de sus promesas hechas
en campaña electoral sobre la solución que se le debía dar a una
instalación como es el Verge del Toro de Menorca.
Si a todo lo anterior le añadimos otros problemas
circunstanciales, como el caso Bachiller, el posible peaje del
Govern, ese posible peaje del Govern de forma alegal y con
fondos públicos para tener el apoyo externo, la falta de
transparencia y veracidad de las inversiones inmobiliarias de la
propia Sra. Presidenta,o las discrepancias sobre la posición de
la Abogacía en temas de situaciones procesales de temas
bastante conocidos y que se ha hablado recientemente en esta
cámara. Por tanto, vemos que todo esto son las circunstancias
-yo soy yo y mis circunstancias y me tengo que salvar- que
rodean al debate, el primer debate, del estado general de la
comunidad autónoma de esta legislatura.
Por tanto, entendemos que saliendo de la peor crisis
económica que ha vivido la época democrática, a pesar de que
algunos negaron su existencia y cuando gobernaron no
adoptaron medidas para hacerle frente, ahora estamos en un
momento crucial, fundamental, básico, esencial para sentar las
bases de forma que esa recuperación que se ha iniciado, de esa
salida de la crisis que tanto esfuerzo, tanto sacrificio ha
ocasionado a los ciudadanos de Baleares, se sienten las bases
para que no volvamos a caer en esa crisis. Creemos
fundamental, básico, que se tomen medidas estructurales,
importantes medidas a medio y a largo plazo que hagan que esa
salida de la crisis se asiente y no volvamos a cometer los
errores de endeudamiento sin límite, gasto sin límite, políticas
económicas equivocadas que nos vuelvan a ocasionar,
precisamente, sufrimiento a los ciudadanos y situación de
crisis.
Por eso, el Partido Popular, en esa responsabilidad, presenta
estas cincuenta propuestas de resolución pensando en la gente
de Baleares, pensar en la gente no es monopolio de un grupo o
de otro, creo que todos pensamos en solucionar los problemas
de la gente, tendremos diferencias, pero creo que todos
pensamos en eso, y esas cincuenta propuestas de resolución se
basan y se fundamentan en mejorar educación, en mejorar
sanidad, en mejorar transparencia, en mejorar y hacer más
moderna la administración pública, en mejorar los servicios
sociales, en mejorar el turismo, en mejorar la ordenación del
territorio, en dar apoyo a la agricultura y a la ganadería de estas

islas, ... en definitiva, propuestas concretas para mejorar el
conjunto de la sociedad.
Pero sobre todo presentamos un gran pacto, que fue
desgraciadamente ninguneado por la presidenta -a buenas horas
mangas verdes, nos dijo la presidenta-, un gran pacto sobre el
principal motor económico de esta comunidad, el turismo.
Precisamente porque pensamos que eso es un buen punto de
partida para asentar la necesaria estabilización de la economía,
para que ese bienestar de la salida de la crisis llegue a todos los
ciudadanos, pues llegar a un pacto en el principal motor
económico, que es el turismo. Desgraciadamente la respuesta
hasta ahora ha sido negativa por parte del Gobierno, lo
lamentamos, lo lamentamos y creo que lo lamentarán los
ciudadanos, esa posición de quien habla del consenso, del
diálogo, etc., luego pues no lo predica, desgraciadamente, y lo
desprecia.
Por tanto insistimos en esto, creemos que es un momento
adecuado, precisamente para que el turismo mejore en calidad,
no que los establecimientos turísticos por temas fiscales bajen
de categoría turística, sino para que apostemos por mejorar la
calidad en los establecimientos turísticos, para que apostemos
por la sostenibilidad, pero la Sra. Presidenta no tuvo a bien el
considerar la propuesta del Grupo Popular y está más
preocupada por sus circunstancias, por salvarse ella, que en
salvar los intereses de la comunidad. Y esa desgraciadamente
es la realidad.
De las 50 propuestas de resolución que traemos a esta
cámara nuestro grupo haría como en los mandamientos; estas
50 propuestas se resumen en una: instar al Gobierno a que
cumpla lo que dice el Parlamento, cosa que no ha hecho hasta
ahora; tenemos resoluciones aprobadas en las que se pide, por
ejemplo, el cese de determinadas personas que aún estamos
esperando que se cumplan. Por tanto estas 50 resoluciones,
creo que haciendo extensivas las resoluciones que puedan hacer
los otros grupos, lo que sí instamos al Gobierno es que lo que
salga de aquí se cumpla.
Y finalmente vemos, desgraciadamente, el debate del estado
de la comunidad, vemos un gobierno desorientado, un gobierno
con continuas deslealtades internas entre ellos y sus socios, un
gobierno en que los socios desconfían de los otros socios, un
gobierno, en definitiva, sin liderazgo y, desgraciadamente...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Lafuente, hauria d’anar acabant.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
... -muchas gracias, Sr. Vicepresidente, ahora acabo-. ...y,
desgraciadamente, un gobierno que está continuamente
coaccionado desde el exterior, y eso desgraciadamente -nos
sabe mal decirlo- es malo para esta comunidad.
Muchas gracias.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
En torn de fixació de posicions de cadascun dels grups
parlamentaris, correspon ara al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears.
EL SR. SAURA I LEÓN:
Molt bon dia a tothom, diputats i diputades, treballadors i
treballadores de la cambra, públic assistent. El Partit Popular,
com sempre, ha vingut aquí a contar-nos un conte, un conte de
fades que ja pocs creuen. A mi m’agradaria veure si es posaran
d’acord a votar les seves pròpies resolucions, perquè crec que
no tenen gens clar el rumb del seu partit: si ha de ser català o
mallorquí, si regionalisme o anticatalanitat, o si l’Assemblea de
Docents té raó i és un interlocutor vàlid, com pareix que diuen
a la seva..., o fan entendre a la seva resolució, o si la PAH són
terroristes, com va dir Cifuentes a M adrid, o tenen raó, com diu
també ara una de les seves resolucions. En un míting de les
eleccions de desembre Ada Colau va dir a Albert Rivera que es
rentés la boca abans de dir “sí se puede”; jo malauradament no
tinc tanta dignitat com la batlessa de Barcelona, però els deman
que es comprometin a defensar les polítiques de la PAH, i no
a mencionar-les simplement en una resolució, mentre el Govern
de les l’Estat ha fet exactament el contrari del que aquest
moviment social demana; si no demanin a Rajoy que accepti la
dació en pagament, que aturi els desnonaments sense
alternativa habitacional, que aposti per l’habitatge social i els
subministraments garantits, que aposti per les cinc de la PAH.
Però és que crec que en realitat el seu és un continu exercici
d’hipocresia. Nosaltres ho vàrem dir des del començament, ens
prenem molt seriosament les institucions i votam el que es
presenta com a text, i defensam les nostres idees, no les dels
altres. Pareix que vénen aquí a defensar els programes
electorals de les forces polítiques que donam suport al Govern.
Tinc entès que els partits polítics es presenten a les eleccions
amb un programa electoral i defensen les idees amb què s’han
presentat. Imaginin si no la situació de manera inversa: venim
aquí Podem, ens hem presentat amb un programa electoral que
defensa l’educació pública i que refusa el TIL, però vostès
estan governant i els deim que per què no posen en pràctica el
TIL; no tindria cap sentit. En democràcia t’elegeixen per
defensar les teves idees i el teu programa; ningú no els ha elegit
per defensar el programa electoral d’un altre partit, com pareix
que fan amb les seves resolucions. Nosaltres...
(Alguns aplaudiments)
Nosaltres votarem a favor en el cas de la resolució sobre
l’IBAVI i de la PAH, però mai no utilitzarem el seu nom per
desprestigiar enemics polítics després de titllar-los de
terroristes, com han fet seguidament des d’altres institucions.
Però bé, supòs que forma part de la ideologia que defensen, la
ideologia neoliberal té molt a veure amb això de vendre’s al
millor postor i defensar allò que convengui segons la situació,
segons el que doni més beneficis, no només econòmics en
aquest cas, sinó beneficis polítics, sense importar les idees, el
model de societat o el que volem aconseguir.
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Sr. Lafuente, ja que no podem prendre seriosament el Partit
Popular, comenci per demanar al seu partit un poc de
coherència abans de venir aquí a parlar-nos de l’Assemblea de
Docents, quan precisament la passada legislatura hi havia una
persecució i una dictadura educativa en aquesta comunitat
autònoma.
Tenim entès que el Partit Popular la passada legislatura no
acceptava cap resolució dels altres partits, i de fet venia aquí,
feia el debat de política general i tots eren aplaudiments a la
política del govern, “celebram la política i la magnificència del
govern del Partit Popular”, i vostè mateix ha dit que això és una
cambra de control del Govern, és una cambra legislativa però
també és una cambra per controlar el Govern. En què quedam?,
en què quedam?
Bé, per parlar un poc de les seves propostes, en una cosa
que sí són coherents és en el tema de l’aprenentatge de
llengües, la seva resolució número 8, no deixar que els centres
s’autoorganitzin. No serem nosaltres que defensarem el decret
de llengües, pensam que es podria haver fet amb més debat,
amb més consens, amb més planificació, però no defensarem
tampoc la política educativa que va dur a terme el Partit
Popular la passada legislatura. Quant a educació, també; ara
acaba de dir que ja estam sortint de la crisi i ja és hora de
millorar les coses, després d’haver arrasat amb tot, amb la
sanitat, amb els serveis socials, amb una política d’habitatge
nefasta... Bé...
Després li volia comentar que a la proposta número 13
proposam una esmena que digui que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a millorar l’espera excessiva en el
servei de l’Hospital de Can M isses. Crec que estan d’acord amb
aquesta transacció.
I després hi ha un tema fonamental: vostès proposen un gran
pacte d’estat per consensuar en favor del turisme, però és que
diuen que en aquest gran pacte d’estat s’ha d’apostar pel
turisme pràcticament com a única via i com a principal sector
econòmic de les nostres illes. Primer, els pactes són sobre
idees, no són fotos, com es fan Sánchez i Rajoy a vegades, són
idees; ara vénen a dir que fa falta un gran pacte d’estat, però jo
no veig cap idea. Bàsicament em pareix que volen apostar per
la saturació i pel monocultiu turístic. Jo, amb la saturació
turística que tenim en aquestes illes, s’imaginen què passaria si
passa qualque cosa dolenta aquí a la nostra comunitat?
Tenim més de 60 vols a l’hora, jo crec que..., i des del
nostre grup parlamentari pensam que hi ha dues alternatives, en
aquest sentit, podem amb aquesta saturació turística fer dues
coses: o obrim una pista d’aterratge més, més vols, més gent,
més incapacitat del territori per assumir tanta gent, o comencem
a limitar el turisme d’alguna manera, perquè és impossible
assumir tot el turisme que tenen aquestes illes. De fet, hi ha
experts que diuen que faria falta sis vegades el nostre territori
per assumir aquesta quantitat de turistes. I a Venècia ja li han
fet un toc d’atenció, si continuen amb la mateixa política de
treure megacreuers, segurament perdran la distinció de
Patrimoni de la Humanitat. Aquí tenim la Serra de Tramuntana
i aquí tenim associacions que lluiten dient que sense límits no
hi ha futur.
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Parlant del que ha dit aquí dalt, estam d’acord que la
convocatòria del debat de política general no es va avisar la
resta de grups parlamentaris, però no estam d’acord amb la
concepció d’un govern dèbil que vostès tenen, nosaltres
pensam que un govern dialogant, que ha de debatre i que
mostra les seves discrepàncies en públic no és un govern dèbil,
sinó que és un govern sa i és un pacte sa, al qual ens hem
d’acostumar, perquè la política ha canviat molt des del 2011,
no som... no vivim ja l’època del bipartidisme, sinó que hi ha
altres forces polítiques que tenen voluntat d’arribar a acords i
demostrar els seus dissensos en públic.
Vostè ha fet menció i la cita d’Ortega i Gasset de Balears és
Balears i les seves circumstàncies, a nosaltres ens va cridar
l’atenció quan la presidenta repetia tenim la realitat que tenim,
no? Nosaltres pensam que la política, precisament, és la
voluntat de canviar aquesta realitat, no assumir que la realitat
ens canviï a nosaltres.
Després també ha parlat, una cosa que m’ha cridat molt
l’atenció, de les situacions processals d’una persona a la qual
vostè fa referència, no?, aquesta manera de referir-se al que
volem oblidar del passat del Partit Popular, del passat més
immediat.
Feia menció de la crisi econòmica, però és que el seu
ministre d’Economia, abans que tot això passés i abans de ser
ministre d’Economia, treballava per Lehman Brothers, o sigui
que qualque cosa tenia a veure amb el principal banc que va
caure el primer quan va començar la crisi econòmica.
I no hem sortit de la crisi, encara les majories socials
pateixen les polítiques antisocials del Partit Popular, nosaltres
no creiem en aquesta concepció que si donam moltíssim a uns
pocs els molts podran agafar qualque cosa, i els ho hem dit
moltíssimes vegades.
Estam d’acord que el Parlament...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Saura, hauria d’anar acabant.
EL SR. SAURA I LEÓN:
Sí, ja acab, Sr. President. Estam d’acord que el Parlament
ha d’instar el Govern i que el Govern ha d’acomplir les seves
instàncies, per això s’haurien d’haver aplicat la passada
legislatura i haver tractat el Parlament amb més respecte,
perquè una súper majoria absoluta de 35 diputats, en què se
celebrava contínuament la política antisocial del Partit Popular
i no hi havia debat i no es votaven resolucions dels altres grups,
que digui això a mi em sembla una vergonya, Sr. Lafuente.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Saura ha d’acabar.

Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per M allorca, té
la paraula la Sra. Bel Busquets.
LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:
Moltes gràcies, Sr. President. He de manifestar, Sr. Saura,
que la meva intervenció va un poquet en la línia aquesta, per
una banda, m’ha sorprès un poc que el representant del Partit
Popular, el Sr. Lafuente, torni a referir-se al discurs que va fer
la presidenta, quan ja hi va haver els minuts de poder replicar
i contrareplicar que va utilitzar l’altra portaveu del Partit
Popular, que és la Sra. Prohens.
També em pensava que avui vendrien a defensar les
propostes de resolució que duien, que crec que és per a això el
debat d’avui, però no, perquè jo també havia constatat que hi
havia certes incoherències en aquestes propostes de resolució.
Tot i així, després també farem referència a com anaven els
debats abans i com van ara, perquè es constati aquest canvi de
tarannà de govern que hi ha hagut.
Davant la majoria de propostes de resolució que presenta el
Partit Popular, votarem en contra. Per una banda, perquè
constaten que aquesta forma de fer oposició a cop de titular de
premsa, sense un rumb clar i contradient les polítiques que
dugueren a terme quan era govern, és una estafa per als seus
votants i per a la majoria de la població. Hem de dir que,
encara que és positiu que el PP es faci seves propostes tan
contundents com la millora del finançament en sanitat o
educació, també em sorprèn que ara faci aquestes propostes
contundents i no hagués negociat, en el seu moment, la
transferència de competències d’educació o de salut, amb un
finançament adequat. Així ara podríem donar resposta a
necessitats de recursos humans, materials o de millora
d’infraestructures d’aquests serveis públics bàsics.
Vull constatar, amb un cert cinisme, que allà on a l’anterior
legislatura hi va haver congelació de sous, retallada de drets
funcionarials, retallades de personal de sanitat, d’educació o de
medi ambient, ara hi ha demandes urgents de posar solució.
Allà on hi va haver desnonaments i donar l’esquena a les
persones més vulnerables, ara es posen en boca seva les
demandes de la PAH. Allà on sempre hi havia hagut una
obsessió malaltissa per créixer més i més en cotxes, en
carreteres, en construccions, ara hi ha la preocupació per la
contaminació mediambiental. Allà on hi va haver persecució
lingüística, enfrontament amb la comunitat educativa, govern
a cop de decret, ara hi ha màxima preocupació per les
infraestructures, per l’atenció a la diversitat o per la
preocupació per l’abandonament escolar.
Mirau, la majoria d’aquest país, tal vegada ho agaf també
amb un poc de cinisme o veient la part positiva de les coses, la
majoria d’aquest país, de la gent d’aquest país, quan va votar
el 2015 va demanar un govern de canvi, que és el que hi ha al
capdavant de les polítiques adreçades a millorar els serveis
públics bàsics, la protecció del territori i la transformació del
model econòmic. Idò també va aconseguir, supòs que amb
ironia, mode on, com es diu, que el PP faci seves les tesis que
rebutjava àmpliament quan era al Govern. Ara, així i tot, per
dins les propostes també hi ha polítiques neoliberals, com
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s’aposta, una altra vegada, per la
mercantilització del territori.

construcció

o

la
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Veiem que hi ha tal vegada, també, aquesta dissonància
amb les propostes, també és la dissonància que hi ha dins la
bancada Popular que, com diem, té rumb aquest PP, té
programa, sap on va o encara no ha fet els deures i la neteja
dins ca seva? Veiem que hi ha proposicions que es veuen tal
vegada les diferents persones que formen i els diferents
corrents que formen aquest Partit Popular: resolucions
agressives, allà on van a fer sang, i propostes de resolució més
propositives.
Quan escoltam el PP, el principal partit de l’oposició, en els
seus debats s’entesta i remarca i repeteix i repeteix a dir que
aquest govern no escolta l’oposició, que no hi ha diàleg i, fins
i tot, el qualifica de superb. Convé recordar que en anteriors
debats de política general no s’aprovava ni una proposta dels
partits de l’oposició, que en aquells moments eren MÉS i el
PSIB-PSOE, fins i tot en els plenaris no hi havia lloc o
blindaven el lloc de les preguntes, allà on ells feien preguntes
d’autobombo per poder encara remarcar més les polítiques del
Govern i reduïen a la mínima expressió les preguntes dels
partits de l’oposició. Però vaja, aquest govern ha estat de canvi
i també ha estat el canvi en les dinàmiques del Parlament.
I per tant, també vull deixar constància que votarem a favor
de sis de les propostes de resolució del Partit Popular, que són
la 2, la 3, la 18, la 21, la 26 i la 28, i que voldríem formular
cinc transaccions, que ara llegiré, per tal de veure si arribam a
acords.
Una proposta de transacció és a la proposta de resolució 9,
que diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a revisar i a desenvolupar la Llei de mecenatge
a fi de potenciar el sector cultural de les Illes Balears”.
També, una altra proposta és la 23, en què proposaríem: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el programa Proper, de promoció de
l’autonomia personal, durant la legislatura, conjuntament amb
els consells i els ajuntaments.”
A la proposta 24, també tenim una transacció, que serà: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una llei de família amb mesures concretes,
així com a presentar, en el menor temps possible, un conjunt de
mesures concretes dotades econòmicament que donin sortides
reals a les problemàtiques que avui pateixen moltes famílies,
tant econòmiques com educatives i socials.”
La quarta proposta de transacció seria a la proposta 31, allà
on proposam: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a fer les actuacions adients per pagar
l’avançament previst de les ajudes de la PAC dins el mes de
novembre.” En el mateix sentit, “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a abonar als
pagesos de les Illes Balears les ajudes pendents de pagament de
sequera.”
I en el punt 41, proposaríem eliminar la frase “com
l’activitat econòmica principal de les nostres illes”. Gràcies.

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Bé, el nostre grup
parlamentari vol constatar que és evident que el Partit Popular
té dificultats a l’hora de fer les seves propostes de resolució
perquè té una hipoteca, entre cometes, que és haver governat fa
dos dies, com aquell que diu, fa un any i per tant moltes de les
coses que proposen no queda més remei que dir-los que per què
no les feien quan governaven? Però bé, nosaltres, evidentment,
el que volem és mirar cap al futur i per això li donarem suport
a la immensa majoria de les seves propostes de resolució, a 36
de les seves propostes de resolució hi votarem a favor i no m’hi
entretindré.
Entenem que algunes de les seves propostes de resolució,
diguem, no destaquen per la responsabilitat, ja que juguen un
poc amb la demagògia, fins i tot en assumir els compromisos
electorals d’altres partits i dir-ho textualment, ja sabem que
entra dins el joc polític, però evidentment molt responsable no
és aquesta postura.
Li direm, em centraré en allò que discrepam o que no veiem
clar i que, per tant, no votarem a favor. Molt breument, no
votarem a favor, votarem en contra de la número 35, és l’única
que votarem en contra, perquè no acabam d’entendre aquesta
proposta, perquè sembla que juga a aquesta espècie de
criminalització de l’activitat turística que alguns practiquen.
Nosaltres, com que no ens volem apuntar a aquesta consigna i
a aquest atac a la principal indústria del país, no acabam
d’entendre com el Partit Popular fa aquesta proposta de
resolució, que, com a mínim, dóna lloc a molts equívocs, com
a mínim, i per tant nosaltres no ens hi volem apuntar.
A la resta que li comentaré, ens abstendrem. Hi ha dues
propostes, referides a IB3, que són la 16 i la 39, que nosaltres
el que fem és abstenir-nos perquè pensam que hi ha un
compromís parlamentari que el que s’ha de fer, prioritàriament,
és definir un model. I per tant, mentre no tenguem definit
aquest model, entrar a modificacions, a canvis legislatius, a
reglaments, ens sembla un poc absurd, ens sembla començar la
casa per la teulada. I per tant, nosaltres volem primer el model
i quan tenguem el model veurem si hem de fer o no hem de fer
el que ens proposa el Partit Popular.
Després ens abstendrem a la 10, 25, 34, 38 i 48, pel mateix
motiu, perquè clar, ens semblen propostes positives, però estan
lligades a l’infrafinançament que té la comunitat autònoma. Per
tant, per molta bona voluntat que hi posem, nosaltres sí que
volem ser conscients, sí que volem ser responsables que la
comunitat autònoma no té recursos econòmics suficients per
tirar endavant aquestes propostes que vostès presenten.
En relació amb la proposta 1 i 32 també ens abstendrem,
perquè vostès aquí insisteixen a intentar recuperar el que
anomenen mesures legislatives de creixement econòmic. I
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nosaltres estam d’acord que el Govern algunes mesures
legislatives no han anat en el sentit de creixement econòmic,
per exemple és públic i notori que ens oposat a la pujada
d’imposts, per tant en aquest sentit podríem estar d’acord amb
el plantejament, però vostès centren molt el focus en el tema de
la Llei agrària, de la Llei de turisme i de la Llei del sòl, i
nosaltres entenem que aquestes normatives havien de menester
canvis, cosa que és la gran diferència que tenim, perquè vostès
diuen: recuperar íntegrament tal com estava plantejat. Nosaltres
la recuperació íntegra no la compartim.
Compartim, i ens vàrem queixar, i ho vull remarcar que ens
queixam molt que aquest govern, que diu que parla tant de
diàleg, no ens va deixar fer esmenes a aquest decret llei que va
modificar aquestes tres normes legals, l’agrària, turística i del
sòl, i que si realment creien en el diàleg i en el consens el que
havien d’haver fet és tramitar-ho com a projecte de llei. Per
tant, dins aquest marc no queda més remei que ens abstinguem
a aquestes dues propostes.
En relació amb la número 4, que se centra en el tema del
règim econòmic balear, vostès proposen recomençar. A
nosaltres el que ha fet el Govern no ens sembla malament, el
Govern ha convidat tots els partits, va fer una reunió, va instar
tots els partits que fessin una proposta; nosaltres hem fet una
proposta i nosaltres no volem recomençar, hem fet una feina i
la volem aprofitar. Per tant, nosaltres entenem que hi ha
d’haver més negociació.
Entenem el seu plantejament que hi ha una insularitat
diferent, no és el mateix la insularitat de Mallorca que la
insularitat de Formentera i en això podríem coincidir, però no
hem de recomençar, hem de tenir en compte aquests elements
i aprofitar la feina que s’ha fet, que nosaltres valoram
positivament, almanco en aquest sentit de la reunió que es va
celebrar i de la possibilitat que han tengut totes les entitats i els
partits polítics de presentar un document perquè el Govern el
tengui en compte.
I finalment, ens abstendrem a la número 8, que és la referida
al Decret de llengües. N osaltres creiem en l’autonomia de
centres, cosa que ens diferencia de vostès, vostès no volen
creure en les autonomies de centres, volen restringir molt
l’autonomia dels centres educatius. Però també pensam que el
Govern no només ha de fer aquest decret de llengües a voluntat
dels centres, pensam que l’objectiu, o almanco l’objectiu que
defensa El Pi, que els alumnes acabin el seu ensenyament
dominant les tres llengües, és a dir, les dues oficials, català i
castellà, i l’anglès, és un objectiu que hauria de ser consensuat
i que el Govern no només ha de deixar en mans del centre, sinó
que hauria de ponderar, ajudar, implantar, estimular molt més
que aquest objectiu s’assolís, perquè si depèn dels centres,
evidentment no tots els alumnes assoliran aquest objectiu.
Per tant, nosaltres, en aquest sentit, pensam que fa falta un
compromís més intens del Govern, no només la voluntarietat
del centre, però aquest atac que vostès tenen contra l’autonomia
dels centres i sobretot això que vostès diuen, que nosaltres no
compartim gens ni mica, aquest suposat dret a rebre
l’ensenyament en la seva llengua, no, nosaltres no entenem que
existeixi aquest dret. L’objectiu de l’ensenyament, supòs que
discrepam en aquest sentit, ha de ser que l’alumne conegui les

dues llengües oficials, no que triï la llengua que vulgui, el
sistema ha de garantir el domini de les dues llengües oficials.
I ha de garantir també, en la mesura que puguem, i a llarg
termini, que també domini l’anglès.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS
per Menorca
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el nostre grup donarà suport a les propostes de
resolució del Partit Popular 2, 3, 26, 28, 29 i 44; un grapat més
les voldria transaccionar, per tant expressa la voluntat d’arribar
a acords, com són les 4, 9, 10, 14, 17, 23, 24, 41 i 46;
s’abstendrà a la 25 i votarà en contra de la resta. Per tant crec
que queda clara la voluntat del nostre grup d’arribar a màxim
acord en aquells temes que formen part jo diria que de la
unanimitat d’aquesta cambra.
Quant a les transaccions, del text que proposam per
transaccionar, la proposta de resolució número 22, que insta el
Govern de les Illes Balears a presentar un projecte de llei
d’habitatge durant el 2016; hi estam d’acord; hi afegeix, però,
la proposta del Partit Popular, “i revisar la mala gestió duita a
terme des de la Gerència de l’IBAVI tal com denuncia la
PAH”. Creim que aquesta darrera fase és innecessària, és una
valoració partidista que el que fa és desvirtuar el contingut
d’allò important; què és allò important?, que el Govern presenti
en el menor temps possible un projecte de llei d’habitatge,
perquè aquesta és una demanda que hem expressat tots els
grups, i que la puguem debatre aquí. Per tant aquesta és la
nostra proposta de transacció.
Una altra proposta de transacció es refereix a la proposta de
resolució número 29, referida a la dessaladora de Ciutadella,
que crec que torna a centrar-se més en qüestions partidistes que
en la realitat, i la realitat quina és?, que avui la dessaladora, la
posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella serà una
realitat, serà una realitat gràcies a aquest govern, i el govern
anterior vull pensar que alguna preocupació va tenir; per tant
què proposam?, proposam transaccionar amb aquest text: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la tasca iniciada l’anterior legislatura
i consolidada amb el govern actual amb la gestió per a la
recepció, a posar en marxa la dessaladora de Ciutadella donant
servei a aquest municipi amb una xarxa de distribució d’aigua
en alta”. Jo diria que el contingut, per tant allò important,
continua essent el mateix, i crec que intentam que sigui més
compartida entre tots els grups.
Altres propostes de transacció no les esmentaré, però bé,
una referència sí que vull fer a una d’elles que no presentam
nosaltres però que crec que també seria important, i que posa
de manifest el que deia ara el portaveu d’El Pi, i és que hi ha
moltes propostes que jo diria que van molt carregades de
cinisme. És a dir, proposar avui com la proposta de resolució
número 17 establir mecanismes per donar estabilitat a la
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plantilla de les policies locals i afrontar la interinitat, quan els
grups que avui donam suport al Govern ens vam cansar
infinitament amb propostes per a la modificació de la Llei de
coordinació de policies locals per donar estabilitat, per resoldre
la interinitat -nosaltres ja dèiem dia rere dia que les sentències
posaven de manifest que aquesta interinitat era incompatible
amb la funció d’autoritat pública-, per donar resposta a les
segons activitats, l’envelliment de la plantilla, etc., etc., home,
expressar-se en aquests termes ara la veritat és que sorprèn. En
qualsevol cas aquest govern jo crec que ja ha agafat clarament
la iniciativa amb una nova llei, una nova llei que afronti totes
aquestes qüestions que he plantejat.
No donarem suport a la proposta de resolució número 27,
a la qual es demana prioritzar el projecte de gasificació que està
previst a M enorca. El nostre model en aquest sentit és molt
clar: per a nosaltres el camí urgent és caminar cap a un camí,
cap un model energètic cent per cent amb energies renovables;
primer, perquè és el més coherent amb la declaració de reserva
de la biosfera; perquè també forma part dels compromisos que
hauríem d’assumir com a propis de la cimera de l’ONU de
l’any passat a París, que estableix unes fites irrenunciables, ens
hi jugam el futur; i perquè el gas natural és un combustible
fòssil no renovable, contaminant, no és la solució; açò sí, és
cert, contamina menys i alguns diuen que inicialment
econòmicament per a les famílies pot ser açò, més econòmic.
En qualsevol cas nosaltres plantejam el gas natural com un
recurs de transició; seria molt bon recurs de transició si
s’apliqués a la central de M aó, que està preparada per funcionar
amb gas natural. No és tan bon recurs de transició quan es
pretén aplicar a cada un dels habitatges; la nostra obsessió,
creim, és que a cada cas pot arribar el gas natural, però el que
ha d’arribar és l’energia, l’autoconsum a través d’energies
renovables, i per açò el nostre posicionament, coherent amb el
que ja vam fer als consells insulars, és dir sí al fet que el gas
natural pugui ser una realitat, així el Consell Insular de
Menorca ho va aprovar, i deim no a prioritzar, que és el que
proposa la resolució del Partit Popular, no a prioritzar per
damunt d’altres aquesta opció. Per a nosaltres la prioritat és
clara, la defensam i per tant també volem ser en aquest sentit
coherents. Així també es va manifestar, insistesc, el nostre grup
en el Consell Insular de Menorca.
També direm no a la proposta de resolució del Partit
Popular número 30, allò de les ajudes a esportistes. La
consellera ho ha explicat prou bé. Crec que també està carregat
de cinisme voler ara passar la culpa d’unes responsabilitats que
el Partit Popular hauria d’assumir. Aquest govern ha fet un
esforç, ha incrementat la partida, i no ha passat res semblant a
allò que sí que va fer el Partit Popular, que és tenir tres mesos,
més de tres mesos, les entitats esportives esperant a veure com
es resolia el transport entre illes i entre illes i la península.
Aquest govern va saber resoldre ràpidament una adaptació, que
va suposar dues setmanes, poc més, que les entitats haguessin
d’assumir aquestes despeses, però que els són retornades i que
està resolt.
També direm que no, i ens sorprèn molt, a la proposta de
resolució 32, respecte del dret d’exoneracions. Ara resulta que
el Partit Popular -jo no sé...- ha oblidat de qui són les
competències d’agricultura a Menorca; saben de qui són, la
capacitat reglamentària de qui és, i demana que..., doncs
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demana urgència en aquesta regulació dels paràmetres sense
almanco fer un esment que, bé, aquí els principis generals, sí,
però qui ha de reglamentar és qui té la competència pròpia i la
capacitat reglamentària, que és el consell insular.
Proposta de resolució número 42. Direm que no. El Partit
Popular demana que el Govern faci la promoció turística. Estic
absolutament sorprès. No presenten cap proposta per demanar
el traspàs de la promoció turística als consells insulars i ara
diuen al Govern com volen que faci la promoció turística i que
la faci el Govern. Meravellós, un 10. La veritat és que, de
contradicció, jo crec que ja no n’hi pot haver més. Aquest és un
compromís de la Conferència de Presidents, és un compromís
de l’acord pel canvi, és un compromís dels acords de pacte en
el govern a Menorca, i per tant el nostre grup sí que la presenta
i sí que hi seguirà fent feina, tot i que és complicat i difícil,
però per planificar aquest traspàs.
També sí que donarem suport a la proposta de resolució
número 26, i ens abstendrem a la 25, que fa referència a la
inversió a Menorca en les places sociosanitàries i a millorar jo
diria el conjunt de la infraestructura sociosanitària a Menorca.
Nosaltres apostam perquè l’antic hospital Verge del Toro, igual
que Can Misses o Son Dureta, actuïn, siguin un referent en
aquest nou equipament sociosanitari; per açò, com deia, ens
abstendrem a la 25 perquè el Partit Popular aquí oblida el
Verge del Toro, i direm sí a allò que és un dels objectius:
places sociosanitàries, jo diria que equipament perquè va més
enllà, perquè dins el pla que s’havia projectat del Verge del
Toro doncs anava més enllà. I aquí crec que val la pena
recordar la situació. Mira, el 2009, el 2009, tots els grups que
són avui al Consell Insular de Menorca aprovaven un pla
d’usos del Verge del Toro de Maó, 2009. Des del 2009 fins al
2014 la unanimitat era absoluta i total, també del Partit
Popular. Però el 2014 les tornes es giren, i resulta que es
comença a modificar el Pla general d’Es Castell per fer un
geriàtric privat, i es mostren les intencions, les bones
intencions, de també modificar el Pla general de Maó, si és
necessari, per fer un hotel de luxe. Aquí comença a canviar el
procés.
Què deim nosaltres? Nosaltres deim: anem a saber
exactament en quina situació es troba el Verge del Toro; la
planificació, la tenim feta; la voluntat, la tenim feta, i demanem
a aquest govern que a l’hora de planificar els equipaments
Menorca també hi sigui. Cada un ha de fer el seu camí, és cert,
perquè venim de processos diferents, alguns han invertit més en
una infraestructura que en una altra, però les tres illes, les
quatre illes han de poder fer camí, i per tant hi han de ser, i el
Verge del Toro és la presència..., explicita la presència de
Menorca en aquest camí. Per tant allò que el Govern renuncia
a donar els usos sociosanitari no és aquest titular que volem, i
que va donar el Partit Popular en el seu moment.
També direm que sí a la proposta de resolució número 28
de la residència de malalts; ens agrada més el nostre text, sense
cap dubte, la que ha proposat M ÉS per Menorca, però no seria
lògic no donar-li suport perquè l’important sí que es recull allà,
però també permeti’m que digui també... quines ganes!, és a
dir, jo li asseguro que fins a tres vegades vaig presentar en la
passada legislatura aquest projecte, i els vots varen ser que no,
que no i que no; i avui que és una realitat perquè està dins el
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pressupost del 2016, quasi 1 milió d’euros per dur a terme
aquest actuació, ara ens vénen amb exigències, home!, estaria
bé assumir un poc també la tasca que han dut a terme els altres.
I acab, la proposta de resolució núm. 46, referida a les
famoses bestretes, nosaltres demanaríem que el Partit Popular
assumís també responsabilitat de la situació i que, per tant, a
l’hora de presentar...

responsabilidad hacia los ciudadanos a los que se les crea una
inseguridad jurídica imperdonable.
Es patente que este gobierno no tiene un rumbo en política
agraria ni en política turística, se pasan el día discutiendo entre
ellos, no son capaces de dar una alternativa jurídica clara a las
leyes suspendidas y hay una paralización sine die de todos los
proyectos de reconversión en las zonas turísticas maduras y de
inversión en el sector primario.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Martí, hauria d’anar acabant.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
...el text fos capaç de trobar un text d’acord i de consens perquè
el que volem... en la destinació final coincidim, crec que la
consellera avui també ha explicat prou la destinació final, però
hauríem de trobar el camí, ja està bé de fer d’aquest tema una
guerra partidista que es repeteix la passada legislatura i aquesta
i el que volen aconseguir els ciutadans és que es resolgui i crec
que avui en tenim una oportunitat, en mans del Partit Popular
està poder tenir un text que ho faci possible.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Aun así, nos abstendremos ante la petición de recuperar las
tres leyes, la turística, la agraria y del suelo, tan cual las elaboró
el Partido Popular porque desde Ciudadanos sí que
introduciríamos algunas modificaciones sobre todo en lo que
respecta a edificación, modificaciones que creemos que son
muy razonables y serían de alto consenso y mantendrían la
sostenibilidad del territorio.
En cuanto a la propuesta 38, también nos abstendremos, la
propuesta propone una partida finalista de un importe mínimo
de 40 millones anuales para infraestructuras hidráulicas.
Nosotros siempre hemos defendido que esta partida finalista
tiene que ser el canon de saneamiento que recauda 84 millones
de euros anuales. Queremos tener una partida finalista y fija
anual como el canon y creemos que es la opción correcta para
poder elaborar un plan director y de inversiones hidráulicas real
y con garantías de continuidad, de hecho llevamos una
propuesta en este sentido en nuestras resoluciones.

EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, Partit de la
Ciudadanía.
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Gracias, Sra. Presidenta, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, antes de empezar mi intervención desde Ciudadanos
queremos que quede constancia que nos parece una falta de
respeto a este parlamento y a lo que representa, que son todos
los ciudadanos, que la presidenta no asista a este pleno, un
pleno donde se están debatiendo y votando propuestas
formuladas por todos los grupos parlamentarios y donde
muchas han sido recogidas por los propios ciudadanos.
Desde Ciudadanos apoyaremos todas aquellas propuestas
del G rupo Popular que consideramos razonables, algunas de
ellas recogen iniciativas que también ha defendido nuestro
partido a lo largo de este año y medio.
En cuanto a las propuestas 1 y 32, voy a comentar las
propuestas en las que nos vamos abstener que son la 1, la 32,
la 15, la 23, la 27 y la 38 y haremos una transacción en la
propuesta 30.
En cuanto a la propuesta 1 y 32, donde se insta a recuperar
las tres leyes tal cual las elaboró el Partido Popular, la turística,
la agraria y la del suelo, Ciudadanos se abstendrá. Ciudadanos,
como saben, es contrario a derogar leyes sin tener una
propuesta alternativa. En política no tiene sentido hacer tierra
quemada cada vez que entra un nuevo gobierno, que es lo que
ha hecho este govern del pacte. Creemos que es una falta de

En cuanto a la propuesta núm. 23, el programa Proper,
nosotros desconocemos exactamente cuáles son todos los
servicios que ofrecía este programa, sabemos que hoy en día
sigue el servicio de asistencia domiciliaria, tal vez se podrían
incorporar los servicios de los que carece el SAD al SAD y por
eso nos abstendremos porque consideramos que hay un servicio
similar.
Y en cuanto a la propuesta 30, desde Ciudadanos
proponemos una transacción, sería añadir una puntualización
de tal manera que la propuesta quedaría: “El Parlament insta al
Gobierno a assegurar las ayudas para los desplazamientos de
los deportistas de las Islas Baleares para acudir a las
competiciones oficiales, una aportación tanto con fondos
propios como procedentes de acuerdos con los consejos
insulares”. Nosotros creemos que se debe potenciar desde todas
las instituciones estas ayudas ya que hoy por hoy realmente son
insuficientes.
Y por último la propuesta núm. 15, en la que también nos
abstenemos, nos abstenemos porque el proyecto de la ley de
función pública de las Islas Baleares fue elaborado y
consensuado la pasada legislatura y al desconocerlo pues nos
abstendremos.
Nada más, muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara al Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, si vol fer ús de la
paraula.
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LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies, president. Bon dia, no, no faré ús de la paraula,
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Correspon al Grup Parlamentari Socialista,
Sr. Borràs, per un temps de deu minuts.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Gràcies, president. El PP ens presenta 50 propostes de
resolució després de quatre anys de no deixar res per verd, els
drets capitals de les persones, la salut i l’educació, el territori,
el paisatge i el medi ambient; ara, abracadabra, els colAlectius
socials i professionals han de tornar ser escoltats.
Quan el PP governa la minoria ha de claudicar davant la
voluntat majoritària de les urnes que fan servir de patent de
cors, quan el PP és a l’oposició la majoria ha de cedir en nom
de l’acord amb el PP.
La Sra. Prohens es queixava l’altre dia que la presidenta
només l’havia convocada al Consolat per parlar del logotip,
mentre que els portaveus d’El Pi i de Ciutadans li varen agrair
les trobades de feina. La portaveu accidental del PP no pot
sofrir que la veritat li desbarati la seva ració setmanal de
demagògia, té les cames molt curtes.
Sobre el respecte al Parlament que reclama el PP a la
presidenta, de l’únic tema que el Sr. Bauzá va voler parlar mai
va ser de l’única qüestió en què necessitava l’oposició: la
decapitació de la democràcia; ara el Grup Popular estaria inflat
artificialment de diputats i la cambra no representaria la
complexa pluralitat de les nostres societats -deien que ho feien
en nom de l’austeritat- i llavors ve aquí la Sra. Prohens i acusa
el Govern de jugar amb les paraules. És el seu pintoresc
concepte del consens, davant la queixa de 100.000 manifestants
varen imposar la suposada voluntat de la majoria silenciosa,
ara, davant la voluntat de la majoria democràtica, volen que el
Govern mutili el seu programa de reformes.
Demanen reduccions d’impostos i cap més impost quan els
varen apujar a tothom, tret dels molt rics que (...) fins i tot
l’impost de patrimoni. Puc comprendre que s’enfadin si els
diuen Ali Babà, però per favor no vagin per la vida de Robin
Hood.
Si varen haver d’avortar dos impostos..., varen haver
d’avortar dos impostos, els dels envasos i els dels rent a car
que ara gràcies al PP tributen a una altra comunitat, per cert,
l’impost d’estades turístiques supòs que el podem mantenir
perquè no en diuen res.
Els preocupa molt la situació dels treballadors públics, dels
sanitaris, estatutaris o no, dels bombers, dels docents públics i
concertants, dels policies locals, benvinguts a la preocupació.
Transacció a la proposta 17 sobre policies locals -cometes-:
"El Parlament insta el Govern a (...) mitjançant la modificació
de la Llei de coordinació de policies locals i en l’àmbit de la
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seva competència per donar estabilitat a les plantilles de
policies locals, així com cercar en altres administracions, si
escau, una solució definitiva d’estabilitat als policies locals
interins d’acord amb el concurs de trasllat de funcionaris”.
Demanarien només com a transacció suprimir la paraula
“immediatament” per donar una mica més de temps al Govern
a la proposta núm. 20.
Ara de cop tothom té problemes laborals urgents, justa
reivindicació si hem de resoldre concurs de trasllats, de mèrits
de centres de professorat, de professorat que, per cert, ja estan
fets, plans d’igualtat que hi estam d’acord i votarem a favor,
etc. És cert que hi ha problemes, tots els que vostès no varen
resoldre a més de tots els que varen provocar, però els
treballadors públics ja no perden la feina ni han d’anar als
tribunals, ara, quan hi torna a haver més treballadors arreu, és
quan constaten la falta de personal sanitari i dels (...).
Llista d’espera. Hem passat de 104 a 77 dies per a una
intervenció, encara no és prou, però vostès varen cremar tres
consellers per mirar de degradar la sanitat pública a favor de la
privada, varen expropiar el dret a la salut a 24.000 persones i
varen posar una tarifa de 10 euros a les portes d’entrada al
sistema. Proposta de transacció a la proposta 13, “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
millorar el servei d’urgències de Can M isses”. I no pateixin, la
residència de malalts de Son Espases, que vostès varen negar
i ara exigeixen, serà realitat ben prest. I més especialistes a
Menorca, a Eivissa i a Formentera ja hi són, de fet, i més n’hi
haurà, i es crearan places sociosanitàries a cada illa, i fins i tot
a Menorca, on vostès deien que no feien falta i varen tornar
Verge del Toro al ministeri.
Son Dureta, proposta 25, transacció: “el Parlament insta el
Govern de les Illes Balears a presentar un projecte consensuat
amb la participació del tercer sector i tots els grups
parlamentaris per donar un ús sociosanitari al complex de
l’antic hospital de Son Dureta”. Volen que els plans
sociosanitaris i els pressuposts siguin fets amb participació
ciutadana, endavant! Quan la presidenta va a un poble no crida
la Guàrdia Civil, com feia el Sr. Bauzá. Aquest govern no té
por de la gent, açò s’ha acabat. Hi votarem a favor en els dos
casos.
Diuen que volen transparència, però varen practicar la
invisibilitat de la cosa pública durant quatre anys, i demanen la
publicació a les escoles de coses que la Llei de protecció de
dades no permet, quan fins i tot vostès hi varen prohibir el
color verd. La Llei de símbols va esdevenir la bandera de la
seva intransigència, de la seva por al diàleg social i la seva
fòbia a la paraula “públic”, escola pública, sanitat pública,
dignitat pública. L’aposta del G overn és per l’escola pública,
a veure si ho entenen, i recórrer a la concertada quan és
necessari i sempre segons la llei.
Més sobre transparència, ara hi ha sequera i se sap, abans
s’amagaven les males dades i es fugia del control parlamentari.
Demanen més escoles i manteniment, com que varen baixar el
pressupost no varen fer gairebé cap escola nova ni les varen
mantenir. El primer any el pressupost ha crescut un 4,3 i mentre
vostès segueixen negat l’autonomia dels centres el Govern ha
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consensuat el Pla d’aprenentatge de llengües amb la comunitat
educativa. Aquesta és la diferència, imposició versus respecte.

Balears que introdueixi també l’aspecte fiscal i l’atenció a la
doble i triple insularitat”.

Pla contra l’abandonament escolar, ja està fet i presentat. El
gran problema, però, no és a les escoles sinó en el model
econòmic i social i la falta d’oferta laboral qualificada, i d’açò
vostès no en volen saber res.

Tarifa plana per als vols entre illes. El Govern la reclama a
Madrid i a la fi sembla que s’escolta. Vostès es varen
conformar amb l’enganyifa dels comitès de rutes mentre ens
privatitzaven els aeroports i Rajoy se’n reia de les pensions de
cogestió.

Reclamen polítiques específiques per als aturats de llarga
durada, alAleluia! Les polítiques actives tornen a ser la millora
de la política d’ocupació, amb vostès ho eren la de la regulació
laboral i un dèbil creixement econòmic que generava ben poca
ocupació, i reclamen, ara que creixem molt més, un 4,2, segons
l’AIReF, tot i que no tan ben repartit com voldríem. Hi votarem
a favor.
Diuen que el creixement i la baixada de l’atur són mèrit de
l’herència de Bauzá, no poden deixar de pensar mai en
qüestions d’herència, ni que sigui per inèrcia. En canvi, diuen
que els aturats de llarga durada només existeixen d’ençà del
govern d’Armengol. Fa falta barra, barra i ben poc respecte per
a tanta gent que ho passa tan malament. Aquest estiu hi ha
hagut 10.000 persones més fent feina i ho trobam poc, no ens
conformam.
Ens reclamen plans de dinamització cultural, on els volen,
a Ses Fontanelles? El Govern està a favor del petit comerç, ho
demostra amb la moratòria de centres comercials i els 3 milions
del programa iComerç. No és una qüestió de fotos sinó de fets.
Votarem a favor de la proposta.
Veuran ben prest el projecte de llei d’habitatge, no pateixin,
perquè a l’IBAVI hi ha una bona gestió, per més que remugui
aquell que l’únic que va fer va ser convertir un habitatge social
en un magatzem per posar-hi paperassa.
Volen que es comencin a pagar els 146 milions que el
Govern deu als consells en bestretes. Sra. Salom, senyors
Tadeo i Serra, no els devia res el Govern Bauzá? Només va
pagar 2 milions en bestretes en quatre anys i cap consell del PP
no es va queixar. Progressivament es pagarà el resultat del
càlcul del sistema sobre bestretes.
Com tampoc no es queixen mai del deute amb (...)
d’Espanya, no en diuen res. Es veu que aquest deute no
importa. Per cert, parlant de deutes, ara el PP constata
l’excessiu nivell d’endeutament de la comunitat, ara.
Bravejaven de grans gestors i varen incrementar el deute en
3.398 milions, un 70%. Ara, davant Madrid muts i servils i
agraïts al FLA, Sr. Camps. Que no s’enfadi Rajoy.

40 milions per inversions en aigua senzillament en un any,
més del cent per cent de l’impost turístic. Tenim greus
problemes, és cert, i les inversions han de ser aquí prioritàries,
tothom ho comparteix. Pinten un programa ambiental dantesc,
dessaladora de Ciutadella, la de Santa Eulària, la de Vila,
millora de la resta, interconnexions, depuradores aturades i
d’altres per fer i les que hi ha sense manteniment. Sempre que
tornava de Madrid el Sr. Company venia amb les butxaques
buides i una milonga a la boca. És cert, estam molt malament,
el Govern ho reconeix, per més que es queixa el Sr. Gijón. Les
propostes sobre aigua i depuració que fa el PP, però, en
qualsevol cas si una cosa són, són una moció de censura contra
l’anterior conseller de Medi Ambient, el Sr. Company.
Esteses aèries en sòl rústic, transacció a la proposta 34: “el
Parlament insta el Govern a defensar davant el Govern
d’Espanya un canvi en la llei estatal que permeti el soterrament
de línies d’alta tensió en rústic, tenint en compte les limitacions
territorials de les Illes, així com instar la Conselleria de
Territori, Energia i M obilitat a donar una solució en el cas d’Es
Fornàs”.
Ens demanen que consensuem amb els sectors productius,
si són productius amb el PP no fa falta consensuar, per tant, la
recuperació de tot allò que hem derogat de les lleis territorials
del PP, turisme, agrària i del sòl, per continuar així per la senda
-diuen- del creixement, del creixement urbanístic volen dir en
realitat. Deu ser per açò que no han fet ni una sola proposta en
matèria d’innovació, ni una. Ah!, i volen una solució per als
nuclis rurals. L’amnistia del Sr. Company es veu que no va
bastar.
I ens demanen un pacte sobre les normes territorials
pendents, és a dir, hem de tornar a deixar les lleis del PP com
estaven i hem de pactar les noves amb el PP.
La Sra. Prohens es queixava que la presidenta havia parlat
poc de cultura. Propostes del PP sobre cultura, cap.
IB3 ja no és el salvatge oest, el Sr. Gómez ja no hi dicta la
seva llei en pla John W ayne, sense cavall. Farem el reglament
del sector audiovisual que vostès no varen fer, no passin ànsia.

(Remor de veus)
Volen un nou REB i ens demanen consensuar la proposta
amb la societat civil, els presentam una transacció a la proposta
4 a veure si començam a pactar aquí: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir reivindicant
la negociació del REB amb el Govern de l’Estat i en aquest
sentit l’encoratja a seguir dialogant amb tots els partits polítics,
entitats socials i econòmiques per tal de confeccionar una
proposta consensuada al nou Règim Especial per a les Illes

Propostes sobre turisme. Tornar a la llei del PP del Sr.
Delgado, fer un pla d’inversions en zones madures i anar a fires
de turisme nàutic i cicloturisme. Açò és tot? Amb açò pensen
anar al gran pacte d’Estat sobre turisme que ens proposen? No
tenen res millor a oferir al pacte? Tots els grups han fet
propostes, anam sabent què pensa cadascú, el PP calla, igual
està a l’espera d’instruccions.
En definitiva, cinquanta propostes de resolució que són
cinquanta tocs de bastó, de gaiato, donats per un cec que en tost

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 27 de setembre de 2016
de cercar el camí de futur intentar ferir el Govern i ho fa sense
sort ni punteria. Aprovarem nou de les seves propostes, que són
nou més de les que vostès varen acceptar en quatre anys més
les que siguem capaços entre tots de transigir. Per sort...
EL SR. PRESIDENT:
Hauria d’anar acabant, Sr. Borràs.
EL SR. BORRÀS I BARBER:
Vaig acabant, Sr. President. Per sort la prosperitat i el
benestar de la gent no depenen de les propostes del PP sinó de
la feina del Govern que treballa pel progrés i benestar de les
ciutadanes i ciutadans.
Jo som jo i la meva circumstància, deia el Sr. Ortega i
Gasset. El PP és el PP i les seves circumstàncies, el seu passat,
la seva història i les seves contradiccions.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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gustaba, porque disfrutaba, etc., es que evidentemente no
quieren comprenderlo o hacen demagogia sobre esa cuestión,
pero quien ha gestionado lo sabe y sabe en el fondo que es así.
El Sr. Saura nos decía que bueno, que no citásemos a
colectivos, yo... citar a un colectivo no es porque compartamos
el conjunto de sus ideas, creo que en política evidentemente
estamos en el debate de ideas, pero cuando uno cita como
argumento a un colectivo que venía dando apoyo al gobierno
o que había dado apoyo estando en la oposición a los grupos de
izquierdas y ahora esos mismos grupos están criticando al
gobierno, los citamos no porque coincidamos cien por cien con
sus principios, sino para ponerlo como argumento de que el
gobierno no está haciendo bien ni siquiera esas cuestiones y los
citamos en esas cuestiones, cuando se dice que el IBAVI no lo
hace bien y lo dice el APA yo supongo que algún argumento
tendrá, ¿o no tienen ninguno?, pues entonces es que lo hace...
alguna cuestión tiene.
Sobre el tema de la educación, las propuestas que nosotros
hacemos en educación fundamentalmente se basan en defender
la educación de calidad, de calidad y en libertad, de calidad en
general, pública, concertada y privada. Si tenemos una
educación de calidad en general tendremos unos buenos
alumnos, tendremos futuro y tendremos un sistema que
funcione, de calidad y en libertad, y eso es lo que defendemos.

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? Sr. Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gràcies, Sr. Vicepresident. Bien, en primer lugar, quiero
agradecer a todos los grupos sus intervenciones, a algunos más
y a otros no tanto, pero agradecerles a todos sus intervenciones
y sus aportaciones.
En principio vemos que hay bastantes propuestas, a pesar
de que alguno no lo reconozca, que se pueden aprobar con una
amplia mayoría y otras que estamos dispuestos evidentemente
a la negociación.
Una cuestión general, no sé, se critica al Grupo Popular, un
razonamiento bastante lógico, ¿no?, ustedes presentan ahora
propuestas aquí, han estado cuatro años gobernando, ¿por qué
no las hicieron entonces?. Es un razonamiento lógico, pero creo
que hay un hecho importante y una cuestión singular que
siempre se tiene que tener en cuenta, y creo que todo el mundo
lo ha reconocido. A partir del año 2007-2008 empieza una de
las peores crisis económicas y la sufren los ciudadanos, la
sufren las empresas, la sufren las pequeñas empresas, pero la
sufre la administración pública y ustedes cogen las cuentas
públicas y se darán cuenta de la bajada de la recaudación en
ingresos públicos que se produce durante todos esos años, de
los problemas de financiación que tienen todas las
administraciones sean del color que sean y de las dificultades
en financiar los servicios públicos.
Claro, ¿qué es primero, la causa o la consecuencia?, la
bajada en los ingresos públicos es consecuencia de la crisis
económica y para salir de la crisis económica hay que tomar
decisiones y hay que priorizar, y si eso no lo entienden y
siempre le echan la culpa al Partido Popular como si el Partido
Popular hiciese los recortes por divertimiento o porque le

Y en materia de turismo, se nos criticaba..., pues también
defendemos ese pacto en nuestro principal motor económico,
es que... cuando se pone en cuestión, “no, es que quiero que
quiten su propuesta de resolución, que no ponga que el turismo
es el principal motor económico”, es que los datos de nuestra
comunidad autónoma son así, nos guste, no nos guste, nos
gustaría más diversidad, nos gustaría de otra forma, pero el
turismo es el principal motor económico y queremos un pacto
que asegure la calidad en la oferta y que asegure la
sostenibilidad... y, efectivamente, si tenemos eso tendremos
trabajo digno, cada vez tendremos más trabajo digno, cuando
no había trabajo digno era cuando se iban 40.000 personas al
paro continuamente...
(Remor de veus)
...ahí no había trabajo, ahí no había trabajo y punto, ¿eh?
Entonces, bien... sobre otras cuestiones que ha ido
aportando los distintos grupos... las enmiendas concretas las
iremos en todo caso pactando con cada grupo porque ahora en
el tiempo que nos queda es imposible.
Valorar positivamente las... el apoyo que ha dado El Pi y
Ciudadanos básicamente, también valorar positivamente las
propuestas de MÉS per Menorca sobre propuestas de
resolución, sobre las propuestas del PSOE también valorar
positivamente a pesar de... de discrepar con el discurso del Sr.
Borràs, debemos valorar positivamente su propuesta de acuerdo
en muchas cuestiones que intentaremos alcanzar, concretar las
transacciones.
Y decir que nuestras propuestas podrán decir lo que
consideren, pero creo que en su inmensa mayoría son
propuestas...
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Lafuente, perdoni...

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a desenvolupar un Pla de transició energètica adequat perquè
les nostres illes puguin en un futur dependre només de
l’energia renovable produïda a les Illes Balears.

EL SR.LAFUENTE I MIR:
...vaig acabant, son propuestas...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Lafuente, perdoni, la intervenció del grup proposant en
aquest moment és definir si accepta o no les transaccions
concretes que han fet els diferents grups parlamentaris, vull dir,
ha de quedar clar ara en la seva intervenció si accepten o no
aquestes transaccions perquè la lletrada pugui referir el text i
avui horabaixa les puguem votar.
Per tant, el que necessitam de la seva intervenció és sobre
tota la sèrie de transaccions que els diferents grups
parlamentaris han exposat, que el Partit Popular es pronunciï en
si o no.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Li farem arribar la llista de les transaccions. En aquest
moment en cinc minuts és impossible de totes... en totes... tot
el llistat, és impossible...
(Remor de veus)

4. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme les modificacions legislatives necessàries tendents a la
creació de més imposts mediambientals a les activitats més
contaminants.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a apostar
per una educació pública de qualitat i a millorar el pressupost
en educació a les Illes Balears, així com a donar compliment
a l'acord de destinar un 30% de les possibles millores de
finançament al pressupost d'educació.
6. El Parlament insta el Govern de les Illes balears a apujar
gradualment el pressupost d’educació fins arribar a la mitjana
estatal i aspirant a aconseguir arribar al 7% del PIB a llarg
termini i a eliminar progressivament els concerts d’educació
no obligatòria amb l’escola concertada
7. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’un
rescat farmacològic per als ciutadans i ciutadanes que no es
poden comprar les medecines, i insta el govern a emprendre
accions adequades perquè els pensionistes no paguin els
medicaments.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar per la transparència en les llistes d’espera.

Farem arribar a la lletrada el llistat.
Molt bé, ido li farem arribar el llistat i el contingut.
Molt bé, moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una política de facturació a tercers que
li permeti recuperar les despeses originades per prestacions
rebudes pels pacients aliens al Sistema Públic de Salut.
10. El Parlament de les Illes Balears constata que s’ha posat
en marxa la facultat de medicina sense el necessari consens
social i havent-hi altres prioritats educatives i pressupostàries.

Correspon el debat de les trenta propostes del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, RGE núm. 13429/16, la
proposta núm. 21 ha estat rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 13454/16.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar les auditories a les empreses
concessionàries de Son Espases i Can Misses i, si s’escau,
revisar i fer complir els plecs del contracte.

Defensa per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, el Sr. Jarabo, per un temps de deu minuts.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una auditoria del sector públic
instrumental amb criteris d’eficiència.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la precarietat
laboral és una constant a les nostres illes malgrat el negoci
turístic no deixa de créixer, i que són necessàries accions més
contundents per acabar amb una situació totalment injusta i
que no reparteix la riquesa i els beneficis econòmics derivats
de la principal indústria de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures urgents per combatre la pobresa
energètica a la nostra comunitat autònoma, considerant
l'energia com a servei bàsic i denunciant davant l'Estat la
política energètica del Govern d'Espanya que dóna ajudes (bo
social) sense contemplar qüestions de renda o de situació
econòmica real.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar una auditoria del deute amb la màxima
participació ciutadana al llarg de l’any 2017.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar a la seva pàgina web tots els informes
i estudis que hagi encarregat.
15. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes a les Illes Balears del Ministeri de Medi Ambient, que
faci un control i inspecció efectius de les ocupacions privades
en zones de domini públic marítimoterrestre, garantint l’ús
públic per damunt d’interessos particulars.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb l'elaboració de nous parcs
naturals, i ampliar els parcs naturals existents (Cabrera,
Dragonera, Parc de Llevant, Ses Salines d’Eivissa, etc.) i
recuperar el de Llevant de Mallorca i el de Cala d’Hort
d’Eivissa, dotant-los d’un finançament suficient i recuperar les
plantilles de vigilància i conservació que foren acomiadades
la darrera legislatura, i que s’elaborin els corresponents Plans
Rectors d’Ús i Gestió.
17. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme al llarg del 2017 una nova llei de benestar animal, on
desaparegui qualsevol excepció que impliqui maltractament
animal i que s’adapti a la realitat social actual de les Illes
Balears en matèria de benestar animal.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la xarxa de transport públic
terrestre que cobreixi la manca de freqüències i flexibilitat
d’horaris entre pobles i la intermodalitat entre altres
transports terrestres i que, en compliment de les seves
competències, vetlli per la millora del servei i renegociï amb
les empreses concessionàries les seves condicions.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar els plecs de condicions de les
concessionàries de transport a les Illes Balears quan aquests
s’hagin de renovar, contemplant les millores que han de
recollir.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer complir els contractes i la llei amb les
concessionàries de transport públic i, en cas d’incompliments
reiterats o posada en perill dels usuaris, es procedeixi a la
seva rescissió de forma immediata.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar
la regulació reglamentària de l'impost turístic sostenible de les
Illes Balears en relació amb el sistema d'estimació objectiva.
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d’evitar la construcció de noves edificacions a Cala d’Hort
d’Eivissa.
26. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme les actuacions legislatives necessàries per a aprovar una
llei de residus que permeti augmentar la inspecció i el control
dels residus.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar un Pla d’Acció de Millora de les
Infraestructures de depuració de les aigües residuals de totes
les Illes, afrontant especialment la problemàtica dels emissaris
subaquàtics.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una nova llei del sòl, a revisar i, si
n'és el cas, a derogar els articles de la Llei agrària i la Llei
turística que legislen en matèria forestal, d’ordenació
territorial i urbanística.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que faci les actuacions pertinents a les instàncies
competents perquè s'estudiï la declaració de zona ZEPA per a
les zones afectades com la Marina de Llucmajor als efectes de
contribuir a evitar la implantació de noves línies d’alta tensió
al nostre territori.
30. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern i els
consells insulars a activar una política de canvi en l'àmbit de
la cultura, element primer perquè la transformació pugui
donar-se fonamentalment en l’àmbit social i no solament en el
polític. A aquest efecte, proposa la creació d'un Consell de la
Cultura amb capacitat organitzativa i programàtica, amb
atribucions i competències en la creació de polítiques
culturals, absorbint concessions i funcions que tenen avui
entitats privades: fundacions i instituts, de manera que sigui
motor efectiu en la dinamització d'espais culturals com un
referent constant per a la ciutadania, assumint competències
de promoció equitativa a tot el territori.
EL SR. JARABO I VICENTE:

22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
posar fre a la saturació turística que pateixen les Illes Balears
transformant el model de creixement econòmic i el model
productiu.

M olt bé, moltes gràcies, Sr. President, diputades,
treballadores, públic present.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el pressupost dedicat a R+D+I fins
arribar a la mitjana estatal i a prendre les mesures necessàries
per desenvolupar aquest sector així com les noves tecnologies,
tot impulsant la dinamització d’empreses, tant de noves
tecnologies, com clústers de desenvolupament.

El nostre grup parlamentari va arribar a aquesta cambra
amb el clar objectiu que les nostres illes emprenguessin un
rumb diferent al que fins ara havia marcat principalment el
Partit Popular i els seus governs de corrupció, desvergonya i
destrucció del territori, imatge encara instalAlada sobre Balears
en el subconscient de l’Estat.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme un control de recursos hídrics en el
marc de la lluita contra la sequera, que inclogui inspeccions
a grans establiments, instant els ajuntaments a instaurar
tarifes progressives d’aigua en funció del consum.

La majoria conservadora que sempre va existir en aquesta
cambra ha estat substituïda en aquesta legislatura per una altra
majoria progressista oferint-nos l’oportunitat de dibuixar un
nou destí econòmic, social, mediambiental i cultural.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, a revisar d’ofici els acords presos per Xarxa
Natura 2000 de la CMAIB des de l’any 2011, a la vista de
l’existència d’informes contradictoris interns, als efectes

Per emprendre aquest viatge vàrem construir un vaixell,
perquè vàrem decidir anar en vaixell, i el vàrem beneir com els
Acords pel canvi, vàrem decidir qui compondria la tripulació,
quin seria el contingut de la nostra càrrega i qui la capitana; i
ens llancem al mar sense gaire conèixer-nos amb la dificultat
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afegida de no concretar en excés el rumb amb l’esperança que
durant el viatge apareguessin llocs atractius on atracar, aquests
ports serien les nostres prioritats i ens llancem a navegar en un
mar amb marejada amb uns forts vents de popa que ens
empenyien -la gent que ens va votar-, i uns vents de llevant que
no ens provocaven massa mareig; ara ja en alta mar les ones i
els vents més agressius compta que aquesta tripulació tengui
clar el seu horitzó.
Les propostes de Podem Illes Balears són un recordatori
que posseïm una brúixola i un advertiment de la necessitat de
marcar un horitzó comú. He agrupat les propostes per blocs
temàtics per deixar ben clar quins són els ports on volem
amarrar el nostre vaixell fins aconseguir aquest horitzó.
Per poc que aixequem la mirada ens trobem el port del
rescat ciutadà, precarietat, pobresa energètica, pobresa
farmacològica, tenim més de 70.000 pensionistes a Balears que
reben menys de 650 euros al mes, que en alguns casos els han
de servir per mantenir fins i tot els seus fills i filles.
Concentrem-hi l’atenció perquè formen part d’aquest més del
20% de Balears amb risc de pobresa.
Com és possible que l’octubre aquest parlament demanés al
Govern de l’Estat acabar amb el decret que imposa el
copagament farmacèutic i després el Govern s’hagi quedat
creuat de braços?, per què no ha mirat els nostres veïns
valencians que al gener ja es van enginyar per esquivar el
torquemada Montoro i articular com a subvenció la devolució
del que aquest infaust decret els obliga a pagar.
Hi ha solucions, podem trobar les nostres pròpies solucions.
El 27% dels pensionistes valencians que havien abandonat els
tractaments ja poden accedir-hi de nou. Aquí tenen un horitzó
que ha de contemplar reunions de renda o de situació
econòmica real perquè els nostres escassos recursos vagin a qui
realment més ho necessita, com els nostres treballadors precaris
també ens necessiten, proposam que es constati la seva
precarietat.
Sr. Negueruela, contundència, una vegada més, sense temor,
si no ens temen que el treballadors d’aquesta comunitat
seguiran tement qui els està explotant. Per cert,, intuyo que
hasta el marxista irredento Mario Draghi, que usted
mencionaba antes, votaría a favor de esta propuesta.
Si parlem d’explotació, hem de parlar del sector turístic on
els grans beneficis dels nostres amics amb societats
panamenyes pesen sobre les esquenes dels nostres treballadors
i sobre el nostre territori, cau el pes, però no cau distribuït
l’ingrés que generem entre tots. Per això, entre d’altres
mesures, proposam de revisar el mètode d’estimació objectiva
a l’impost d’estades turístiques, una vegada constatat que les
profecies apocalíptiques que portaria aquest impost no
s’acompleixen, aprofitem per millorar-ho i aproximar-ho al que
sempre va haver de ser, una ecotaxa.
Els efectes del turisme requereixen accions d’emergència,
perquè ja arribem tard. La foto fixa de la saturació que s’ha
produït aquest estiu ha calat com mai a la nostra societat, les
imatges de les ocupacions privades del domini públic no són
noves, però aquest any han estat escandaloses. Hem de fer

servir aquesta consciència dels nostres límits per a una major
protecció del medi ambient, del nostre territori, amb la creació
i ampliació de parcs naturals, Cabrera, Dragonera, Parc de
Llevant, Ses Salines d’Eivissa, etc., donant-los un finançament
suficient, recuperant les plantilles de vigilància i conservació
que foren acomiadades la darrera legislatura i elaborant els
corresponents plans rectors d’ús i gestió.
També consideram necessària la declaració de zona ZEPA
a la Marina de Llucmajor, que podria evitar la instalAlació de
més línies d’alta tensió. I tampoc no hem d’oblidar que per
tenir cura del nostre territori hem de pensar en les necessitats de
les nostres infraestructures hídriques, hem de produir una
millora en la depuració d’aigües, així com la inversió en
reparació d’emissaris. Ho direm clar, volem reparar les
infraestructures hídriques, però no volem noves infraestructures
que poguessin incrementar ni donar la sensació d’incrementar
la pressió humana.
Per fer-ho hem de demostrar també que treballam en una
altra línia i per tant és hora de concretar, d’una vegada, un altre
dels horitzons del nostre vaixell, el nou model productiu.
Tornam insistir aquí en la necessitat d’augmentar la
qualificació dels nostres treballadors, els nostres estudiants
haurien d’aspirar a treballar en aquesta comunitat en alguna
diferent del turisme. Sabem que, des de la Conselleria de
Treball es treballa en una nova llei d’indústria, però consideram
imprescindible l’impuls d’altres sectors que es complementin
amb la indústria tradicional, com les noves tecnologies, la
comunicació o l’R+D+I. Necessitam generar un clima capaç
d’atreure talent i això és difícilment compatible si ens
mantenim a la cua en inversions en innovació.
Un altre horitzó que requereix tenir-lo sempre al front de la
nostra proa és el de l’educació, i això significa pressupost, que
no ho és tot, però ajuda. Sr. March, ara no hi és, depèn d’ell i
de la seva capacitat de convicció aconseguir aquest horitzó, el
Sr. March no ha de ser una barrera de contenció, sinó la veu de
la comunitat educativa en el Govern. Insistim en el compliment
dels acords pressupostaris de l’any passat, la formació dels
nostres alAlots i alAlotes és la garantia per evitar un futur més
pròsper i li asseguro que és impossible, amb ràtios de 28
alumnes de primària en una classe i amb una sola professora,
això és un crim, i cada dia que passa es perpetra el mateix crim.
I mentre no siguem conscients que aquesta situació mata les
possibilitats de desenvolupament d’aquests alAlots, on només
els més brillants seran capaços d’escapar d’aquest marc de
desatenció, aquest govern no entendrà el crit d’auxili que fem
arribar aquí des de l’ensenyament públic.
La nostra aposta per l’educació pública de qualitat, pensam
mirar també la seva, un compromís real que es demostra
prioritzant la pública davant la concertada no obligatòria, quan
la pública pot absorbir la demanda. Això es pot començar a fer
i, a més, és necessari quan el pressupost manca, és qüestió de
prioritats.
Per acabar, esmentaré algunes propostes realitzades per
dirigir-nos a l’horitzó de regeneració i transparència. Ens
agradaria que aquest Parlament admetés que la facultat de
medicina s’ha aprovat sense consens social, sense que sigui una
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prioritat educativa i sense que fos una prioritat pressupostària.
Considero que aquesta no és la millor forma d’aconseguir la
confiança d’un soci i penso que admetre l’error seria una sana
via de cicatrització.
Tenim moltes tasques pendents, molts acords per acomplir,
on amb la bona voluntat no n’hi ha prou, la transparència en les
llistes d’espera en sanitat; la publicació dels informes que
encarrega aquest govern; l’avaluació del sector públic
instrumental; les auditories a les concessionàries de Son
Espases i Can Misses, on les queixes de les treballadores i
treballadors de les empreses subcontractades haurien de ser
molt més escoltades, no hauríem de consentir que aquest
govern subcontractés empreses que forcen els seus treballadors
a unes condicions de misèria.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Camps, primer, perdó perquè abans m’he equivocat de
llinatge. I segon, això és per fixar les posicions.
EL SR. CAM PS I CASASNOVAS:
Efectivament.
LA SRA. PRESIDENTA:
Per favor, ...
(Alguns rialles)
ajusti's a la fixació de posicions.

Les nostres propostes suggereixen horitzons per a aquesta
comunitat autònoma, rescat ciutadà, ho reiter; protecció del
territori; nou model productiu; educació; cultura. Demanam i
esperam que tenguin el suport d’aquesta cambra.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Fixació de posicions per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Antoni Costa.
EL SR. CAM PS I CASASNOVAS:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Em permetran que avui, un dia en què els partits que donen
suport al Govern ens faran constatar moltes coses, de fet
algunes propostes de resolució del PSOE ens fan constatar fins
i tot la voluntat del Govern, ja no constatam fets concrets, sinó
que ara hem de constatar també la voluntat del Govern de fer
o no una cosa. En fi, coses esperpèntiques d’aquesta nova
política.
Idò, posats a constatar coses, em permetran que avui
constatem un fet inèdit, avui hem de constatar la sorprenent
absència de la presidenta del Govern en aquest debat.
(Alguns aplaudiments)
Va ser ella qui va triar aquest dia, no pot alAlegar, per tant,
desconeixement o problemes d’agenda. La seva absència és
premeditada. I mirin vostès, de tots els debats que hi ha en una
any, el debat de pressuposts i el debat de l’estat de l’autonomia
són, segurament, els dos debats més importants, i la presidenta
hauria de ser aquí avui per escoltar les propostes dels grups
parlamentaris, si li importés només una miqueta el Parlament
avui seria aquí per veure quines inquietuds ciutadanes se
substancien en aquest debat. És una llàstima que avui haguem
de constatar aquest fet que posa en entredit la nostra feina i que
demostra, una vegada més, un total menyspreu de la Sra.
Armengol cap a aquest Parlament.

EL SR. CAM PS I CASASNOVAS:
Era una esmena de constatació d’un fet.
(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
En qualsevol cas, en qualsevol cas, entrava ja en el debat
pròpiament dit de les propostes de resolució del Partit de
Podemos. I miri, jo dividiria també, com el Sr. Jarabo, aquestes
propostes de resolució en diversos grups: un grup, el més
important, segurament són la majoria de les propostes, són
aquelles que no són ni chicha ni limoná, és a dir, són aquelles
propostes d’embotiment, propostes on veiem un Podemos
totalment aburgesat, sense punch, el veiem sense punch,...
(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
... un Podemos que en certa manera ha perdut aquella frescor,
aquella frescor del principi, aquella novetat que podia
sorprendre alguns, són propostes certament poc ambicioses,
poc incisives, molt previsibles, propostes que suposen un
edulcorat massatge a l’esquena de la presidenta Armengol i on
hi ha, certament, una absència quasi total de crítiques al
Govern. Perquè, senyors de Podemos, s’han oblidat dels casos
de nepotisme flagrant que encara envileixen aquest Parlament?
Ja no se’n recorda del Sr. Juli Fuster? No voldria pensar, Sr.
Jarabo, que aquest silenci és per evitar que alguns els retreguin
el cas del Sr. Daniel Bachiller, un autèntica vergonya que algú
de Podemos hauria d’explicar, tant transparents que són vostès!
Un senyor que ja du adjudicats més d’1,5 milions d’euros en
investigació, sense certament cap resultat visible, 1,5 milions
de doblers públics, que vostès, senyors de Podemos, haurien
d’explicar d’alguna manera.
I entre les propostes que dic que són ni chicha ni limoná, hi
ha la proposta que demana que el Govern acompleixi l’acord de
destinar el 30% de les millores de finançament en educació.
Senyors de Podemos, jo crec que el Govern els ha enganat, els
ho hem dit diverses vegades, els varen posar una pastanaga
davant els ulls i vostès darrera la pastanaga, van retirar una
esmena de 40 milions d’euros a educació...
(Alguns aplaudiments)
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... per una cosa que, evidentment, no ha arribat, i li dic, ni
arribarà. El que és pitjor, vostès, davant açò, callaran, com a
màxim faran aquesta proposta de resolució, com a màxim faran
una pregunta en el Parlament, però res més, i ho faran perquè
l’Assemblea de Docents no digui que vostès no fan res. A açò
se li diu, Sr. Jarabo, fer teatre, i avui amb aquesta proposta
vostès fan teatre. I aquesta proposta és una proposta de cara a
la galeria, sabent, sabent que el seu recorregut dins el Govern
és d’aquí a la paperera, i això és així, Sr. Jarabo, i vostè ho sap.
I també altres propostes d’aquelles que ja he dit que els falta
sang, que no ni chicha ni limoná i que l’únic que pretenen és
que s’acompleixi la llei o els plecs de condicions o els
contractes. Demanen, per posar algun exemple, fer acomplir els
contractes i la llei a les concessionàries del transport públic; fer
acomplir els plecs de contractes a les empreses concessionàries
de Son Espases i Can Misses. I què aporten, Sr. Jarabo,
aquestes propostes? No aporten res, és evident que els plecs de
condicions o els contractes s’han d’acomplir.
I mirin, senyors de Podemos, si vostès tenen constància que
s’incompleix la llei, que els plecs de condicions no
s’acompleixen o que els contractes no s’acompleixen per les
concessionàries, no han de venir aquí amb una proposta, han
d’anar als jutjats i posar la denúncia. Perquè açò, li torn repetir,
és fer teatre, i vostès avui, amb aquesta proposta també fan
teatre.
Una altra proposta que demostra l’estat de submissió o
d’adopció, ja no ho sé, de Podemos, és la 8, quan parla que el
Govern aposti per la transparència en les llistes d’espera.
Apostar, apostar, què vol dir apostar? Siguin valents, nosaltres
els proposam canviar aquest apostam, que no vol dir res, pel
verb implementar i fer efectiva la transparència en les llistes
d’espera. Senyors de Podemos, un poc d’energia! Açò d’anar
a apostar, apostar, implementar, que realment el Govern es
mulli amb aquesta qüestió!
També votarem, lògicament, en contra de la proposta de
pujar imposts, també una proposta totalment molt previsible.
Hi ha un segon grup també de propostes, que les podríem
denominar propostes sectàries, és, per exemple, la que demana
la supressió progressiva dels concerts educatius no obligatoris,
una proposta totalitària, que es vol carregar d’un ventall el dret
que tenen els pares a educar els seus fills segons les seves
necessitats i amb les mateixes condicions que la resta. És una
vergonya que un partit, en ple segle XXI, pugui qüestionar la
feina i l’esforç que fa avui l’escola concertada, quan,
precisament, aquesta escola concertada surt més barata a
l’administració pública i fa una labor ingent de qualitat en el
món educatiu.
I perquè quedi molt clar, davant un Govern que vol
escanyar l’escola concertada, el Partit Popular sempre s’hi
posarà enfront. Davant les llibertats ciutadanes que vostès
volen destruir, el Partit Popular sempre hi serà davant i no ho
comportarem i ho denunciarem les vegades que faci falta.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Altres propostes sectàries són les que fan referència al
turisme, al sector hoteler, etc., una altra de les seves obsessions
malaltisses de Podemos.
No donarem suport a cap de les propostes que intenten
presentar les empreses com a explotadores, especuladores, que
provoquen injustícies o que són les responsables de la suposada
saturació. El debat de la saturació és un debat fals, és un debat
artificial que només interessa a l’esquerra més radical, és un
debat del segle passat, i no ho dic jo, ho deia el doctor en
Economia, Antoni Riera, fa només alguns mesos. El turisme,
Sr. Jarabo, és un bé per a aquesta comunitat autònoma, és un bé
en sí mateix; el turisme és positiu i ho han de dir, no han de fer
aquests missatges que vostès fan en contra del turisme. I el que
ha de fer el Govern és gestionar millor aquestes puntes
d’afluència a determinats llocs, no sobra ningú, fa falta més
gestió, fa falta més feina per part del Govern i sobra demagògia
i sectarisme.
Un tercer grup, un tercer grup són les propostes jo diria
psicodèliques, algunes són psicodèliques. Miri, avui m’he posat
la corbata morada...
(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)
..., dic, a veure si puc entendre (...) la corbata puc entendre el
que vostès ens volen dir, però la realitat és que no, és que no,
continuu sense entendre moltes coses. Mirin, m’he pensat molt
el fet de votar a favor de la seva proposta d’iniciar una
auditoria del deute amb la màxima participació ciutadana, estic
intrigat per veure què en pot sortir d’aquesta auditoria.
I m’hagués agradat saber qui són els participants. Jo hi veig
moltes preguntes, perquè hi pot participar tothom? Han de tenir
estudis, no han de tenir estudis? Qui ho coordina? Què es pot
torbar una auditoria d’aquestes? Se n’ha feta alguna? Quins
resultats ha donat? M irin, senyors de Podemos, jo crec que amb
aquesta qüestió hem de ser seriosos i em sembla que aquesta
proposta és un disbarat.
Tenia apuntat “xorrada”, però bé, queda en un disbarat,
eh,...
(Algunes rialles)
..., i la votarem, per responsabilitat, en contra. I si el PSOE
tingués, avui en dia ja ho dubt, un mínim de sentit comú, avui
també hi votaria en contra, perquè crec que hem de començar
a dir les coses pel seu nom, i a les “xorrades” els hem de dir
“xorrades”, i aquesta és una d’aquestes.
Una altra proposició psicodèlica és la 17, que demana dur
a terme -el temps se’m va volant, certament, però bé-, en
qualsevol cas, la número 17, ja per acabar, on demanen una
nova llei de benestar animal. Ho vaig haver de llegir diverses
vegades, demà començam la ponència de la llei de
maltractament animal, i vostès ja demanen una nova llei de
benestar animal; encara no hem acabat una cosa i ara ja en
començam una altra. Bé, un poc de serietat. No faré broma de
dir que açò és una animalada, però, és clar, és que m’ho deixen
a huevo, eh.
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(Algunes rialles i remor de veus)
Miri, aquesta proposta, em referesc al Sr. Baltasar Picornell,
perquè sé que és la que ell promou en aquests moments, em
sembla que no és qüestió ara de fer una nova llei, sinó que, si
vostès tenen propostes, les presentin a la ponència i les
presentin al tràmit parlamentari.
M’he deixat algunes coses, en qualsevol cas, com que el
temps se m’acaba, ja no diré res més. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Margalida Capellà, per fixar posicions,
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.
LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:
Hola, bon dia a tothom. Diuen que després de la calma ve
la tempesta, i en aquest cas ho farem a l’inrevés, després de la
tempesta ve la calma, intentem que això no sigui un circ,...
(Remor de veus)
I, senyores i senyors, perquè sempre diu senyors, però
també hi ha senyores, aquí davant, companys, companyes, de
les 30 propostes que han presentat vostès, totes estan ajustades
als acords pel canvi, bé, quasi totes, i coincidim pràcticament
en tots els punts. Votarem que sí a 25 de les 30 trenta
propostes; votarem que no a dos punts i després hi ha tres punts
en els quals estam pendents de transacció.
Votarem que no, i ara els explicaré per què, en els punts 6
i 10. Pel que fa al punt 6, no ens hi oposam, per descomptat,
pels mateixos motius que el Sr. Camps i el Grup Parlamentari
Popular, els explic quin problema hi veiem en aquest punt,
vostès ajunten en un mateix punt l’augment progressiu dels
pressuposts d’educació, aquí parlam d’una Ítaca, hi donam
suport, i després parlen, també, d’eliminar progressivament els
concerts d’educació no obligatòria amb l’escola concertada.
Pensam que aquest punt se superposa, en part, amb el punt
anterior, amb el punt 5, al qual hi donam suport; estam d’acord
amb no potenciar -que vostè ho ha dit- la privada concertada
allà on la pública pot absorbir la demanda, el que passa és que
ens falta un debat, ens falten dades. Parlam de canviar el model
econòmic, el model turístic i nosaltres, bé, i vostès, parlam de
fa temps d’un canvi, no només d’una millora, sinó d’un canvi
en el model educatiu, aquí tenim un model mixt on conviuen la
pública i la privada concertada, hem de tenir en compte que la
realitat a M allorca, i dins Mallorca, a Palma, no és la mateixa
que a Menorca, a Eivissa i a Formentera, i ens sembla que ens
fa falta aquest debat i aquestes dades per saber què costa i què
no costa l’escola concertada.
Ens falten també dades quan vostès es refereixen a
l’educació no obligatòria, si fan referència a la postobligatòria
només, és a dir, a batxillerat i a formació professional, o també
inclouen l’educació infantil? Si vostès volen eliminar
l’educació infantil, encara que sigui progressivament, aquí
tendrem un caos, perquè no és un tema de llibertat d’elecció
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sinó que és un tema de pressupost. Per tant augmentam el
pressupost, parlam, debatem quin és el model que volem;
nosaltres, ja ho hem dit en distintes ocasions, apostam i
intentam implementar -que aquí ens deia el Sr. Camps que no
basta apostar-, hem d’anar cap a un model majoritàriament
públic, públic si és possible, però hem de reforçar el model
públic per no deixar els infants sense aquesta educació. Per tant
votam en contra en el benentès que ens fa falta aquest model,
ens fan falta dades, ja ho hem dit en algunes ocasions, sobre
què costa i què no costa la concertada, això de si és més barat
o no que la concertada, a mi em sap greu pels mestres de la
concertada que es digui això, i entenem, encara que vostès
parlin de progressivitat, ens falta saber l’abast d’aquest punt i
les repercussions d’aquesta proposta.
Pel que fa al punt 10, sobre la facultat de medicina, vostès
proposen que el Parlament constati que s’ha posat en marxa la
facultat de medicina sense el necessari consens social i haventhi altres prioritats educatives i pressupostàries. Nosaltres votam
no. Consideram que hi ha un consens acadèmic a la universitat
i també en el sector mèdic..., no, no em faci així, perquè hi ha
un consens ample. I després és prioritària o no? Miri, qui
governa prioritza; vostès no varen governar, per tant no
prioritzen; nosaltres som al Govern i donam suport a aquest
projecte. Aquesta és la diferència sobre aquest punt.
Després els punts 14 i 17 estan pendents de transacció, em
consta. Per tant també estam pendents de la votació. I després
nosaltres els volíem proposar una transacció en el punt 30.
Aquest punt... -em pos les ulleres, perquè la veritat és que a
vegades necessit un traductor per entendre algunes de les
propostes que vostès presenten, i en aquest punt també; la
veritat és que ens ha costat entendre-ho-, vostè proposen: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern i els consells
insulars a activar una política de canvi en l’àmbit de la cultura,
element primer perquè la transformació pugui donar-se
fonamentalment en l’àmbit social i no solament en el polític; a
aquest efecte proposa la creació d’un consell de la cultura amb
capacitat organitzativa i programàtica amb atribucions...”; bé,
és que és molt llarg, hi ha moltes..., falten comes... Nosaltres
els proposam la següent transacció: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a la creació del
Consell de la Cultura, realitzant prèviament un procés de
recollida de dades per tal de treballar-les amb el sector públic
i privat, mitjançant un procés participatiu a les diferents illes
amb els consells insulars i els ajuntaments i els actors culturals
afectats, per concloure amb el Pla de la cultura i posterior
constitució del Consell de la Cultura”. Si els sembla bé, aquesta
és la transacció que els proposam.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Fixació de posicions per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr.
Jaume Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Portaveu de Podem, vostè ha volgut fer la comparació que va
en un vaixell, i aquest vaixell es diu acords pel canvi, i que el
seu viatge és aturar-se a ports atractius, i els seus ports atractius
són les seves propostes, ha dit. Jo el que li puc dir és que vostès
tenen una tramuntanada que fa por, i tenen les persones
marejades, d’aquesta terra. El seu vaixell, el seu, té una
tramuntanada de por i té les persones marejades, i vostès es
dediquen en aquest vaixell que varen agafar i que es diu acords
pel canvi, amb M ÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i el
PSIB-PSOE, es dediquen a fer-li forats. M’estim més anar amb
un bot de 12 pams que amb el seu vaixell, maldament tengui
100 metres, perquè aquest vaixell s’ofegarà, se n’anirà al fons.
O comencen a posar estopa i tallen totes les vies d’aigua o
difícilment cap d’aquests ports atractius vostès no veuran fets,
els de Podemos.
Perquè han passat quinze mesos de les eleccions, ja només
queden dos anys i vuit mesos per a les eleccions pròximes, és
a dir, no queden ni tres anys, dos anys i vuit mesos, i després
que ja només queden dos anys i vuit mesos hi hauria d’haver
coses concretes, i tornam a ser aquí amb unes propostes de
resolució que són brindis al sol, que no han estat capaços vostès
amb els seus socis de govern aquests darrers quinze mesos de
poder plasmar en propostes concretes, i es cuiden de discutir
aqueixes coses.
Jo, Sra. Capellà, estic d’acord que en qualque moment s’ha
de menester un traductor, per entendre’ls, però imagini’s la
societat el que ha de menester; és a dir, si vostès i nosaltres que
som aquí més o manco sabem de què va el trull i hem de
menester un traductor, imagini’s la societat.
Però ajustant-me al tema, Sr. Jarabo, li direm que des d’El
Pi li votarem a 14 propostes que sí, a 14; la veritat és que...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
No, no, la veritat és que hi hauria molt a discutir, però ja
veurà que d’aqueixes 14, que són la 2, la 3, la 7, la 8, la 9, la
14, la 18, la 19, la 21, la 23, la 24, la 26, la 27 i la 30, no
canvien res de la política; bé, és una cosa que són de sentit
comú. El que més ens agradaria és veure si són capaços que els
quedi clar que en aquesta terra la principal indústria és el
turisme i per això deixin d’establir càtedres i donar lliçons
demagògiques d’una superioritat moral damunt els altres i
demonitzin la principal indústria que tenim.
A la primera esmena de la primera proposta els faríem una
transacció -no sé si l’acceptaran o no- que és que vostès diuen
que la precarietat laboral és una constant. Si vostès posassin
que en alguns casos la precarietat laboral..., que s’ha de
perseguir, però no una constant, és a dir, és fals que sigui una
constant la precarietat laboral; és vera que hi ha un percentatge
d’empreses que poden tenir gent amb precarietat laboral, és a
dir, perquè si la precarietat laboral és una constant el Sr. Iago
Negueruela ha de dimitir; si és la constant, si és el 90%, el 85%
d’aquesta terra està en precarietat laboral, ha de dimitir per no
fer la seva feina. En canvi si constatam que s’ha de lluitar dins
això i féssim una transacció aquí, ho podem votar a favor,

perquè no negam que hi pugui haver un percentatge de gent que
està en precarietat laboral, així de clar.
Després a la proposta número 3 també..., en aquesta
proposta nosaltres votarem que sí, però quan venem la idea que
volem que sigui a tot el nostre espai de les Illes Balears
desenvolupar un pla de transició energètica adequat perquè les
nostres illes puguin tenir un futur, dependre només de l’energia
renovable, aquí s’ha d’obrir un debat. Com?, perquè a l’Estat
espanyol només hi ha una illa totalment amb energies
renovables, que és l’illa d’El Hierro. Ah!, i a mi m’agradaria
tenir salut fins als 125 anys, i clar, poder jugar a truc fins als
125 anys i poder veure els meus besnéts i renéts. No, no, a
veure, com ho feim? Estam disposats a posar molins dins
l’aigua?, estam disposats a posar molins a les muntanyes? Hem
de saber com. Votarem que sí, però convidam Podemos a veure
si té idees per a això, perquè el que veim que té és una ilAlusió.
Bé, a la ilAlusió nosaltres li votarem que sí.
L’altra qüestió és que a la 4 votarem que no. És a dir, vostè
fa la mateixa equivocació que el Sr. Bauzá va fer la passada
legislatura: més imposts. Va tornar enrere, eh?, en aquell dels
envasos; vostès van pel mateix lloc. La societat es va aixecar,
i en aquest cas no es va aixecar amb la marea verda, es va
aixecar la petita i mitjana empresa, els distribuïdors d’aquesta
terra, i vostè si vol gravar aquesta gent va equivocat. Votarem
que no.
A la 5 podríem votar a favor, a favor, sempre que també
quan parla d’escola pública parli també d’escola concertada.
Una no seria possible sense l’altra en aqueixa terra, és a dir, ser
tan...
(L'intervinent pica dos cops amb l'artell la tribuna)
...dur de no veure que hi ha un 38, 38,5% en aqueixa terra que
és escola concertada i no tenim un duro per realment llevar la
concertada i posar-ho tot públic, el que no podem fer és que el
Parlament insti a posar una educació pública de qualitat i
millorar el pressupost de les Illes Balears, així com donar
compliment a l’acord de destinar el 30% de les possibles
millores de finançament al pressupost d’educació. Bé, podem
estar d’acord amb això, però també a la concertada, perquè si
no aquí hi ha, de cada deu nins que passen pel carrer, quatre
que vostè no té en compte això. Si vostè també posa “i la
concertada” nosaltres hi votaríem a favor.
La 6. Tornam estar dins el tema d’educació i la malaltia que
hi ha contra el tema de l’escola concertada. Diu: “El Parlament
insta el Govern de les Illes Balears a pujar gradualment el
pressupost d’educació fins arribar a la mitja estatal, aspirant a
aconseguir arribar al 7% del PIB a llarg termini, i a eliminar
progressivament els concerts d’educació no obligatòria amb
l’escola concertada”. Miri, jo no sé com li ho he de dir, però els
nins que van a la concertada, com que nosaltres no tenim
capacitat de tenir-ho tot públic, són nins d’aquesta terra, que
potser defensaran les seves idees i potser, segur, que hi ha
molts de pares que els han votat, amb la qual cosa obrin els
ulls, obrin els ulls. És a dir, vostès pensin que el vaixell ha
d’arribar a port, però ha d’arribar a port segur, i vostès no estan
aquí per defensar només un sector de la societat, vostès donen
suport a un govern que és el govern de tots els ciutadans de
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Balears, és el meu govern maldament jo estigui a l’oposició, és
la meva presidenta maldament no sigui del meu partit, amb la
qual cosa vostès han de pensar amb els altres, que en aquest cas
també és la concertada. Després si vostè accepta aqueixa
transacció nosaltres en aquest cas podríem estar-hi d’acord.
Després hi ha la número 10. És un clàssic i ja se n’ha parlat
aquí, i tal i tal. Tornen parlar de la facultat de medicina com a
innecessària, i no se n’adonen que estan tot sols? Estan tot sols,
tot sols!, tots sols estan, estan tot sols, i a més han d’acceptar
democràticament que hi ha una majoria parlamentària i una
majoria social que hi està d’acord. A partir d’aquí, respectinho, no tornin ficar el dit dins l’ull en aquesta qüestió. Miri, hi
ha una qüestió tan senzilla; jo ho deia l’altre dia, dèiem que la
facultat de medicina costarà, quan estigui a ple rendiment, si
13, si 18, si 19; bé, ara aquests dies estam parlant del tema de
Son Dureta; jo vaig elevar a la presidenta la història de fer feina
per les malalties cròniques, li vaig posar clar aquí que per a mi
no era prioritari si s’havia d’arreglar Son Dureta, sinó que
l’acció que s’havia de fer era, amb els malalts crònics que
tendrem, que ja tenim però que tendrem sobretot en deu, dotze
anys, perquè la feina és en atenció primària, important, i des de
ca seva cada un poder estar ajudant a aquests crònics, menys
despesa a l’administració, més reforçament de la primària. Allò
de Son Dureta no és tan important. Ho dic perquè les seves
prioritats... Ah!, si féssim això de Son Dureta, que són 110
milions d’euros, segons he sentit, el manteniment també serien
devers 70 o 80 cada any, i potser en això tots estam d’acord.
Però miri, la facultat de medicina són 17, 18 milions d’euros,
quan estigui a ple rendiment 23, però ara han estat 600.000, i
no tenen cap inconvenient a gastar 500.000 euros perquè entrin
als jardins de Marivent. Jo no hi aniré, a Marivent; no me n’he
preocupat mai, ni de Marivent ni dels que hi viuen. La meva
realitat és una altra, és una altra, però com que vostès funcionen
amb eslògans van així.
Ja està bé de maltractar la majoria d’aqueixa terra que pensa
diferent de vostès amb la facultat de medicina. Em sent
maltractat, ja, per vostès. No accepten, no accepten en cap
moment que un altre pensi diferent de vostès.
Respecte dels punts 11, 12 i 13 nosaltres ens abstendrem;
també en els 15, 16 i 17. En els 18 i 19 votarem que sí, i en el
20 ens abstendrem, però hi podríem votar a favor. En el 20 vaig acabant, Sra. Presidenta- vostès parlen de fer complir els
contractes i la Llei de concessionàries del transport públic, i en
cas d’incompliments reiterats o de posar en perill els usuaris es
procedeixi a la seva rescissió de forma immediata. No creuen
que és millor que deixin fer feina al Govern i el conseller
competent o la consellera competent en això pugui veure com
aquestes coses, que nosaltres aquí ens banyem? No valdria més
instar el Govern perquè vetlli que els contractes que hi ha es
compleixin? Si han de rescindir o no rescindir ja serà el Govern
o la conselleria corresponent que si veu un incompliment ho
faci, perquè vostès no volen estar dins el Govern però després
volen repicar, i aqueixa és la incongruència per a mi de
Podemos, això són els forats que...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Font, ha d’anar acabant.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, vaig acabant. I la darrera qüestió que m’agradaria dir-los
és que amb el tema de la cultura que hi havia al final, que
parlàvem aquí i la portaveu de MÉS també en parlava, en el
tema de cultura deixin de tutelar la cultura, deixin que els
artistes, que els escriptors, que la gent que és capaç de crear -i
qualque dia potser no acaba de crear el que vol- creï; no
encotillin el colAlectiu cultural d’aqueixa terra. Estan tots
enfadadíssims perquè tothom vol tutelar. La dreta potser a
vegades és matussera en segons quines qüestions, però en
aquest tema deixa fer molt més, deixa fer molt més que vostès,
perquè vostès la volen tutelar.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. Josep Castells, del Grup Parlamentari
MÉS per M enorca per fixar posicions.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Sr.
Jarabo, respecte de les seves propostes de resolució li he de dir
que el nostre grup està força d’acord o molt d’acord amb la
música de fons, amb aquest fins i tot encara que se li pugui dir
brindis al sol, perquè totes les nostres propostes de resolució,
totes en general, tenen molt de caràcter de brindis al sol -jo crec
que aquí doncs el que estem fent d’alguna manera és resumir
les orientacions de cadascun dels nostres grups parlamentaris-,
i estem força d’acord amb la música perquè, de les 30 que hi
ha, n’hi ha 23 que mereixeran el nostre vot favorable. Per tant
podem dir que en gran mesura estem d’acord amb vostès.
Sí que estic d’acord també amb algunes crítiques que s’han
fet pels grups que m’han precedit quant a l’estratègia. Crec que
vostès tindrien, si volguessin, la capacitat de fer molt més per
alguns d’aquests punts que vostès proposen; segurament
haurien de prioritzar. Clar, vostès aquí fan el desplegament de
totes les seves reivindicacions, vostè doncs ho ha exposat en un
programa quan parlava dels quatre blocs, rescat ciutadà,
explotació del territori, model productiu, educació i cultura,
que nosaltres compartim, però també -jo ho estic aprenent des
que em dedico a la política- és molt important focalitzar i
prioritzar els esforços, i vostès ho podrien fer perquè sense
caure en la crítica fàcil d’allò de brindis al sol, perquè com ja
li he dit totes aquestes propostes de resolució tenen més o
menys aquest caràcter, jo sí que crec que seria molt positiu...,
pel que estem tan d’acord amb vostès com el nostre grup seria
molt positiu que vostès s’impliquessin d’una forma molt més
constructiva en la governació, i potser a vegades no explotar
tant alguns elements de debilitat que pot tenir el Govern,
perquè això doncs -amb això estic d’acord amb el Sr. Font- no
ajuda a poder-les portar a terme.
Per tant jo els..., recomanar no, perquè seria molt pretensiós
per part meva, els demanaria priorització i més implicació a fer
propostes d’articulació concreta, perquè, clar, hi ha algunes
idees amb què estic d’acord, i ara les comentaré, però que a mi
m’agradaria que vostès s’impliquessin més en la proposta

2716

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 27 de setembre de 2016

concreta de com assolir aquest objectiu, doncs a través
d’iniciatives parlamentàries que es podrien fer.
Un cop dit això, llavors passaré..., de fet ara posaré sobre la
taula algun d’aquests temes. Nosaltres, com li deia, votarem a
favor de 23 de les seves proposicions, i per tant n’hi ha 7 amb
les quals volem propiciar una transacció o votaríem que no,
votaríem que no.
Quant a les transaccions, el punt 8 i el punt 7, relatius a les
llistes d’espera i al copagament farmacèutic, són temes que
estem d’acord en el fons, però sabem que hi ha transaccions
que se’ls proposaran per part del Grup Socialista, nosaltres
n’hem tengut coneixement; creiem que milloren el redactat i
que van en la línia aquesta de concretar com aconseguir
l’objectiu, i per tant nosaltres, doncs si acceptessin aquestes
transaccions, hi podríem votar a favor. També en la del punt
30, que la Sra. Capellà doncs ja ha explicat, també donaríem
suport a aquesta transacció i els agrairíem molt que
l’acceptessin.
I una que encara no ha sortir al debat, que és sobre el punt
14, en què vostès insten o demanen que el Parlament insti el
Govern a publicar a la seva pàgina web tots els informes i
estudis que hagi encarregat, nosaltres creiem que l’excés
d’informació a vegades pot dur a la desinformació, i com que
informes en la tramitació de qualsevol procediment se’n
demanen molts, alguns dels quals purament tècnics, nosaltres
el que els proposaríem, precisament perquè la finalitat que
vostès persegueixen s’assolís més bé, seria que el redactat fos:
“Es publicaran a la seva pàgina web els estudis que hagi
encarregat o els estudis que encarregui”; em sembla que seria
més correcte, i realment doncs estaria molt bé que estiguessin
a l’abast de la ciutadania, que estiguin amb un PDF, que la gent
els pogués conèixer, no només saber que s’han contractat, que
això evidentment s’ha de fer amb tots, sinó tenir accés al
contingut de l’estudi, la qual cosa doncs em sembla perfecte.
Quant als punts que els votarem en contra, d’una banda...
bé, a no ser que es modifiqués molts la redacció en aquest
debat, d’una banda el punt 4, és clar, el Parlament de les Illes
Balears es compromet a dur a terme, o sigui, nosaltres ens
comprometem no sé ben bé davant qui, supòs que davant la
ciutadania, a crear impostos, i és clar, jo amb això sí que crec
que hem de ser una mica curosos i tocar de peus a terra, crear
impostos és una cosa molt seriosa, encara que pugui semblar
que són impostos tan justos i justificats com és gravar les
activitats contaminants, però crec que nosaltres per
responsabilitat no podem llançar un missatge a la ciutadania
que ens comprometem a crear impostos.
A veure, vostès són un grup parlamentari, vostès tenen la
capacitat de proposar la creació de nous impostos, de proposar
noves lleis, escolti, comuniquem a la ciutadania que crearem
impostos quan tinguem la proposta concreta i quan la
ciutadania pugui avaluar com impactarà això sobre ella,
anunciar la voluntat en abstracte de crear nous impostos a mi
em sembla que no... que no és gaire oportú, que no és el que
toca i per tant, en aquest punt no hi podem estar d’acord.
També, a més a més, perquè quan parlem d’impostos
mediambientals hi ha diverses formes tributàries, tal vegada

l’impost no és la més adequada; activitats més contaminants,
haurien de concretar quines activitats són, a vegades pensem
que hi ha activitats que ens poden semblar molt contaminants,
però que el fet de gravar-les acaba repercutint a la butxaca del
contribuent també.
Per tant, és un tema... que no crec que no sigui gaire apte
tractar-lo com a una proposició de resolució i que si un cas el
que haurien de fer doncs és una proposició de llei o com a
mínim una proposició no de llei més concreta de la qual
poguéssim conèixer tots els caràcters i poder-la votar a favor
sense cap recança.
I també estam en contra del punt 6, estam en contra del punt
6 perquè no ens sembla correcte llançar el missatge d’eliminar,
eliminar res respecte de l’escola concertada. El nostre grup està
totalment compromès amb l’escola pública, però creiem
també... vull dir, que l’escola concertada és una opció
perfectament legítima, creiem que hi ha molta gent, com ara
deia el Sr. Font, que porta els seus fills a l’escola concertada i,
a més a més, la visió del Govern i de la forma en què el
conseller ha enfrontat sempre aquest tema, nosaltres hi estem
totalment d’acord, que és considerar l’escola concertada com
un element més del servei públic de l’educació. Nosaltres ho
veiem així i per tant, també creim que és un tema molt sensible
i que convé no jugar amb ell ni donar missatges alarmistes a la
ciutadania i per tant, no veiem oportú aprovar aquest punt i, per
tant, hi votarem en contra.
I per acabar m’aturaré en una... en un dels 23 punts que sí
que els votarem a favor i m’hi aturaré perquè per la seva
rellevància és important... és important... és important fer-ho,
al menys justificar el vot del nostre grup, essent com és un grup
que estam al Govern i és el punt 10, el punt en què es constata
la posada en marxa de la facultat de medicina sense el necessari
consens i havent-hi altres prioritats educatives i pressupostàries.
El Sr. Font, que m’ha precedit en la paraula, ha parlat del
que vol la majoria de la població. En sap greu que ara no sigui
aquí el Sr. Font perquè jo li explicaria el que vol la majoria de
població de Menorca, no la que vota a MÉS per Menorca, no,
no, la que vota al PP, la que vota a Podem, la que vota als
socialistes, la que ens vota a nosaltres, sobre la posada en
marxa i m’ha sabut greu perquè... bé, veig que hi ha aquest tic
de confondre la visió de Mallorca amb la visió de les Illes
Balears.
Per tant, nosaltres no per ser fidels només al nostre
electorat, sinó per ser fidels a la gent que vota des de Menorca
i de fet, el fet que jo sigui ara dient açò constata que no hi ha
hagut el necessari consens social i tot i que també hem defensat
que fins i tot per a M enorca, i açò els ho hem explicat, als
nostres conciutadans, la posada en marxa de la facultat té coses
positives, té coses positives perquè estam segurs que impactarà
positivament als serveis assistencials que es dóna al nostre
hospital... el redactat de la seva proposició em sembla
impecable, ens constata que s’ha posat en marxa la facultat de
medicina sense el necessari consens social i es constata també
que hi havia altres prioritats educatives i pressupostàries, que
açò és exactament el que no entén la població de M enorca quan
coneix que el Govern tira endavant aquest projecte, que no
estava ni als Acords pel canvi, i que mai no ha tingut tampoc la
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possibilitat de votar en aquest parlament, que és una cosa que
s’ha portat estrictament en l’àmbit del Govern.
I açò és tot. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos per fixar posicions.
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remei a una sèrie de problemes que sí que tenim com pot ser
per exemple la regulació del lloguer de vacances i també, per
descomptat, tot el que són problemes infraestructurals que
tenim en aquesta comunitat i que tenen a veure, com és natural,
amb el turisme perquè evidentment hi ha un augment de
població en aquell moment que ens afecta i de manera
considerable.
Votarem també en contra de la 25... bàsicament per aquesta
revisió d’ofici, que no entenem què té a veure aquí amb això.

EL SR. PERICAY I HOSTA:
Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr. Jarabo, no
sé si li don una bona notícia o una mala notícia, però votarem
a favor d’onze propostes de Podem i ho farem amb molt de
gust perquè coincideixen evidentment amb la nostra manera de
veure les coses: la 2, la 7, la 10, l’11, la 12, la 15, la 19, la 20,
la 23, la 26 i la 27. Respecte... a falta... no feia comptes
d’aturar-m’hi gaire, però ja que hem parlat de la 10 i la facultat
de medicina jo també volia dir dues coses sobre això.
El Sr. Font, que no és aquí tampoc en aquest moment, deia
justament..., els retreia -i jo hi estic d’acord- que de vegades
vostès parlen de la gent apropiant-se... en fi, el que és... tota...
tots els ciutadans d’aquesta comunitat, no? Crec que ell ha fet
un poc el mateix quan ha parlat -ara veig que ve- de majoria,
d’una gran majoria, és a dir, evidentment això no és ver a
M enorca, però és que tampoc no ho és a Mallorca pel que jo
evidentment he pogut també parlar amb gent molt diversa. Per
tant, aquesta és una de les resolucions, crec que justa, de les
propostes que nosaltres votarem a favor.
En contra li votarem la 4, que ja... en fi, s’hi han referit
diferents intervinents abans que jo, entre altres coses perquè no
som partidaris de més imposts, com ja hem dit més d’un pic; la
5 també la votarem en contra, comprenc que vostès tenen
compromisos, compromisos amb el Govern i probablement
compromisos amb determinats colAlectius educatius amb els
quals han arribat a uns determinats acords o pactes o el que
sigui, però evidentment una cosa és millorar el pressupost i
l’altra haver de carregar amb aquest 30%, així per se, de les
possibles millores de finançament, és a dir en aquesta terra hi
ha moltes necessitats, entre elles les educatives, no ho dubtem,
però aquesta quantitat a nosaltres ens sembla que és un acord
privatiu, un acord de part que no ens afecta per a res a la resta
o no ens hauria d’afectar per a res, com a mínim, a la resta de
grups representats en aquest parlament.
La número 17 també la votarem en contra, bé, per raons que
ja tenen a veure..., abans s’hi ha referit el Sr. Font, amb raó,
això ja és objecte en aquest moment d’una ponència... o el Sr.
Borràs, no sé qui s’hi ha referit abans en algun moment, a això,
d’una ponència que en aquest moment que ha d’arrancar demà
mateix i per tant, aquí una mica els grups ja tenim feina a fer,
a part que la nostra postura evidentment no és la que vostès
defensen aquí.
També votarem en contra de la 21, modificada, amb la nova
proposta, tampoc no veim necessari aquesta nova regulació de
l’impost turístic; de la 22, saturació turística, també ja hem
parlat d’aquest tema abastament, nosaltres no som partidaris
d’insistir més en aquesta qüestió, sinó de, en tot cas, posar

La 28 també la votarem en contra, és una qüestió que ja
hem comentat, ja ha comentat la meva companya, la diputada
Ballester, referida a aquestes lleis, nosaltres som partidaris de
no de derogar les coses, sinó de revisar-les, de replantejar-les,
de quedar-nos amb el que creim que funciona i modificar,
evidentment, i millorar tot el que no funciona.
La 28 també... no, a la 28 m’acab de referir. Finalment,
també votarem en contra de la 30 perquè bàsicament està molt
bé crear un consell de cultura, no hi estam en contra, però bé,
què vol dir això?, què costarà? És a dir, afegim creació
d’organismes, i els organismes, desgraciadament no són gent
que estan a casa seva fent feina sinó que és una infraestructura,
és crear una estructura i sobretot és contractar una sèrie de
persones i açò, evidentment, requereix, com a mínim, un estudi
previ abans de posar res en marxa.
Ens abstendrem a la número 1, creim que mentre el marc
laboral sigui l’actual estarem constatant això i, per tant, creim
que és un poc una redundància; a la número 9 perquè realment
ens costa d’entendre per on van, creim que això ja és així i no
veim per què aquesta demanda; a la número 13 no perquè
estam en contra de l’auditoria del deute sinó simplement perquè
això de la màxima participació ciutadana, sense cap més
explicació, a mi em deixa francament sense possibilitar de dir
sí o no, per tant, ens hi abstendrem; a la 16, aquesta formulació
d’elaboració de nous parcs naturals, jo no sé com s’elabora un
parc natural, però en tot cas em sembla també d’una
inconcreció considerable. A la 21 ja m’hi he referit abans i
ens... perquè la tenia apuntada aquí com... en la versió antiga.
I a la 29 perquè aquest ús d’actuacions pertinents, instàncies
competents, també ens deixa -diguem- en aquest mateix marge
d’indefinició que no acabam d’entendre.
Proposam unes quantes transaccions. A la proposició
número 3, els proposam canviar aquest “només” , perquè creim
que, francament, no dic jo que no sigui desitjable, però en tot
cas és prou ilAlusori en aquest moment, i sobretot des d’on
partim, i els proposam posar, “en un percentatge altament
significatiu”, és a dir, una mica la idea de com més millor, amb
això hi estam crec tots d’acord i crec que també la resta de
grups hi poden estar.
A la número 6, a la qual ja han fet referència altres
intervinents abans que jo, nosaltres proposaríem d’eliminar per
poder salvar una part d’aquesta proposició dues propostes aquí,
dues transaccions possibles, eliminar des de “... i aspirant a
aconseguir arribar al 7% del PIB” perquè no és que no vulguem
arribar-hi, és que això ens sembla també molt ilAlusori com a
pretensió, creim que ja està bé amb allò que parlam de mitjana
estatal en aquest moment. Però en tot cas el que sí consideram
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necessari eliminar per poder votar a favor és eliminar
“progressivament els concerts d’educació no obligatòria amb
l’escola concertada”, és a dir, aquesta coda que per a nosaltres,
evidentment, no és acceptable.
Seguint amb les transaccions, a la número 8, crec que algú
ja ho dit abans també, crec que el Sr. Camps, quan parlen
d’apostar per la transparència en les llistes d’espera, ell parlava
d’implementar com alternativa, jo havia pensat una cosa tipus
garantir, és a dir, "garantir la transparència", no "apostar per",
perquè apostar sempre sembla que et quedes a mig... en fi, que
és una voluntat, però no satisfeta, no, garantir o implementar,
aplicar, és igual, però una altra fórmula que no sigui la que hi
ha aquí escrita.
A la número 14, nosaltres hi afegiríem al final, hi estaríem
d’acord, però afegint-hi “i el cost corresponent de cada un”, és
a dir, tots els informes i estudis que hagi encarregat i el cost
corresponent de cada un, perquè quedi clar, no només l’informe
en si sinó també què ha costat, què s’ha pagat i si és un informe
que encara no s’ha satisfet, com a mínim, què ens costarà. Si és
un informe de futur, també.
A la 18 també els proposaríem eliminar a partir de... o sigui,
eliminar l’última conjunció, “i renegociï amb les empreses
concessionàries les seves condicions”, crec que fins a “servei”
ho podem acceptar, no és que... és a dir, d’algunes d’aquestes
transaccions que proposam algunes les votarem que no si no
accepten la transacció i algunes altres les podem votar que sí
també, amb això fins i tot augmentaríem aquesta ràtio d’11 que
li he dit al començament.
I, finalment, a la número 24 també proposaríem l’eliminació
de la part de text a partir de, "que inclogui inspeccions a grans
establiments, etc, instar els ajuntaments", tot això fins al final.
Si quedàs fins a sequera, “contra la sequera” , també votaríem
la proposta a favor.
Res més per part nostra. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn per fixar posicions el Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula el Sr. Jaume Garau.
EL SR. GARAU I SALAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Bé, Sr. Jarabo,
en la línia del Grup MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, el
Partit Socialista també està en sintonia amb els acords pel canvi
i, per tant, de les trenta propostes que presenten vostès votarem
que sí a vint-i-tres, a dues no i proposarem em sembla que són
cinc transaccions.
Bé, aleshores començam pels no, que és el més fàcil.
A la número 6 nosaltres votarem que no perquè pensam que
aquesta filosofia d’estar en contra radicalment de l’escola
concertada o que es pugui entendre, de qualque manera, que es
pugui estar en contra del sistema de gestió a través de l’escola
concertada no la compartim del tot. Primer, pel que deia també
MÉS per Mallorca, que val la pena fer un debat a fons sobre

això, tenir dades damunt la taula i també observar que dins
altres àmbits de la comunitat balear i dins altres àmbits del
Govern s’utilitzen uns sistemes de concertació des de fa molts
d’anys i que tenen una legitimitat molt gran, per exemple el
sistema de concertació de places per a persones amb
discapacitat, que pràcticament hi ha molta poca plaça de gestió
pública directa, o el sistema de concertació de places per a
persones amb problemes de dependència. O sigui, el sistema de
concertació no és dolent en si mateix sinó que la seva aplicació
pot ser fins i tot positiva i òptima. Per tant, crec que fa falta un
debat sobre això i que l’hauríem de tenir aviat.
Després, evidentment una cosa que ja hem discutit molt que
és el tema de la facultat de medicina, jo crec que aquest tema
s’ha d’observar com el sentit de l’oportunitat que ha vist el
Govern per accelerar, tal vegada, una decisió i posar en marxa
una institució que està en la línia de moltes coses que vostès
comparteixen. Vostès comparteixen, evidentment, com
nosaltres la diversificació econòmica, un dels vessants de la
diversificació econòmica és la creació d’entitats d’alt nivell de
talent i d’alt nivell de tecnificació, i pensam que l’escola de
medicina és una petita, però és una institució molt potent en
aquest sentit i que comença ara a poc a poc, però pot arribar a
ser d’aquí cinc o deu anys una institució molt potent que ens
faciliti la diversificació dins la branca de la salut a molts de
nivells. De fet, hauríem d’observar com a positiu que estudiants
d’altres llocs d’Espanya venguin a estudiar medicina aquí a
Mallorca perquè deixen una petjada positiva.
Respecte de les transaccions. A la 4 una transacció molt,
molt concreta que diu, “el Parlament de les Illes Balears es
compromet -en lloc de dir “dur a terme” canviaríem per
“estudiar”-, es compromet a estudiar les modificacions
legislatives necessàries... etc.”, perquè és molt dur dir "dur a
terme", sinó que primer hem d’estudiar quines, com, de quina
manera es poden fer, quins pros i contres tenen, etc.
Després, a la número 7 nosaltres també duim una transacció
molt precisa que té com a context tot el complex fenomen
aquest del copagament farmacèutic, no?, com ja... vostès
també estan d’acord, nosaltres estam en contra de la llei que va
imposar el copagament farmacèutic als pensionistes, nosaltres
el que deim aquí és que el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat, etc., etc., perquè els pensionistes no
paguin els excedents del copagament farmacèutic. Això és un
tema que he parlat amb la seva companya i crec que precisa una
fórmula concreta i possibilita, mitjançant una aplicació
informàtica, que les farmàcies puguin treure aquest excedent
del copagament farmacèutic a les persones pensionistes que el
paguen.
Una altra transacció amb la qual estam d’acord és la que ha
fet MÉS per M enorca a la número 14, eliminar la paraula “els
informes”, sinó publicar a la pàgina web del Govern els estudis
que hagi encarregat, que em pareix que és el més interessant.
Després una altra transacció seria a la 22. Evidentment tot
el tema de la saturació turística ha estat un tema molt mediàtic
durant tot l’estiu. És una forma de condensar una quantitat
també de fenòmens molt complexos i que nosaltres els
proposaríem una transacció a la 22 que diria: “El Parlament de
les Illes Balears constata la necessitat de diversificar el model
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econòmic i productiu per minvar el pes del monocultiu turístic
i disminuir l’impacte mediambiental negatiu”.
I respecte, per acabar, de la proposta número 30, nosaltres
estaríem més en la línia de l’esmena que ha fet M ÉS i la
veuríem en positiu, ja que aclareix el procés per arribar a la
mateixa finalitat, que és la creació del Consell de Cultura.
Fins aquí, moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.
EL SR. JARABO I VICENTE:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, deixarem de banda el terbolí
Camps, però simplement per desacreditar un poc els seus
comentaris i la manca de propostes, l’absència absoluta manco
una, que és la de modificar la paraula “apostar” per “garantir”
o..., no sé exactament el que ha dit, la veritat és que se
l’acceptaria, però com que l’ha millorada el Sr. Pericay,
acceptaré la del Sr. Pericay, si no li va malament. Però és
curiós, perquè fa dos anys vostè va aprovar aquí una sèrie de
propostes que totes anaven encaminades a dir que el Parlament
de les Illes Balears celebra, es felicita, es congratula..., amb una
majoria absoluta parlamentària, del que estava fent el Govern,
amb la qual cosa queda totalment desacreditada aquesta crítica
a la nostra suposada demagògia.
(Alguns aplaudiments)
Continuam. Quant a les transaccions, per concretar
exactament, agraïm a la resta de grups, lògicament, que hagin
acceptat moltes de les nostres propostes, fins i tot El Pi, que
després d’acusar-nos de demagògia, de manca de sentit comú,
de..., d’excés d’ilAlusió i demés, després ha aprovat quasi la
meitat de les nostres propostes, la qual cosa també hem
d’agrair.
Quant a les transaccions de M ÉS per M allorca... a veure si
posam un poc d’ordre..., comentaven que quant a la nostra
proposta número 6 faltaven dades com per saber si..., bé, fins
a quin punt es podia reduir o no l’educació concertada. És
evident que ens faltaran dades, la veritat és que el que nosaltres
volíem posar damunt la taula és una intenció, una motivació,
evidentment, un camí, com he dit en un principi, una
destinació, un horitzó. Jo crec que estam d’acord en el sentit
amb què fèiem la proposta, que s’ha d’anar reduint,
efectivament, però nosaltres lògicament, amb el nostre caràcter
un tant a vegades més arriscat, sí que volíem posar la paraula
“eliminar”. Entenc la diferència, compartesc també la idea que
hi ha d’haver un debat en aquest sentit, com en tants d’altres
temes, però mantindrem, això sí, la nostra redacció.
Quant a la resta, el tema facultat de medicina també ho han
comentat. Per a vostès lògicament ha estat una prioritat i ho han
acceptat dins el Govern. Evidentment per a nosaltres no ho és.
Entenc i agraesc les paraules també del Sr. Castells quant a
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confirmar, o des de la seva opinió, que no hi havia un consens,
i jo consider que no hi ha hagut ni el diàleg ni la capacitat per
intentar obrir el debat dins aquest parlament sobre aquest tema,
i aquesta és la nostra principal crítica, més enllà de després les
possibles conseqüències, pros, contres, avantatges, retorn social
o econòmic que pogués tenir aquest tema, però crec que així no
es fan les coses en una qüestió tan fonamental com era aquesta,
on sí que sabem que hi havia molta divisió acadèmica quant a
la posada en marxa d’aquesta facultat.
La resta de propostes de transaccions sí que les acceptam.
Bé, la número 30, efectivament, queda acceptada. I quant al
dubte de les propostes que podrien venir després del Partit
Socialista, també li dic que aquelles a què vostè feia menció
efectivament sí que nosaltres les acceptam, que són..., bé, ara
ho podem mirar perquè no trob exactament on són, però...
després ho podem comentar exactament, perquè eren... la 7 i la
14, val?, en aquestes sí que quedava acceptada la proposta que
feien des del Partit Socialista.
Quant a la resta de propostes del Partit Socialista hem de dir
que no les acceptam. No podem acceptar la proposta número 4
ni la número 22. Consideram que el concepte de saturació és
important, Sr. Garau, per a nosaltres. Entenem aquest intent de
desviament de l’atenció, podríem dir, o envoltar aquell
concepte o evitar el concepte, però per a nosaltres és una idea
que és important, que s’ha instal Alat dins la societat i que per
tant nosaltres ho hem de defensar. Sí que acceptam la 7 i la 14,
no acceptam ni la número 6 ni la número 4 ni la número 22.
Quant a Ciutadans, per acabar, com dèiem abans sí que
acceptam la modificació de la paraula, canviam “apostar” per
“garantir” a la proposta número 11. I no acceptam la resta de
les seves propostes. Hi ha hagut algun dubte quant a la número
3; podria ser cert que ens hauríem de..., en lloc de dir
“dependre només de l’energia renovable” dir, bé, la quantitat
major possible, etc. Nosaltres consideram que en aquest vida
s’ha d’apuntar alt per intentar arribar el més lluny possible.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Debat de les 22 propostes del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, RGE 13409/16. La proposta número 19 ha estat
rectificada mitjançant l’escrit RGE 13421/16. Defensa per part
del Grup Parlamentari MÉS per M allorca..., digui, Sr. Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
No ens ha quedat clar, a veure si el Sr. Jarabo ho pogués
aclarir, la proposta de transacció que li hem proposat de la 1, la
2 i la 6.
No, no ho ha dit, he escoltat.
EL SR. JARABO I VICENTE:
No, no queden acceptades cap de les transaccions, (...).
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Té la paraula per defensar les propostes per part del Grup
Parlamentari MÉS per M allorca el Sr. David Abril.

suport a grups de recerca públics i a empreses innovadores
per fomentar la investigació, la transferència del coneixement
i l'absorció de talent qualificat universitari per part del teixit
empresarial.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar dins el projecte de pressuposts per a l’any
2017 noves mesures de fiscalitat mediambiental per gravar
aquelles activitats que m és contaminen o que creen majors
impactes mediambientals com ara l’emissió de gasos
contaminats o les esteses aèries.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer un
estudi d'impacte sobre els resultats derivats de les mesures
d'ocupació per a majors de 45 anys, tenint en compte que no
es tracta d'un colAlectiu homogeni, de manera que cal
identificar les diferències que hi pot haver dins el colAlectiu de
cara a la seva formació, inserció i promoció laboral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la creació d’un impost sobre la provisió de
continguts per part dels operadors d’internet, que no
repercuteixi sobre el client final, la finalitat del qual sigui el
finançament de polítiques de foment de la indústria
audiovisual.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar
de recursos tècnics materials i humans necessaris per a
l'exercici 2017 suficients per gestionar i conservar els parcs
naturals i els espais protegits existents i de nova creació o
ampliació com la declaració del parc natural d'Es Trenc-Es
salobrar de Campos i l'ampliació del Parc nacional marítim i
terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, entenent aquests espais
com un recurs principal i prioritari de sostenibilitat territorial,
social i econòmica.

LA SRA. PRESIDENTA:

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins les modificacions previstes de la Llei 8/2012,
de turisme de les Illes Balears, s’inclogui una revisió del
sistema d’intercanvi de places per tal de fer efectiu aquest
principi.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar campanyes de foment de l'ús social de la
llengua catalana en diferents àmbits de la societat, com poden
ser el professional, del treball, del comerç, de l'audiovisual o
de la sanitat, amb consens dels sector implicats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure dins el projecte de pressuposts de la CAIB
per a l’any 2017 una dotació adequada de recursos humans i
materials en els equipaments culturals propis, per tal de
millorar el servei a la ciutadania.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la legislació i un pla d'actuacions i
instruments eficaços, que doni suport tant a la creació cultural
com al sector econòmic cultural, per a la producció, promoció,
distribució, difusió de continguts culturals, que inclogui la
rehabilitació i millora d'equipaments, el foment de la difusió
i el consum cultural; amb especial atenció als productes
innovadors i als que lliguen amb el nostre patrimoni cultural,
històric i literari i amb el sector audiovisual.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir, amb la planificació de les noves
infraestructures i recursos, que l’oferta de Formació
Professional s'adeqüi a les noves necessitats dels sectors
econòmics i, alhora, a les dels sectors estratègics que es
vulguin impulsar, per tal d'avançar en la transició cap a un
nou model econòmic.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure projectes d'innovació educativa tant en les
etapes d'educació obligatòria com en les no obligatòries, per
tal d'avançar en el camí de l'èxit escolar.
9. El Parlament de les Illes balears insta el Govern a impulsar
l'economia del coneixement amb programes específics de

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar, d’acord amb allò recollit a l’article 32.7 de l’Estatut
d’Autonomia, el procés de transferència de la Demarcació de
Costes a la CAIB, tot garantint la seva correcta dotació a
partir de les taxes recaptades per aquesta.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i, si pertoca, a iniciar la via judicial els
deutes que l’Estat té pendent amb la CAIB pel que fa a
inversions estatutàries, conveni de carreteres i deute històric
associat a les transferències infradotades d’educació i sanitat.
14. El Parlament de les Illes Balears acorda convocar en el
proper període de sessions un debat monogràfic per tal de
debatre sobre l’estat de l’autogovern a les Illes Balears, pel
que fa a l’exercici de les competències recollides al nostre
Estatut d’Autonomia, i les relacions amb l’Estat.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
els canvis normatius i els instruments jurídics necessaris de
regulació de procediments extrajudicials per resoldre
situacions de sobreendeutement de persones físiques i famílies,
per causes sobrevingudes, prioritàriament en relació amb els
deutes derivats de l'habitatge habitual.
16. El Parlament insta el Govern a promoure activament la
implantació d'energies renovables a edificis públics i espais
degradats, tot procurant la participació de la ciutadania en el
sistema de generació elèctrica per tal de canviar el model
d'oligopoli.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a superar
la lògica de la subvenció per donar més garanties a les entitats
que desenvolupen serveis i a concertar els programes per a
persones amb diagnòstic de salut mental, per a atenció
primerenca, per a habitatges per al servei d’acompanyament
per a joves extutelats i per a persones amb discapacitats
físiques, així mateix, a concertar programes d’atenció a
persones incapacitades judicialment.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear,
en el marc de la Llei de coordinació de policies locals, un
Comitè d’Ètica Policial com a òrgan consultiu interdisciplinari
competent en matèria d’ètica i normativa deontològica policial
que proposi i faci el seguiment de mesures per millorar el
servei policial i la percepció de la imatge pública de les
policies locals de les Illes Balears i la qualitat de la formació
i la prestació del servei policial i les relacions amb la
ciutadania.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar el pressupost de l’IBDona per implementar la Llei
d’igualtat i garantir l’aplicació del futur pacte contra les
violències masclistes.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
mantenir l’acollida a les persones refugiades a les Illes
Balears i l’anima a seguir oferint aquesta acollida, si escau,
augmentant places, en cas que s’incrementi la quota espanyola
en el marc de la Unió Europea.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l’administració electrònica i la
transparència dins el sector públic de les Illes Balears
incrementant els mitjans dedicats al compliment de la nova
legislació en aquests aspectes (Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú; Llei 40/2015, de règim jurídic del sector
públic; i Llei 19/2013 de transparència).
22. El Parlament de les Illes Balears rebutja les condicions
laborals que ha de patir el personal de handling de les
empreses subcontractades per AENA, i insta el M inisteri de
Foment a garantir l’aplicació de clàusules socials i laborals
als contractes i concessions dels aeroports de les Illes Balears.
EL SR. ABRIL I HERVÁS:
Bon dia a totes i tots, a la segona part d’aquest debat de
política general al qual ens toca aterrar aquell debat de fa una
setmana amb propostes polítiques concretes o el més concretes
possible.
En aquell debat per part del nostre grup parlamentari, MÉS
per Mallorca, vàrem assenyalar tres emergències: l’emergència
social, l’emergència econòmica i a la vegada ecològica,
l’emergència de país, que justificaven l’existència mateixa dels
acords pel canvi i que d’alguna manera haurien de determinar
i determinen el seu rumb.
Intentaré agrupar les propostes del nostre grup parlamentari
segons aquests tres grans blocs de prioritats, conscient que
tampoc no parlam precisament de compartiments estancs i que
pràcticament tot està relacionat, unes coses amb les altres,
encara que sigui a nivell de causa-efecte o doblers disponibles.
També vàrem dir que estàvem fent moltes coses i ben fetes
per part del pacte i dels integrants dels acords pel canvi i que,
per tant, no es tracta amb aquestes propostes de resolució, com
s’ha assenyalat fa un moment, de fer autobombo, sinó
d’assenyalar cap allò que encara falta per fer o que s’ha de
millorar.
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Anem per parts. Primer de tot, el bloc d’emergència social
i aquí s’inscriurien les nostres propostes 10, 15, 17, 20 i 19. La
número 10, per exemple, aborda allò que hauríem de tenir en
compte pel que fa a la peculiaritat del colAlectiu de majors de
45 anys aturats i sense càrregues familiars, que saben vostès
que és un dels colAlectius que ha estat més afectat per la crisi,
el dels majors de 45 anys, però sobretot amb les dificultats, que
supòs que a tots els grups parlamentaris ens han fet arribar, que
tenen a l’hora d’accedir idò a determinades ajudes o a projectes
de formació i altres, que pel fet de, encara que siguin majors de
45 anys, no tenir càrregues familiars, idò això els dificulta
l’accés a determinats recursos que afortunadament aquest
govern sí que està posant damunt la taula.
La número 15, per exemple, parla també de cercar
mecanismes, ja hauríem de veure quina és la instància, si és la
llei d’habitatge o si és una altra mesura que es pugui posar en
marxa, per abordar les situacions de sobreendeutament familiar
que normalment tenen a veure amb un endeutament lligat
sobretot a les qüestions d’habitatge, l’habitatge, les hipoteques,
no als processos judicials que ja estan judicialitzats, sinó als
extrajudicials i que davant la manca de cobertura o de mediació
pública molta d’aquesta gent, moltes d’aquestes famílies
acaben en mans, literalment, de prestamistes, amb la qual cosa
acaben empitjorant encara més la seva situació. Hi ha altres
comunitats com la d’Euskadi que tenen, per exemple, un servei
de mediació específic per abordar aquestes qüestions de
sobreendeutament familiar amb un assessorament públic.
La número 17, que planteja donar garanties..., no sé si se’n
recorden quan vaig recordar a la presidenta allò de la casta
funcionarial, que per a nosaltres és aquella gent que entre altres
coses posa problemes a l’hora de concertar serveis bàsics que
estan realitzant les entitats sense ànim de lucre, no empreses
que van a guanyar doblers, sinó entitats sense ànim de lucre, de
serveis que per ventura hauria d’estar donant l’administració,
però que a més són serveis que atenen gent que ho ha de
menester, siguin discapacitats, siguin malalts mentals i altres,
però que és la mateixa gent que en un moment donat va donar
facilitats a diferents casos de corrupció que, malauradament,
hem viscut a la nostra comunitat.
La número 20 amb... o la número 19, si volen, primer, on
plantejam que la Llei d’igualtat està molt bé, nosaltres hem
estat un dels grups polítics que hem estat precursors, però
evidentment convé dotar-la de recursos a través de l’Institut
Balear de la Dona si volem que una bona llei es converteixi
també en mesures efectives i en recursos concrets i en
polítiques per la igualtat i de lluita contra les violències
masclistes.
A la proposta número 20 intentam no oblidar tampoc,
malgrat estam en un debat concret sobre la nostra terra i la
política possible, les persones refugiades, justament en un
moment en què França està aixecant un nou mur per evitar
l’arribada d’immigrants i de refugiats o el Govern d’Espanya
manté un quota d’acollida, que jo crec que tots podem
compartir que és ridícula per no dir de vergonya, i el que
planteja aquesta proposta és que bé està mantenir aquest
aparell, diguem-ho així, d’aquest servei d’acollida i manifestar
la voluntat que a la nostra comunitat estam disposats fins i tot
a acollir més gent en cas que aquesta quota augmenti, no?, i
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sobretot estam disposats a acollir no només els turistes que
també fugen de les situacions de violència d’altra gent, sinó
també la gent que ho passa malament i que també fuig dels seus
països i no precisament per fer turisme.
La segona de les emergències que tractàvem aquí era
l’emergència econòmica i ecològica que té sempre el debat
rerafons sobre la necessària transformació al nostre parer del
que seria el model econòmic i turístic i que òbviament ens
obliga a parlar també de límits, regulacions, condicions com
vostès ho vulguin anomenar.
La proposta número 3 planteja que s’aprofiti aquesta
primera regulació que està per venir, que és la que té a veure
amb el lloguer turístic i que comportarà una primera revisió de
la Llei de turisme, per revisar el sistema d’intercanvi de places
per acabar bàsicament, i perquè ens entenguem, si no s’entén el
redactat, amb les excepcions, eh?, amb la idea que aquell sostre
que d’alguna manera hi havia de places, aquell límit que en el
seu moment va plantejar un conseller del Partit Popular com
era el Sr. Cladera, sistemàticament s’ha estat botant i molt
especialment d’ençà que el Sr. Delgado va ocupar el despatx
del carrer de Montenegro, per als que no ho sapiguen ahir va
rompre el seu silenci, també són interessants les coses que està
posant damunt la taula l’exconseller de Turisme d’aquesta
comunitat.
La proposta número 6, que parla de promoure el sector de
creació cultural, també forma part d’aquest canvi estratègic que
mereix el model econòmic, o la número 9, amb l’impuls a
l’economia del coneixement mitjançant programes específics
de suport a grups de recerca públics i empreses innovadores.
Pel que fa a la creació cultural fins i tot plantejam a la
proposta número 12 de resolució una proposta d’estudi
d’impost concret que grava als operadors d’internet, que pugui
d’alguna manera finançar i alimentar també aquest sector.
Una diversificació del model econòmic que també ha d’anar
acompanyada no només de més educació, sinó de millor
educació i d’una educació que també jugui un paper en aquest
canvi estratègic, promovent per exemple una FP nova lligada
a aquests nous sectors estratègics de l’economia que no només
sigui el turisme i aprofundir en la millora dels projectes
d’innovació educativa, com plantejam a les propostes de
resolució 7 i 8.

territori, sinó de dotar-lo dels recursos i sobretot del personal
suficient per mantenir, per gestionar no només l’espai protegit
existent, sinó aquell que està per venir, ja es digui ampliació del
parc de Cabrera, ja es digui creació del parc natural d’Es
Trenc-Salobrar de Campos.
I finalment hi ha -i vaig acabant- l’emergència de país, no?,
que voldria començar amb un tema que segurament és de
màxima actualitat, crec que encara serà de màxima actualitat
per una bona temporada a la nostra terra, que és el tema de la
corrupció, les mesures que tenen a veure amb la transparència,
amb la millora de l’eficàcia de les administracions i aquí
plantejam la número 21, que té a veure amb la millora de
mecanismes de transparència sobretot lligats amb
l’administració electrònica o la número 18, que en el marc de
la Llei de coordinació de les policies locals planteja, justament
per aquesta degradació de la imatge d’una institució que per a
nosaltres és clau, com és la Policia Local, per mor del cas de la
policia de Palma, un comitè d’ètica policial, com tenen altres
comunitats com Catalunya, que, a part d’aportar recursos de
formació, contribueixi a recuperar la credibilitat d’un dels
cossos o l’únic cos de seguretat que d’alguna manera depèn de
la nostra comunitat.
I per parlar de propostes concretes, la 12, la 13 i la 14, que
supòs que tots vostès estan cansats de sentir que el nostre grup
defensa, que és, davant els greuges de l’Estat, obrir la via
judicial; davant d’un tema, que també té a veure amb la
custòdia del territori i les competències pròpies marcades a
l’Estatut, exigir d’una vegada per totes la gestió de la
Demarcació de Costes, evidentment amb els recursos que
també recapta l’Estat per fer-la possible, que si la gestionàssim,
a més, s’invertirien aquests recursos aquí.
I una proposta molt concreta, que és la celebració d’un
debat monogràfic en aquest Parlament, ja hauríem d’acordar
entre tots els grups, en tot cas, quin seria el format, sobre el
nostre estat de l’autogovern. Dèiem nosaltres l’altre dia, en el
debat de política general, que això nostre s’assembla cada
vegada més a una província i cada vegada manco a una
comunitat autònoma, convindria que molts d’aquests temes
sobre els que pràcticament totes les resolucions...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:

I com no, apostar també per un altre model energètic, també
si fa falta finançant-lo a través de nous imposts com el que
plantejam a la proposta de resolució número 2 amb un impost
sobre empreses contaminants i una altra sobre esteses aèries,
que també hi ha, crec, acord per part de tots els grups que
moltes vegades són projectes innecessaris i que com a mínim
aquests doblers podrien repercutir a soterrar bona part
d’aquestes línies.
A la número 11, que plantejam també allò que és clau, ho
dic perquè quan parlam d’emergència econòmica també ens
referim a l’emergència ecològica i a la necessitat de preservar
aquest bé que fa possible fins i tot l’economia turística, que és
el territori, juntament amb l’aigua un dels nostres principals
béns comuns, i es tracta en aquest cas no només de protegir

Sr. Abril, hauria d’anar acabant.
EL SR. ABRIL I HERVÁS:
... de tots els grups que es presenten avui en el Parlament, que
és amb el tema de la sobirania i de les competències marcades
pel nostre Estatut d’Autonomia, miràssim quin és l’estat de
salut i marcàssim, entre totes i tots, una estratègia compartida.
La darrera de les propostes, que és la número 22, que fa
referència a la situació per la qual passen en aquests moments
els treballadors i treballadores de l’aeroport de Palma, és una
demostració més que més que mai cal aprofundir i cal arribar
a grans acords per exigir allò que ens pertoca. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Abril. Correspon al fixació de posicions
al Grup Parlamentari Popular, la Sra. Fernández té la paraula
per un temps de deu minuts.
LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:
Muchas gracias, presidenta. Resumiremos brevemente
nuestra postura respecto a las propuestas que ha presentado el
Grupo MÉS por Mallorca. Decirles que, de las 22 propuestas,
votaremos 4 en contra, nos abstendremos en 3 de ellas, 13 las
votaremos a favor y tenemos 2 propuestas de transacción.
En primer lugar, empezaré por las 4 que votamos en contra,
que són la 1, la 2, la 3 y la 13. La 1 y la 2, pues, evidentemente,
creo que es ya una cuestión ideológica, el Partido Popular no
está a favor de tener que incrementar los impuestos, y más en
una situación de recuperación económica como la que nos
encontramos.
La número 3 también la votaremos en contra, porque
nosotros sí que seguimos defendiendo la Ley de turismo que se
aprobó la pasada legislatura. Evidentemente, como todo, se
puede mejorar, pero no consideramos que las propuestas que
ustedes hacen mejoren la ley, y nosotros vamos a seguir
defendiéndola.
La propuesta número 13, que también votaremos en contra,
que es iniciar la vía judicial para reclamar, pues, las deudas
pendientes, yo creo que esto ya se ha hablado, ya se ha
debatido en este parlament, pero sí que les diría una cosa y es
que cuando ustedes pues aprendan a gastar las inversiones
estatutarias como corresponde, y no en gasto corriente, a lo
mejor se pueden plantear determinadas reclamaciones, pero su
manera de gestionar también nos lleva muchas veces a estas
situaciones.
Respecto a las propuestas que nos vamos a abstener, porque
no estamos a favor de ellas, pero evidentemente tampoco
podemos votar en contra, o creemos que ya sí que debe ser una
decisión suya, la propuesta número 14, que es la de hacer un
debate monográficos sobre el autogovern, que usted lo ha
comentado, no consideramos que sea algo prioritario, pero,
evidentemente, si ustedes quieren debatir sobre ello, no nos
vamos a negar. Ahora, también les diría que si lo consideran un
debate importante se lo vayan diciendo ya a la presidenta, para
que pueda estar presente, y no, como hoy, que parece que a la
Sra. Armengol le gusta mucho escucharse, y ya lo hizo la
semana pasada, pero lo de escuchar a los demás parece que no
lo lleva tan bien.
Respecto a la propuesta número 15, también nos
abstendremos, estamos de acuerdo con el fondo. También es
cierto que creemos que hay ciertas limitaciones en cuanto a
competencias, pero creemos que lo más efectivo es que se
apruebe ya la ley de vivienda, que el Govern termine de
elaborar el proyecto de ley de vivienda, que lo pueda registrar
en este parlament, que ya llevamos bastante retraso. Recordar
que el G overn se comprometió en una reunión, en la que
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también estábamos los diferentes grupos, estaban las diferentes
entidades, a que esta ley ya estaría en el Parlament en junio,
lleva mucho retraso. Se han comprometido a entrarla dentro de
este período, lo que significa que podemos llegar al verano del
año que viene sin tener esta ley, creemos que es algo muy
necesario y, sobre todo, porque también va a ser que tendremos
que tramitar aquí y poder hacer nuestras aportaciones y eso,
evidentemente, también va a llevar un tiempo. Así que nosotros
lo que queremos es que se apruebe ya la ley de vivienda.
También nos abstendremos en el punto número 18, que
habla de este comité de ética para las policías locales. Si
ustedes evidentemente quieren impulsarlo, no nos vamos a
negar, pero tampoco nos parece justo que se cree un comité de
ética solamente para la Policía Local y no para otros
funcionarios, porque de cierta forma se criminaliza a los
cuerpos de policía locales por lo que hayan hecho unos
cuantos. Igual que la policía local de Palma yo creo que
podemos estar muy orgullosos, en general, de nuestra policía
local de Palma y, evidentemente, por lo que hayan hecho
algunos no podemos considerar que la imagen del cuerpo se
está viendo afectada, y creo que muchas veces afirmaciones
como éstas tampoco ayudan, porque se está haciendo un trabajo
fundamental y muy complicado, también en una ciudad como
es la de Palma. En cualquier caso, nos abstendremos.
A favor, votaremos pues la propuesta número 5, que es la
de adecuar con los recursos humanos y materiales necesarios
los equipamientos culturales.
También la número 6, que es el apoyo y el fomento al sector
cultural, que entra en cierta contradicción con Podemos, creo
que era el Sr. Font que hablaba de esta tutela que siempre
quiere hacer Podemos, en general, a todo, pero en este caso al
sector de la cultura; nosotros creemos que hay que apoyar al
sector de la cultura, pero en ningún caso ni tutelarlo, ni
manipularlo, ni querer hacerlo todo público y toda la gestión
pública pues es una cuestión ideológica que nosotro no
compartimos, pero sí la forma en que está redactada su
propuesta número 6.
También votaremos a favor de garantizar la oferta de
formación profesional, también de adecuarla a las nuevas
necesidades; de promover los proyectos de innovación
educativa, para avanzar hacia el éxito escolar, yo creo que en
ese sentido estamos todos de acuerdo.
La propuesta número 9, que es la colaboración públicoprivada para impulsar la economía del conocimiento, también
la votaremos a favor.
La propuesta número 10 nos parece muy interesante, que es
estudiar los impactos de las políticas que se están llevando a
cabo, en este caso pues el colectivo de personas mayores de 45
años, porque es cierto que es uno de los colectivos más
diversos que nos encontramos, y es cierto que..., y también ahí
el Partido Popular siempre estará de acuerdo que es algo que
pecamos todos, que debemos revisar y debemos analizar las
políticas que llevamos siempre a cabo y las políticas sociales,
como puede ser ésta, todavía más para intentar incidir al
máximo.
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También votaremos a favor de la propuesta número 12, que
es empezar o iniciar y estudiar la transferencia de la
Demarcación de Costas.
También de la propuesta número 16, de implantar las
energías renovables.
Evidentemente, también de la propuesta número 17, que es
avanzar hacia el concierto social y concertar determinados
programas que está llevando a cabo la conselleria, pero no he
entendido muy bien, Sr. Abril, le tengo que decir esto de la
casta funcionarial en este sentido, yo creo que a los
funcionarios también hay que darles las herramientas jurídicas
para que puedan hacer su trabajo. Gracias a la modificación
que se hizo la pasada legislatura, con el apoyo de todos los
grupos parlamentarios, se pudo introducir el concierto social en
la Ley de servicios sociales del 2009 que hasta entonces no era
posible, con esta modificación se inició una seria de
tramitación normativa, de aprobación de los reglamentos, la
conselleria está haciendo ahora los decretos necesarios de los
diferentes servicios, y ahora sí que se podrá concertar. Pero
creo que en este caso es un tanto injusto hablar de casta
funcionarial, es cierto que los servicios sociales a veces es
difícil de hacerlos entender, tanto siempre, lo hemos hablado,
a servicios jurídicos, a intervención, pero no creo que en este
caso sea casta, sino hacer entender qué significan los servicios
sociales.
Hace poco organizamos una jornadas con EAPN,
precisamente para hablar de las subvenciones, vinieron técnicos
de las diferentes áreas del Govern, de los ayuntamientos y creo
que fue una sesión muy productiva, y sí que estaban,
evidentemente, pues muy a favor de poder introducir estos
cambios, así que creo que, en este sentido, eso pues no tiene
mucha cabida aquí.
Nos gustaba más la propuesta inicial número 19, respecto
a la subida del presupuesto del IBDona, que marcaba ya una
cifra, votaremos a favor ésta. Aún con el 25% que ustedes
preveían, tampoco creo que sea suficiente para poder
desarrollar completamente la ley de igualdad, pero bueno, en
cualquier caso, pues aprobaremos que se pueda incrementar el
presupuesto y que evidentemente se ponga en práctica aquello
que hemos votado entre todos.
También evidentemente pues mantener la acogida de
personas refugiadas, creo que en este sentido tampoco ha
habido ninguna duda respecto a todos los grupos
parlamentarios que formamos el Govern, creo que hemos
tenido una posición unánime en este sentido.
También votaremos a favor de la administración electrónica
y la transparencia. Pedimos, pero que evidentemente se
practique y no se predique tanto.
De la propuesta número 22, estamos intentando llegar a un
acuerdo de transacción, en cualquier caso, con esta redacción,
nos abstendríamos, porque lo que sí consideramos es que,
aunque no estemos de acuerdo con las condiciones laborales,
si éstas se han hecho de una forma legal, si se están cumpliendo
los contratos, pues que este Parlament las rechace no nos

parece del todo adecuado. Creo que podremos conseguir una
transacción finalmente y también podremos aprobarla.
También le proponemos una transacción en la propuesta
número 4, en el sentido de que habla del fomento del uso social
de la lengua catalana, nosotros pedimos que se pueda
incorporar, teniendo en cuenta las diferentes modalidades
insulares que existen en nuestra comunidad autónoma, y
también que, aparte del consenso con los sectores, que ustedes
lo pongan, nos gustaría que quedase más claro y que se pueda
poner “sin imposiciones y con el consenso de los sectores
implicados”.
En la propuesta número 11, también le proponemos una
transacción, en el sentido de eliminar de la redacción todo
aquello que habla de los parques naturales de nueva creación o
ampliación, porque no es una realidad hoy en día. Creemos que
la propuesta queda más concreta diciendo los espacios
protegidos existentes y, evidentemente, los que se incorporen
en un futuro también entrarán de estos espacios protegidos
existentes, pero tal y como se está tramitando el diferente
parque natural, como, por ejemplo, el de Campos, con este
rodillo del Govern, pues no nos parece muy adecuado mantener
la propuesta número 11.
Y por nuestra parte nada más y esperando que las
transacciones que les hemos propuesto pues puedan ser
aprobadas.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
M oltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, el Sr. Carlos Saura, per un temps de deu
minuts.
EL SR. SAURA I LEÓN:
Bon dia, una altra vegada, senyors diputats i diputades. Bé,
els companyes de MÉS per M allorca saben que tenen la nostra
mà estesa per acabar amb la saturació turística i per canviar el
model productiu, per això ens agrada com sona la seva
proposta de resolució, la número 1, malgrat nosaltres ho hem
expressat en altres termes.
També volia donar-los la benvinguda al renou, al debat i al
dissens, a les formes de veure les coses dins un mateix pacte. I
dic això, una altra vegada, és sa i no es una mostra de debilitat,
perquè renou n’hem fet al carrer i renou n’hem de fer al Govern
sempre que hi hagi alguna cosa que no ens agrada.
Volem seure amb vosaltres, també hi ha hagut mans esteses
per part de M ÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, per parlar
d’uns imposts verds com cal, perquè volem convertir aquestes
illes en el referent de la Mediterrània quant a energies
renovables i quant a figures impositives que gravin qui més
contamina. Per això, nosaltres proposam més imposts i més
mesures fiscals en aquest sentit, igual que els que més tenen
paguen més, els que més contaminen han de pagar més.
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I jo entenc que el Partit Popular i la ideologia neoliberal ha
fet moltíssim de treball en convèncer-nos que els imposts són
una cosa dolenta, però nosaltres, des d’aquí, hem de treballar
per recuperar el sentit positiu de moltes d’aquestes paraules,
que, en el cas dels imposts, són els doblers que s’utilitzen
després per invertir en allò públic, per invertir en el colAlectiu.
Perquè al final una paraula és com a un pujol, com a una colina
que s’ha de conquerir i nosaltres hem d’intentar canviar el
sentit que l’ordre neoliberal ha intentat implantar durant molt
de temps.

i també mengen i necessiten de les ajudes que pugui donar el
Govern.

Per això em sorprèn, bé, ja no em sorprèn, no?, ja ho duc
escoltant massa temps des que som en aquest parlament, això
de pujar imposts, a qui ha pujat imposts aquest govern? Al 3%
de la població, al 3% de la població que més té, no ha pujat els
imposts a les majories socials, però es dediquen a utilitzar el
llenguatge de manera convenient i a mentir una vegada rera
l’altra.

Quant a les subvencions, la proposta 17, creiem que és molt
interessant rompre les xarxes de clientela creades durant les
passades legislatures, perquè hi havia associacions que tenien
una subvenció de 200.000 euros, i què feien? Doncs,
contractar-se a si mateixos i gaudir dels beneficis dels doblers
públics per a entitats que haurien de representar uns altres
interessos, jo crec que el Partit Popular deu conèixer alguns
casos. Però bé, és corrupció legal això.

Sobre l’impost a la provisió de continguts d’operadors
d’internet, estam totalment a favor i, a més, això ja funciona a
Catalunya i creiem que és una bona idea que la seva finalitat
sigui per al finançament de determinades polítiques.
Estam d’acord amb la resolució número 3.
Quant a la 4, el foment de l’ús de la llengua catalana, hem
de dir que contra la persecució nosaltres hem d’apostar per al
foment, i contra les injúries, la normalitat lingüística i la
valentia, tot el contrari del que va fer el Partit Popular a la
passada legislatura.
Quant a la 5, sempre trobam a faltar propostes culturals de
tots els grups parlamentaris, estam totalment d’acord que són
necessaris equipaments culturals propis i que això s’ha de veure
reflectit en els pressuposts del 2017.
Quant a formació professional, necessitam noves
infraestructures i recursos per a la formació professional, i això
és urgent. No sé si han estat mai al Juníper Serra, on s’estudia
cuina, però hi ha unes deficiències brutals quant a
instalAlacions, hi ha moltíssima gent intentant estudiar cuina i
no té els recursos necessaris per fer-ho, en una comunitat que
podria ser una potència culinària.
Una cosa que ens preocupa molt a nosaltres és el tema dels
majors de 45 anys, sabem que hi ha plans del conseller
Negueruela que intenten pal Aliar la situació que sofreixen els
majors de 45 anys, aturats de llarga durada. Creiem que és
positiu fer un estudi de l’impacte dels programes que s’han dut
a terme i també creiem que és necessari denunciar que la
Federació Hotelera es va fer una fotografia amb en Pep, en el
seu moment, dient que si tenien ofertes laborals per als majors
de 45 anys ho posarien en el seu coneixement. No sé si sabeu
quantes trucades van fer a aquesta associació, ni una, ni una.
Bé, doncs el Govern ha d’emprendre mesures per acabar amb
aquesta situació d’aquest colAlectiu.
I precisament, un colAlectiu que es veu molt perjudicat per
aquest programa és el que no té càrregues familiars, que té un
defecte fonamental i és que, bé, ells també són éssers humans

Quant a la proposta 18, sobre el tema de la policia, Sandra
Fernández ens intenta convèncer que el problema són pomes
podrides. Com sempre, el Partit Popular intenta individualitzar
la corrupció, intenta que no salpiqui a tot arreu; nosaltres
pensam que és molt necessari un comitè d’ètica policial, com
a un òrgan consultiu interdisciplinari i competent en matèria
d’ètica.

La 19, nosaltres, hi ha una proposta del Partit Socialista,
que no ve a dir celebra, però la proposta número 5, que diu que
ens hem de felicitar per un canvi de rumb en el tema de la
violència de gènere, jo crec que calen molts més esforços, la
presidenta va dir que no n’hi havia prou amb minuts de silenci,
que necessitam pressupost i per això donarem suport a la
proposta de nou, del 25% d’increment del pressupost de
l’IBDona, que creiem que és totalment necessari. Si el Govern
de Rajoy ha retallat totes aquestes polítiques contra les
violències masclistes, des del Govern autonòmic hem de fer tot
l’esforç perquè això no sigui una xacra per a la nostra societat.
Sobre les persones refugiades, deia Sandra Fernández que
estam totalment d’acord aquí. Jo no sé si estan d’acord amb el
Partit Popular de l’Estat que el que fa és precisament dificultar
el màxim possible les ciutats refugi, els territoris de resistència,
com Madrid i Barcelona, la ciutat de Palma que també es va
declarar ciutat refugi, perquè no puguin acollir els refugiats que
volen. I és el Partit Popular estatal que va signar l’acord amb
Turquia i va vendre vides humanes per doblers...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
Sí, molt bé, està bé criticar, esper que convencin Rajoy la
propera vegada.
Per acabar, la proposta 22 sobre el tema d’AENA, sabem
les inconveniències que ha suposat privatitzar el 49% de la
xarxa pública d’aeroports, una xarxa que dóna beneficis i que
en darrera instància el que fa és provocar problemes laborals,
problemes econòmics per a la gent que treballa en les
subcontractes, a les empreses del handling, a les empreses de
l’aeroport, principal via d’entrada a la nostra comunitat
autònoma. Per això, hem de denunciar aquesta situació i donar
tot el suport als treballadors i treballadores que es varen
manifestar ahir a l’aeroport, els treballadors d’Acciona, però
també tot el suport a la gent que ho passa malament per mor
d’aquestes polítiques del Partit Popular, que no són casualitat
sinó que tenen conseqüències molt crues i a vegades es
tradueixen en manca de son, en accidents laborals, en
precarietat i en condicions de vida que no són dignes d’una
comunitat autònoma ni d’un país com el nostre. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

administracions a problemàtiques puntuals que es poden trobar
les famílies.

EL SR. PRESIDENT.
Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES la Sra. Maria Antònia Sureda,
per un temps de deu minuts.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. No
m’allargaré massa per parlar de les propostes que s’han fet des
de MÉS per Mallorca no perquè no siguin interessants sinó
totalment el contrari, perquè estam a favor de gairebé totes. De
fet, compartim el seu tarannà constructiu i ja que s’han explicat
i, com dic, estam d’acord no analitzaré les que votarem a favor
sinó que faré dos comentaris puntuals.
Duen un any i tres mesos de legislatura i vostès estan dins
el Govern, per tant, hi ha moltes de les propostes que ja haurien
o podrien estar en marxa i es podrien haver iniciat, per
exemple, parl de les propostes 4, 5 i 6, que són culturals.
Pretenen millorar l’ús de la nostra llengua, els equipaments
culturals i la promoció i divulgació del producte cultural balear.
Està bé, ho compartim i evidentment hi votarem a favor. Però
la consellera de Cultura d’aquest govern és del seu partit i
estaria bé que ja estigués fent feina en aquestes coses.
Per altra part, també estam a favor de la proposta número
11, s’ha de dotar de recursos tècnics, materials i humans
necessaris per al pressupost de 2017 per gestionar i conservar
els parcs naturals i els espais protegits. Ens sembla molt bé que
s’estudiï la creació i/o ampliació d’aquests i altres parcs, però
sempre, sempre amb el consens de la majoria de la propietat i
sobretot que facin actuacions a les finques públiques i als parcs
ja existents perquè és ben cert que la legislatura passada no es
feia gairebé res, però ara tampoc. És una llàstima veure com
manté el Govern alguns d’aquests espais protegits propis i les
seves construccions. Per tant, benvinguda la proposta.
Com li dic, estam a favor de la majoria d’aquestes
propostes, però n’hi ha tres que no veim i ens hi abstendrem. La
proposta 1 i 2 parlen d’estudiar la possibilitat de crear noves
mesures de fiscalitat mediambientals i un impost sobre la
previsió de continguts per part dels operadors d’internet, i no
pensam que no s’hagin d’estudiar, igual és necessari fer-ho,
però no volem que aquest govern carregui sobre els ciutadans
i les empreses de les Illes nous imposts i passam pena que ja
que ho hem estudiat, ja que ho tenim clar, ho executin al
moment. El que realment es necessita són propostes i
iniciatives que ajudin a generar economia, això serà bo per als
ciutadans de les Illes i farà que el Govern es beneficiï amb els
imposts ja existents.
Pel que fa a la proposta 15, també ens hi abstendrem.
Entenem que s’ha d’estudiar la possible mediació per a la
regulació de procediments extrajudicials per sobreendeutament,
però també ja existeixen lleis que donen ajudes periòdiques,
com és la Llei de renda social garantida o la renda mínima
d’inserció, igual que ajudes puntuals, i per ventura és aquí on
encaixaria més, que es fan des dels ajuntaments i altres

En resum i per acabar, donarem suport a totes les propostes
excepte a les 1, 2 i 15, a les quals ens abstendrem.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca el Sr. Nel M artí, per un temps
de deu minuts.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. El nostre grup sí que donarà suport a totes i cada una
de les propostes de resolució que presenta MÉS per Mallorca,
les compartim, les donarem suport, es nota que som MÉS i les
feim nostres.
Vull deixar clar aquí, en qualsevol cas, que amb les
propostes de resolució no es tracta d’innovar i de fer coses o de
proposar coses que no es fan sinó d’intentar visualitzar el que
fa el Govern i també cap on volem anar el Govern i cap on
volem que vagi el Govern, però des d’aquesta cambra el
legislatiu. Per tant, tenir clara quina és la funció de cada un...
de l’executiu i del legislatiu per tal que, bé, compleixin
realment aquesta funció, la seva funció i ho facin amb la
independència que cal. Perquè aquests dies hem pogut
comprovar que no sempre alguns ho tenen clar i no ho dic per
El Pi, ho dic pel Partit Popular aquests dies amb el debat per les
xarxes.
Dit això i dit que donarem suport a les iniciatives, voldria
fer referència a tres qüestions que em semblen important i vull
aprofitar per ressaltar i destacar.
En primer lloc, crec que és la nostra obligació insistir de
forma molt clara que l’Estat ha de complir amb la llei, i
l’Estatut d’Autonomia és llei i preveu unes inversions,
inversions conegudes com a inversions estatutàries que s’han
de complir. Per tant, si l’Estat no vol complir després de la
negociació política ve la via judicial i nosaltres, com M ÉS per
Mallorca, apostam per aquesta via, que el Govern treballi, faci
feina contemplant i duent a terme aquest via.
Jo em pensava que a la darrera reunió que vàrem tenir tots
els portaveus dels grups parlamentaris hi havia unanimitat,
després, pels mitjans de comunicació, he vist que el Partit
Popular no ho tenia tan clar. Jo el convidaria a aquesta
unanimitat perquè està molt bé plantejar aquí o fer propostes de
resolució referides a les dificultats o la rapidesa amb què el
Govern resolt el deute amb els consells insulars, amb els
ajuntaments, etc., però no podem oblidar allò que forma part
d’aquest govern. Està molt bé que el Partit Popular es preocupi
pel deute amb els consells insulars, però aquest govern fa feina
per reduir el deute amb tots, amb els ajuntaments, amb els
consell insulars. El Partit Popular s’hauria de preocupar més tal
vegada pel deute que té l’Estat amb aquesta comunitat
autònoma: 582 milions d’euros amb el Govern, 84 -quasi 85-
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milions d’euros amb els consells insulars, 22,3 milions d’euros
amb els ajuntaments, i d’aquests no he trobat encara cap
proposta de resolució. Per tant, complir amb els deures i que
això es tradueixi en polítiques, en totes les polítiques que avui
aquí plantejam.
En segon lloc, canvi de model energètic, sense cap dubte,
ho he dit abans i ens sembla fonamental. Això vol dir una
nova... una llei d’energies renovables, vol dir també contemplar
mesures que hi ha dins els acords pel canvi, per exemple,
aquelles desgravacions fiscals per afavorir l’autoconsum per a
les famílies, que és una de les mesures que jo crec que, si no en
aquest pressupost, en el proper pressupost s’haurà d’incloure
com un dels compromisos per als acords pel canvi, perquè és
un dels compromisos que, insistesc, crec que hauríem
d’explicitar també aquí. Estam d’acord amb allò que va
resoldre la cimera de l’ONU l’any passat a París o no hi estam
d’acord?, ho pensam complir o no ho pensam complir?
Lògicament ho pensam complir, ho hem de complir, i açò vol
dir fer camí, i aquesta llei sense cap dubte haurà de marcar
aquest camí.
I tercer esment que volia fer, el qual també compartim però
volem fer la nostra aportació, i és referit a la necessitat
d’avaluar..., és l’hora d’avaluar l’autogovern real de la nostra
comunitat autònoma. Després de més de trenta anys d’Estatut
d’Autonomia, de l’any 1983, és el moment d’avaluar en quina
situació ens trobam. Ha servit aquest sistema, el sistema
d’autonomies, per dotar les Illes Balears de l’autogovern que
desitjàvem? En quins àmbits s’ha avançat i en quins no s’ha
avançat?; en quins s’ha retrocedit? Ha estat suficient aquest
autogovern per aconseguir aquell benestar que vam prometre
als nostres ciutadans? Per açò el nostre grup ja en el seu
moment va presentar a la Mesa i es va acceptar crear una
comissió d’estudi per avaluar l’autogovern real de les Illes
Balears, que esperam que prest es pugui posar en marxa i que
crec que pot ajudar molt en aquest debat, que després
lògicament s’ha de traslladar a aquesta cambra, que permeti
visualitzar què pensa cada un dels grups parlamentaris sobre
aquesta qüestió, com avaluam la situació present, quin és el
futur, quina és l’ambició com a comunitat autònoma, i com açò
es reflecteix en els programes i en el projecte de cada un dels
partits i dels grups parlamentaris.
Crec que la millor mostra d’aquesta necessitat és el que va
passar a l’inici d’aquesta legislatura, que el primer decret llei,
la primera mesura legislativa que es va haver de prendre fos
modificar la Llei de comerç perquè l’Estat considera que hi
havia un problema competencial, és a dir, que no siguem
capaços, no puguem tenir el nostre propi model comercial és
greu, i és greu no perquè aquesta comunitat hagi envaït una
competència, sinó perquè el Govern de l’Estat està legislant de
forma tan invasiva, per dir-ho d’una forma clara, per a les
competències d’aquesta comunitat autònoma que dóna molt poc
marge, redueix molt el marge de capacitat de decidir, és a dir
d’autogovern, i per tant lògicament donam suport a aquesta, a
la resta d’iniciatives també, i encoratjam que aquest debat sobre
l’autogovern sigui ja una realitat el més prest possible.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, el Sr. Pericay, per un
temps de deu minuts.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, un altre
pic per comentar -miraré de ser breu- la nostra posició respecte
de les propostes de MÉS per Mallorca. Bé, una vegada més, ja
ho he dit abans al referir-me a les propostes de Podem,
nosaltres donarem suport a onze propostes de les que M ÉS ha
presentat, la 5, la 7, la 9, la 10, la 14, la 16, la 17, la 18, la 20,
la 21 i la 22, fins i tot la 22 amb un canvi que ha proposat, així
com ha mínim l’he llegit escrit, manuscrit, el portaveu.
Votarem en contra de la 1, de la 2, de la 8 i de la 13. I, en
fi, explicaré ràpidament per què. La 1, evidentment, ja ho hem
dit a propòsit d’una proposta anterior de Podem, noves mesures
de fiscalitat mediambiental, nosaltres creim que no és el
moment d’augmentar la pressió fiscal, encara que sigui en
aquest cas de manera concreta en un camp com és el medi
ambient. La número 2, sí, sobre l’impost aquest referit als
operadors d’internet; no hi estam en desacord, el problema és
que això no serà així, és a dir, que aquest no repercuteixi sobre
el client final no serà així, acabarà repercutint sobre el client
final, tendrem una pujada als consumidors, i per tant tota
aquesta casta, en fi, de mesures sempre tenen aquest perill, i per
tant no hi estam d’acord, tampoc.
La número 8, sí, la referida als projectes d’innovació
educativa; mirin, de projectes d’innovació educativa fa
exactament trenta anys que en tenim, en aquesta comunitat,
cada vegada un projecte innova el que hi havia abans, i això
està molt bé però els resultats són els resultats, i per tant,
francament, creim que abans de nous projectes d’innovació
educativa el que hauríem de fer és veure on som, quins són els
repetits fracassos que tenim des del punt de vista de
l’abandonament escolar, que ja n’hem parlat, però també des
del punt de vista evidentment de la qualitat, i pensar per què
passa el que passa. Jo crec que això seria bastant més adequat
a la situació en què està l’educació en aquesta comunitat que no
pas tornar a aventurar-nos en projectes d’aquesta mena.
La número 13, que és la darrera que votarem en contra,
nosaltres ja vam dir que no estàvem d’acord a emprendre la via
judicial, i per tant, com és natural, no podem estar d’acord
tampoc amb aquesta proposta que fa el seu grup.
Ens abstendrem en tres casos. A la proposta número 3, un
poc per la manera poc clara en què està plantejada: la revisió
d’un sistema d’intercanvi de places, exactament què vol dir
això?, tot i tenir en compte el que diu la llei, eh?, però em
referesc, aquesta revisió, en quin sentit, què vol dir, etc.
A la número 4 també ens abstendrem, bàsicament no perquè
no ens pareixi bé la promoció de... -a veure, que ara m’estic...-,
la número 4, sí, fomentar l’ús social de la llengua, sinó
simplement perquè no entenem per què això ha de ser objecte
realment d’una proposta de resolució avui, quan teòricament hi
ha una direcció general de Política Lingüística que ja té aquest
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mandat, entenc jo, i sobretot hi ha de manera ja més concreta
un servei de foment de l’ús del català, com a mínim a
l’organigrama; per tant ja deu fer això, o no ho fa; si no ho fa
realment és que aleshores tenim un problema i tenir un servei
que no fa la feina que ha de fer, i per tant més valdria
prescindir-ne.
Finalment la número 15 bàsicament és l’altra en què ens
abstendrem perquè creim que no disposam dels instruments, de
les eines necessàries per dur a terme el que aquí es proposa, i
per tant, com qui diu, està fora de lloc.
Tenim unes quantes propostes de transacció. A la número
6 nosaltres afegiríem al final, més que res perquè això quedi
també més aclarit, al final d’aquesta llarguíssima frase, que ara
hi afegiré encara una altra subordinada, però és que si no
hauríem de redactar-ho tot de nou i per tant no és cosa meva,
com qui diu, hi afegiria, posaria una coma després
d’“audiovisual”, de “sector audiovisual”, i posaria “al marge de
quina sigui -si es dóna el cas, evidentment- la llengua
d’expressió”; “si es dóna el cas” perquè hi ha activitats
culturals que no són lingüístiques i per tant per això insistesc en
aquest “si es dóna el cas”.
La número 11 és una qüestió més aviat de redacció. Els ho
dic perquè això de “dotar de recursos tècnics, materials i
humans necessaris per a l’exercici 2017 suficients”, “necessaris
i suficients” crec que té pràcticament el mateix valor en aquesta
frase i en principi jo diria “dotar amb els recursos tècnics,
materials i humans necessaris per a l’exercici, a fi de gestionar”
tal, tal, tal, o per gestionar..., com vulguin. Però vaja, insistesc
que és una qüestió més aviat de redacció que una altra cosa,
aquí.
A la número 12 crec que hi ha un error, crec que no és el
32.7 sinó el 32.17, no?, supòs, perquè jo cercant-ho..., és aquell
que realment es refereix a això. Només això, és una
puntualització també i hi votarem a favor, vull dir que en aquest
cas era només precisar això.
I la proposta número 19, sí, hi estam a favor, però com
sempre això dels percentatges..., augmentar un 25%, nosaltres
diríem “la quantitat necessària o suficient”, o “tant com faci
falta”, però allò del 25% és el que no acabam de veure clar.
I això és tot, crec que no m’he deixat cap observació.
Moltes gràcies.
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

(Remor de veus)
...per tant volia dir-ho perquè ha rebut molts d’atacs
precisament per això.
(Alguns aplaudiments)
Deia la presidenta a l’anterior discurs, en el primer discurs
del debat de política general, deia que per saber on volem anar
és necessari tenir clar d’on venim, i en molts d’aspectes venim
d’un desert, el desert recorregut per aquesta societat per arribar
a un desitjat final i a una esperat nou punt de partida, un canvi
necessari per sobreviure.
Si hem de sobreviure hem de decidir viure, deia Sartre, i
també ho deim nosaltres, i aquest govern ha decidit apostar per
viure, però per viure tots millor, superant models ideològics
que condemnaven la nostra terra i la majoria social que l’habita
per un projecte fracassat des del punt de vista de l’avanç i del
progrés general. Aquest govern ha decidit anar en la direcció
contrària; aquesta és l’aposta del Govern del pacte, és una
aposta nascuda des del convenciment que sols l’acció política
solidària ens pot guiar a viure millor. Com va dir la presidenta,
és evident que les coses han canviat, però que hem de recórrer
plegats un tram de la via, una via que ens du a una situació
millor per a tothom, però també és evident que encara no hem
arribat a on volíem.
Així, el balanç d’un any i mig de decisions, d’accions
polítiques, ha anat perfilant el Govern mentre que aquest anava
avançant, tot i que encara queda molt per fer, molt per capgirar,
per situar el benestar, la seguretat, el progrés a l’abast dels més
febles, dels més vulnerables, dels treballadors empobrits i
amenaçats per clàusules impossibles, de les dones amenaçades
o assassinades per homes abominables, dels estudiants
desesperançats, dels joves sense futur, dels dependents que
encara esperen a casa seva, dels utòpics que lluitem per la
pervivència d’un planeta en perill, amenaçat per ambicions
desmesurades i consums irresponsables. Tots ells i molts més
que em deixo, segurament, hi són, conformen els estats
d’emergència als quals es referia el Sr. Abril a la seva darrera
intervenció i avui també els ha citat, emergències que el Govern
està decidit a afrontar. Vull citar-les una vegada més:
l’emergència social, l’emergència ecològica i econòmica i
l’emergència de país, perquè són aquestes les que articulen les
principals propostes de resolució que presenta el Grup
Parlamentari MÉS, unes resolucions que tindran el suport del
Grup Parlamentari Socialista perquè compartim l’anàlisi i
perquè són propostes que ens faran avançar cap a una societat
millor i més justa.

LA SRA. PRESIDENTA:
Torn per fixar posicions del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. Conxa Obrador.
LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes.
Deia la presidenta de la comunitat, del Govern balear, i aprofit
per dir que avui no és aquí no per irresponsabilitat sinó
precisament per la seva responsabilitat, i és a BrusselAles a
defensar els drets i a defensar aquesta comunitat. Per tant...

Agrupam les propostes 1, 11, 12 i 16 perquè tenen com a
denominador comú la protecció del medi ambient i el territori.
Compartim amb MÉS per Mallorca que és necessari estudiar
noves mesures de fiscalitat ambiental per gravar els que més
contaminen, i afegiríem que també per incentivar la realització
de bones pràctiques relacionades amb la conservació del
patrimoni natural i de la biodiversitat. Hi ha altres experiències
autonòmiques que graven els residus, l’aire, l’energia, el canvi
climàtic, el territori; per què no a Balears? Per tant compartim
la decisió política de gravar la petjada ecològica, sense oblidar
que hem de treballar per canviar el paradigma de producció i

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 27 de setembre de 2016
consum irresponsable. En coherència també votarem a favor la
proposta d’implantació d’energies renovables, encara d’escassa
penetració a la nostra comunitat, perquè necessitam caminar
cap a un nou model energètic basat majoritàriament en les
renovables i que suposi una major independència energètica de
l’exterior, un major control públic de l’energia, més
consciència econòmica i més qualitat ambiental per preservar
el territori i el paisatge.
En la mateixa línia de protecció ambiental i autonomia per
gestionar el nostre territori votarem a favor de dotar de recursos
la gestió dels espais protegits i dels parcs naturals, així com de
reclamar el procés de transferència de la Demarcació de Costes
de la comunitat balear.
El patrimoni cultural de les Illes Balears, juntament amb el
territori i el paisatge, és una de les principals riqueses de la
nostra comunitat, i per tant han de ser matèria de l’acció
política. La política del Partit Popular ha tingut uns efectes
nefastos per a la cultura, i la crisi ha estat l’excusa perfecta per
desmantellar progressivament l’entramat cultural aconseguit.
La dreta del nostre país ha promogut la idea que la cultura és un
element prescindible en èpoques de crisi. Especialment
perniciosa a les nostres illes ha estat la política del govern
Bauzá, que ens va fer retrocedir molts d’anys enrere en les
conquestes aconseguides en la normalització de la nostra
llengua i en el desenvolupament de la nostra cultura. Si hem de
restituir allò que hem perdut és necessari actuar, i per això
votarem a favor de tot el paquet de propostes que tenen a veure
amb la cultura, les propostes 2, 4, 5 i 6, creació d’un impost per
finançar la indústria audiovisual, la creació cultura pròpia, els
equipaments culturals i el foment de la nostra llengua.
Agrupam les propostes de resolució 3, 7, 8, 9, 10, 22, que
podríem relacionar genèricament sota el títol de millora del
model econòmic, i les votarem a favor perquè són propostes
que des de la transversalitat de sectors com el turisme,
l’ocupació, la formació, l’èxit escolar, la innovació, la inserció
laboral i les condicions de la contractació serviran per
recuperar la pèrdua de drets, millorar l’ocupabilitat, assentar el
nostre model econòmic a través de la formació amb noves
especialitats relacionades amb els nous camps emergents.
Una de les causes més importants que afecten directament
el benestar i el desenvolupament econòmic, i ho volem
puntualitzar, és l’elevat índex de fracàs escolar. Per tant hem de
fer possible una política educativa que doni resposta a aquesta
problemàtica i que possibiliti una millora de l’educació. Aquest
govern està posant les bases d’una política educativa que faci
de l’èxit escolar un objectiu fonamental i bàsic.
Votarem a favor de les propostes de resolució números 13
i 14, que tenen a veure amb la nostra relació amb l’Estat des del
punt de vista del finançament i de com ens relacionam amb ell
des de l’exercici de les nostres competències. És evident que la
recuperació de l’estat del benestar que volem passa per
augmentar els nostres recursos econòmics. Els eixos de la
política social requereixen disponibilitats pressupostàries i
capacitat del Govern d’obtenir recursos externs. Es dóna la
circumstància que les tres fonts més importants d’ingressos de
les Illes Balears, finançament autonòmic, inversions de l’Estat
i REB, depenen de la voluntat política del Govern de l’Estat, i
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per tant a priori no està garantida la seva execució. De fet,
durant la passada legislatura, dominada pel Govern del PP a
Palma i a Madrid, les Illes Balears no va ingressar ni un sol
euro en els conceptes esmentats; al contrari, la màxima prioritat
d’aquest govern ha de ser la reclamació de recursos de l’Estat
que ens corresponen, sense descartar al via judicial.
Donarem suport a la proposta 15, número 15, per donar
resposta al colAlectiu de consumidors que es troben en una
situació de sobreendeutament, perquè es puguin acollir a un
procediment extrajudicial que els empari des de
l’administració, fent front als desnonaments i als llançaments
que practiquen les entitats financeres. Tenim competències per
impulsar la regulació i la tramitació de procediments
extrajudicials en matèria d’habitatge a través de la Llei de
consum i malauradament tenim una part de la societat que no
pot fer front als pagaments relacionats amb l’habitatge.
Donarem suport a la proposta 17, 19 i 20 per donar més
garanties a les entitats que desenvolupen serveis dirigits a
persones amb diagnòstic de salut mental, a l’atenció
primerenca, per a habitatges al servei d’acompanyament per a
joves extutelats i per a persones amb discapacitats físiques, i
així mateix a la concertació de programes d’atenció a persones
incapacitades judicialment. També per incrementar el
pressupost de l’IBdona i per impulsar l’acolliment de persones
refugiades.
Finalment, votarem a favor de les propostes 18 i 21
agrupades en el genèric de bon govern. La corrupció ha estat un
dels elements claus de ruptura entre la confiança de la
ciutadania i la política, en conseqüència, hem de respondre a la
implantació d’un model de governament basat en l’ètica i la
moral pública, la transparència i l’accés de la ciutadania a
l’administració.
Són propostes assenyades, són propostes possibles, no són
brindis al sol, com es deia avui matí a primera hora, i sens
dubte serviran per continuar assolint l’estat del benestar de la
nostra ciutadania.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. David Abril.
EL SR. ABRIL I HERVÁS:
La veritat és que en el nostre grup estam molt contents de
ser el grup que rebrà més suport a les seves propostes de
resolució, fent el sumatori, per part de la resta de grups, fins i
tot dels grups de l’oposició, i això és així pel convenciment i la
creença en el diàleg com a base de la democràcia que té el
nostre grup polític i també perquè ja fa estona, i aprofit per
agrair el suport i també compartir una reflexió amb els
companys de Podem que estan en ple procés de reflexió interna
sobre aquesta qüestió, perquè el nostre grup polític fa estona
que ja ha optat per allò d’enamorar o de seduir i no tant de fer
por, que a vegades és això, l’intent en política d’enamorar i de
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seduir no és incompatible a dir les coses clares i defensar les
idees que un té fins on falti falta.
Respecte del Partit Popular, tot i que encara ens voten que
sí a la majoria de propostes, continuen sent el partit del no per
coses que nosaltres consideram fonamentals, com els temes
dels imposts justament quan més necessitat tenim a nivell
econòmic, que no volen tocar el model econòmic i turístic o
que no volen emprendre la via judicial senzillament per exigir
allò que ens pertoca, pens que a vegades donen el missatge com
que no acaben d’evolucionar, vull dir, per exemple, en temes
lingüístics, que no li podem acceptar les propostes de
transacció, vostès s’abstenen, Ciutadans s’absté, i miri que
Ciutadans, des de l’estimació li dic, Sr. Pericay, l’altre dia
fèiem una porra a veure en la intervenció del debat anterior a
veure en quin minut pronunciaria la paraula "Catalunya", així
mateix li va tocar en el minut 14, però vull dir que en aquests
temes no és Ciutadans sinó el Partit Popular que ens torna a
introduir els temes de les modalitats, el tema de fugir de les
imposicions que al final va ser l’arma per justificar la pitjor de
les polítiques d’atac del Sr. Bauzá, que ha estat un dels
elements, justament, del retrocés en l’ús social de la llengua,
més enllà del que puguem fer a les institucions, la llengua
també ha retrocedit a nivell social perquè no hi ha hagut un
suport de la política pública suficient. I aquí sembla que
Ciutadans evoluciona, però el Partit Popular en aquest tema
involuciona, a no ser que realment fessin cas, com els deia, a
aquesta entrevista o a aquesta ruptura del silenci del Sr.
Delgado en una entrevista que va fer a una ràdio local.
Demanava també el Sr. Pericay sobre el tema de la qüestió
de les places, que la redacció no era clara. Senzillament volem
dir, per ventura no està expressat de la millor manera, és que hi
havia un sostre de places, un gran acord que no s’havien
d’incrementar places, però això la passada legislatura es va
rompre introduint quantitats d’excepcions de tal manera que
hem incrementat només de places hoteleres, independentment
del debat del lloguer turístic, milers de places hoteleres només
en la passada legislatura. Per tant, es tracta d’acabar, si
realment tots estam d’acord que un mínim d’ordre hi hauria
d’haver, d’acabar amb aquestes excepcions.
Al Partit Popular també li volíem dir que en el tema de la
policia local no és tant la proposta de resolució que pugui fer
el nostre grup, que pensem que pugui fer mal a la imatge de la
policia, sinó evidentment tot allò que ha sortit i que el que
plantejam no és altra cosa que un codi deontològic, com puguin
tenir altres cossos de funcionaris, i evidentment la policia no és
un cos de funcionari més perquè evidentment no són tots els
cossos de funcionaris que poden fer un ús de la força. La
intenció almanco de la proposta de resolució no pretén ni molt
manco empitjorar la imatge d’aquest cos de seguretat sinó
justament tot el contrari.
A la Sra. Sureda, sobre el tema dels imposts li faria la
reflexió que són molt concrets, dues, primera, que justament no
són imposts que estiguin pensats per gravar empreses locals, en
tot cas empreses moltes vegades multinacionals que sí operen
aquí i vénen a fer doblers aquí, però que haurien d’alguna
manera de revertir aquests beneficis en la millora de l’estat de
coses, sigui el medi ambient o sigui el nostre sector cultural, i
llavors, vostès saben també que tampoc no és cert l’argument

que això ho acabaran repercutint sobre el preu del servei o del
consumidor perquè la Llei general tributària preveu que es pot
evitar, Catalunya ho està aplicant, i justament és una de les
poques coses que el Constitucional, per exemple, no ha discutit.
De fet, si aquesta mateixa via la poguéssim trobar per allò que
vostès insisteixen tant del lloguer de cotxes, idò, ja tendríem la
solució feta, però no és malauradament el cas.
Acab, senzillament, fent els agraïments als companys de
MÉS per M enorca i al Partit Socialista pel suport i la
complicitat.
I sobre les propostes de transacció al Partit Popular els he
de dir que no a la 4 i a l’11. A Ciutadans, d’acord amb el que
han plantejat a la proposta de resolució número 6 amb aquell
afegit final. I entenem que a l’11, a la 12 i a la 19 és més una
qüestió d’estil o formal que no tant de contingut, que en tot cas
a l’hora de publicar les resolucions, idò, supòs que no hi hauria
cap inconvenient.
Sobre el tema d’AENA i amb la idea tant de recollir el que
ens han dit a tots els portaveus aquí fora els treballadors i les
treballadores de l’aeroport com per possibilitar, jo crec, un
acord unànime que seria bo de cara a acompanyar aquesta
reivindicació, que crec que tots estam convençuts que és molt
justa, els he passat una proposta de transacció que diu, “el
Parlament constata l’empitjorament de les condicions laborals
dels treballadors i treballadores de l’aeroport de Palma malgrat
ser el més rendible de tota la xarxa d’aeroports de l’Estat i insta
AENA i el Ministeri de Foment a assegurar la subrogació del
personal en els casos de traspàs d’empreses així com a aplicar
clàusules socials i laborals...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Abril, ha d’anar acabant, per favor.
EL SR. ABRIL I HERVÁS:
... als contractes i concessions dels aeroports de les Illes”. Si
anàs bé aquesta redacció, fantàstic.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Farem un recés fins a les 15.30 hores. Per favor, puntualitat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Bones tardes, continuam.
Debat de les setze propostes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm.
13411/16. Defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, el Sr. Jaume Font.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un front comú d'entitats econòmiques i socials i
grups parlamentaris per reclamar davant el Govern de l'Estat
un nou sistema de finançament.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proposar un Pacte per la Indústria amb els agents
socials implicats i els grups parlamentaris amb uns mínims que
passin per combatre la destrucció de més teixit industrial, que
recuperi part del teixit destruït per la deslocalització, atregui
activitat industrial deslocalitzada d'altres regions i que estigui
connectada al sector primari, entre d'altres.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar una regulació del lloguer turístic que faci
aflorar a la legalitat aquella oferta existent que compleixi uns
criteris de qualitat i que de cara als nous lloguers estableixi
l'intercanvi de places.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar en un termini màxim de 5 mesos una nova
regulació del turisme de tot inclòs que garanteixi estàndards
de qualitat que limitin la proliferació sense control d'aquesta
oferta.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a inspeccionar les empreses de lloguer de cotxes per
garantir que han complit els deures establerts a la normativa
turística.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar la titularitat de l'hospital Verge del Toro
de Maó per convertir-lo en un centre sociosanitari tal com es
farà amb Son Dureta a Mallorca i amb Can Misses a Eivissa.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Ministeri de l'Interior el retorn dels
policies nacionals que l'illa d'Eivissa ha perdut des de 2011
així com també a elaborar un pla de seguretat per a aquesta
illa.
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12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els estudis que correspongui i a impulsar els
traspassos pendents de competències de l'Estat al Govern
balear en matèries com justícia, policia, costes i litorals,
cogestió aeroportuària i ports d'interès general.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar l'article 11 del Decret 37/2008, de 4
d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als
centres sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, per tal que la renda anual de la unitat
familiar no sigui un criteri prioritari a l'hora de realitzar-se el
procés d'admissió als centres educatius.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instar al Ministeri d'Hisenda que modifiqui la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local, per tal d'eliminar les
restriccions de creació de places als ajuntaments de les Illes
Balears.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure dins el Pla d'Infraestructures els
projeces d'execució de l'inici de les obres per construir una
escola nova als municipis de Campos, Caimari, Porreres i
Santa Margalida al nucli de Can Picafort, així com els
projectes d'execució per a l'ampliació i la modernització de les
depuradores de Sóller, Manacor, Maria de Salut (a Ariany),
Cala d'Or (a Santanyí), Porreres i Capdepera.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar i impulsar amb el Consell de
Mallorca per tal que es faci efectiu el projecte de la carretera
Ses Salines-Colònia de Sant Jordi.
EL SR. FONT I BARCELÓ:

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la partida pressupostària d'Innovació per
a l'Idispa fins els 2,2 milions d'euros en els pressupost de 2017.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar pro gressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears amb
l'objectiu de, en tres anys, haver-la situat dins la mitjana
estatal d'inversió per alumne universitari.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la partida pressupostària del Fons
de Cooperació Local de 2017 en relació amb els anys
anteriors.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir les obligacions legals amb els consells
insulars com és fer efectiu el traspàs de competències en
ordenació i promoció turística, en serveis socials i assistència
social per evitar duplicitats i en transport terrestre al Consell
de Mallorca, així com les pertinents al Consell de Menorca,
Eivissa i Formentera, en atenció a l'article 70 de l'Estatut
d'Autonomia; i pressupostar les bestretes en els comptes de
2017 segons la disposició addicional segona de la Llei de
finançament dels consells insulars.

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, El Pi ha
presentat aquestes setze propostes de resolució lògicament
emmarcades dins la línia de feina que hem estat fent al llarg
d’aquests darrers quinze mesos i passaré a cada una si puc.
La primera de totes que creim que és la crucial per a
aquesta terra, res d’allò altre s’aguanta si no aconseguim un nou
model, un nou sistema de finançament, una nova forma amb la
qual ens financiïn, una forma amb la qual ens compensin el que
és realment l’esforç que fan les dones i homes des de
Formentera, des d’Eivissa, des de Menorca i des de Mallorca.
Esper que pugui sortir per consens. És ver que ja s’ha iniciat
per part de la presidenta una primera reunió de tots, però aquí
o ens movem tots junts o els propòs el que els vaig dir l’altra
setmana, és a dir, ens acampam davant el Congrés de Diputats
i no ens movem fins que no ens donin el que ens pertoca.
La segona qüestió, que jo esper que també tengui el consens
d’aquesta cambra, és que en aquest moment en què corre el
document de la possible llei... el tema de... per la indústria,
nosaltres demanam que hi hagi un pacte amb els agents socials
implicats i els grups parlamentaris que lluiti per combatre la
destrucció del teixit industrial que ens queda i que lluiti per
recuperar el teixit destruït per la deslocalització, i per l’altre
costat intentar treure, com fan altres comunitats, indústria que
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està deslocalitzada en altres regions i que també aquest pacte
per la indústria i aquesta nova llei tengui un plantejament cap
al sector primari que creim que és important, és a dir, una
indústria real hauria de passar en segons quines coses, a una
indústria de transformació de productes agroalimentaris que en
segons quines qüestions es podrien fer des d’aquí si som
capaços, com han fet altres regions de la Unió Europea, de
sense entrar en dúmping, que ens puguin acusar que
subvencionam el que no toca, ser capaços que indústries
especialitzades, indústries primàries, ser capaços de crear línies
específiques per poder ajudar que tornin resorgir.
L’altra proposta que duim és la que fa referència a la
regulació del lloguer turístic, que és veritat que això deu ser la
proposta número 6 que fa El Pi, o 7, al llarg d’aquests darrers
quinze mesos, crec que hem fallat d’una manera estrepitosa, és
a dir nosaltres pensam que hem fet un efecte cridada més grossa
que la que va fer el decret Cladera I i el decret Cladera II l’any
1987 i 1988, estic convençut que amb places és superior -és
superior, és superior- i en aquell temps quasi, quasi es varen
carregar el Sr. Cladera i després va ser lògicament alabat
perquè havia fet una gran feina i va ser una cosa que va passar
dos mesos o un mes i mig des que es va dir, aquí ha passat més
d’un any i mig, més d’un any i tres mesos des que es va dir que
es regularia i no s’ha fet. Per tant, els proposam, per favor, que
intentem legalitzar aquesta oferta existent i que compleixi uns
criteris de qualitat. Si som capaços de posar uns criteris de
qualitat bons automàticament regularem que no hi pugui haver
tothom que tengui un habitatge per llogar, així de clar. També
creim que, de cara al nou lloguer, s’ha d’establir un intercanvi
de places. Sé que això és un punt de molta controvèrsia, però
és que si no és així i actuam el més prest possible serà
impossible i la societat s'enfadarà, perquè veuran que el veïnat
ho té i ell no ho té.
L’altre qüestió té a veure amb el que fa referència..., que és
una altra proposta que va fer El Pi aquí a principi de legislatura,
devers el mes de setembre-octubre on els dèiem que una altra
forma de regular el sostre que hi pugui haver de gent cap aquí
està en el tot inclòs, el tot inclòs tan menyspreat de la
legislatura 2003-2007, amb tantes ganes d’arreglar-ho el 20072011, una altra vegada al principi 2011-2015 va tornar rebre
molta branca, però que al final no hem establert una regulació
del tot inclòs, és a dir, hem acceptat fins i tot que els hotels de
servir la gent, les cerveses o les begudes des de darrere la barra
ara ja giren el servidor de cervesa i es posa des de fora i els
cubatas i no passa res i aquestes coses fan que es perd personal
als hotels, que es baixa la qualitat i que aquests tot inclòs no
tenen raó d’existir.
Els proposam que en un termini de cinc mesos, cosa que
hauria d’estar fet dia 31 de desembre per mandat d’aquest
parlament, els proposam que en un termini de cinc mesos ho
puguem tenir totalment regulat, estaríem parlant que dins el
febrer, abans de començar la propera temporada turística sabria
aquell que pot obrir i que no pot obrir si complia aquestes
coses.
L’altra qüestió té a veure amb la tercera qüestió que El Pi
va defensant, totes tres, la que fa efecte... la que és de lloguer
turístic, la que és del tot inclòs i la tercera que nosaltres deim
la regulació de forma natural és la que afecte els cotxes de

lloguer. Nosaltres... hi ha un mandat a haver de complir que no
s’està complint, ja, en aquest, donam per fet que l’han de
complir que és posar un sostre que el mateix sector els demana,
però apliquem la legalitat.
Hi ha... ara hi hauria una feina guapa que és inspeccionar
les empreses de cotxes de lloguer, totes les que han operat
perquè puguin garantir que han complit amb els deures que té
establerts la Conselleria de Turisme i aquells que no els han
complit, que no s’han registrat i que tenien el deure de
registrar-se abans, ja no deixar-los operar l’any que ve o posarlos una multa de pinyol vermell, però de pinyol vermell, eh?, i
que l’any que ve no ho intentin.
Passam a altres que tenen més a veure amb temes
sociosanitaris, pensam que s’ha de recuperar la titularitat de
l’Hospital Verge del Toro de Maó per convertir-lo en un centre
sociosanitari, tal com es farà amb Son Dureta a Mallorca i amb
Can Misses, fins i tot creim que és més important actuar a
Verge del Toro i Can Misses que a Son Dureta, així de clar, a
més creim que hi ha doblers suficients per fer això, per l’altra
acció crec que no n’hi ha, però els ho proposam i, si de cas,
plantegin-me una transacció.
La setena té a veure amb la seguretat d’Eivissa, és massa
clar que des de 2011 molts de policies nacionals han
desaparegut de l’illa d’Eivissa, tot el que ha passat aquest
hivern passat i tots ens hem esquinçat les vestidures, n’hem
parlat aquí, que hi ha hagut la consellera d’Hisenda que ha
agafat un compromís d’actuar i tot això, al final no hem avançat
i volem que realment es pugui incrementar el retorn o que
puguin retornar aquests policies que hi ha havia el 2011.
En la número 8 instam el Govern a augmentar la partida
pressupostària d’Innovació per a l’IDISPA, és a dir... i a més la
plantejam que sigui en 2.200.000 euros la partida que tengui.
Els que no creuen en l’IDISPA tenen un problema, que és que
no coneixen el camp de la investigació en aquesta terra, no
s’enfadin amb mi, no em diguin racista, no em diguin aquestes
coses perquè això és científic i quan és científic no és de lletres,
quan és de lletres es pot discutir i quan és científic té un igual,
eh?, les exactes tenen un igual, què volen que els digui?, s’ha
d’augmentar la partida de l’IDISPA fins a 2.200.000 euros.
L’altra té a veure a augmentar progressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears, no
podem estar amb més de 1.250 euros de mitjana menys per
alumne que el que és la mitjana de l’Estat, no els dic que anem
al que són les facultats del País Basc que per alumne són 9.400
euros per alumne, però que sí ens comprometem que en els
pressuposts del 2017-2018-2019 arribem a la mitjana de l’Estat
que estaria damunt els 6.000 i busques d’euros.
L’altra qüestió té a veure amb les obligacions legals amb els
consells insulars, que és el tema de les bestretes, és el tema del
finançament, mirem d’agafar un compromís avui aquí i anem a
plasmar-lo, comencem amb el pressupost del 2017, si no saben
d’on ho han de llevar estic disposat a asseure’m amb vostès per
mirar d’on ho podem llevar, però complim amb els consells, és
a dir, aquí donam lliçons de federalisme, lliçons que volem que
Madrid ens doni el que ens toca i nosaltres... a les illes majors
des de M allorca i des d’aquest parlament exercim un
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centralisme que no es pot mantenir més si realment volem tenir
un petit país cohesionat, que facem feina tots junts i que
tenguem la tranquilAlitat que des de Formentera, Eivissa i
Menorca puguin tenir la mateixa posició que puguin tenir els
mallorquins aquí.
L’altra qüestió té a veure amb el que fa referència a
incrementar la partida pressupostària del Fons de cooperació
local per a 2017. Ens agradaria que tornàssim a les ajudes dels
ajuntaments que hi havia abans de la crisi i jo crec que d’una
forma progressiva 2017-2018-2019 hi podríem tornar arribar.
Hi ha ajuntaments que tenen doblers al banc, hi ha molts
d’ajuntaments que no els basta per mantenir els serveis mínims
i aquí necessitam que hi hagi el Fons de cooperació que torni
a aquells nivells on era abans.
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Caimari, Porreres i Santa M argalida, nucli de Can Picafort en
tema educació o depuradores a Sóller, Manacor, Maria de la
Salut, Cala d’Or i Porreres i Capdepera.
I per acabar pensam que també és important col Alaborar i
impulsar amb el Consell de M allorca per ajudar-lo per tal que
faci efectiu el més prest possible un projecte molt dur per a
molta gent que és el projecte de la carretera de Ses Salines a la
Colònia de Sant Jordi.
Com veuen no hem vingut aquí amb prejudicis ideològics,
els hem parlat del que passa...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Font, ha d’acabar, per favor.

L’altra era el compliment de les obligacions legals amb els
consells insulars, és el tema de fer efectives les competències
que du l’Estatut d’Autonomia i que estiguin ben dotades, i
creim que seria importantíssim -importantíssim- que
complíssim, si no... per què volem els consells?, per una foto
institucional?, o perquè realment tenguin eines i instruments per
poder fer feina?

EL SR. FONT I BARCELÓ:
Com veuen no he vingut aquí amb prejudicis ideològics, he
vengut només a parlar-los del que passa a un petit país que es
diu Balears.
Moltes gràcies.

I vaig acabant, les cinc darreres, una fa referència als
traspassos pendents de l’Estat, és a dir, jo sé que espanta que un
digui “volem que es traspassi justícia, policia, costes i litoral,
cogestió... que arribem a un acord per a la cogestió
aeroportuària i els ports d’interès general”. És evident que han
de venir ben dotats, si no vénen ben dotats, no els agafam, però
si no començam a fer-hi feina aquestes qüestions no arribaran
aquí mai i mentre no estiguem en la gestió dels ports,
d’aeroports, els ports d’interès general, Palma podem discutir
com, però Maó, Sa Savina, el port d’Eivissa i el port d’Alcúdia
no té cap sentit que siguin ports d’interès general, tal vegada el
port de Palma sí, podem mirar aquest assumpte. Demanem-ho,
posem-nos d’acord que són coses que no... que no trepitjam cap
call llevat de la facultat... llevat de l’IDISPA crec que no
trepitjam cap call a ningú.
L’altra té a veure amb el que estableix l’admissió d’alumnes
als centres sostinguts amb fons públics de la comunitat
autònoma per tal que la renda anual de la unitat familiar no
sigui un criteri prioritari, això (...), hi haurà gent que pensarà
vostè amb això fa una defensa per als rics, no, és a dir, faig una
defensa per al que pugui ser l’entorn on estàs tu vivint i vas
canviant també els teus fills de lloc.
L’altra qüestió, tal vegada aquesta no els anirà bé, però
vaja, nosaltres ho lluitam.
L’altra fa referència al que és instar el Ministeri d’Hisenda
perquè modifiqui la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de la
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, per tal
d’eliminar les restriccions de creació de places als ajuntaments
de les Illes Balears. Creim que està ofegant en temes de
seguretat i en temes de benestar social molts d’ajuntaments.
I acab, que me’n queden dues, que fa referència la darrera
a un pla d’infraestructures tant en el que fa referència a centres
educatius com a depuració i els hem posat una sèrie de
municipis que pensam que són fonamentals com Campos,

LA SRA. PRESIDENTA:
Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Núria Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, al Grup Parlamentari Popular
hem analitzat les propostes d’El Pi amb voluntat de consens i
els he d’anticipar que nosaltres en votarem nou a favor, una en
contra, intentarem transaccionar-ne cinc i en una ens
abstindrem.
En concret, en la primera proposta que fa referència al front
comú a millor finançament evidentment nosaltres hi estam a
favor, sempre hem tengut la mà estesa -i ho hem dit així- per
aconseguir un millor finançament. No farem partidisme
d’aquesta qüestió, ho hem dit sempre, i a més vull recordar que
a més en l’anterior legislatura ja al gener de 2014 el Grup
Parlamentari Popular va presentar, encara que fins i tot al
govern, governàvem i ja es feien gestions en aquest sentit, es va
presentar una proposta pel Grup Popular per millorar el
finançament, per instar el Govern a millorar el finançament i a
més es va aconseguir un règim fiscal al mes d’abril de 2015 que
després la Sra. Armengol va deixar perdre, però no obstant això
ja hi havia aquella lluita per part del Partit Popular per millorar
el finançament. Per tant, hi estam d’acord.
En relació amb la proposta del pacte d’indústria,
evidentment també hi estam d’acord perquè hem ofert des del
principi d’aquesta legislatura pactes en temes importants, en
temes de turisme el vàrem oferir fa pocs dies i volem
consensuar tots aquells temes econòmics que puguin millorar
la situació de la nostra comunitat, que puguin servir per avançar
i evitar a més aquesta sobre... sobretot aquesta inactivitat que
té el Govern que viu de la inèrcia econòmica i en determinats

2734

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 27 de setembre de 2016

sectors que es troben abandonats i necessiten aquest reforç i per
tant, aquests pactes i aquest consens.
La tercera proposta fa referència a la regulació del lloguer
turístic, nosaltres... no hi ha dubtes que el Govern ha de regular
el lloguer turístic i a més incompleix els terminis com ha dit el
Sr. Font perquè hi ha una proposta aprovada en aquest
parlament que en sis mesos... s’ha exhaurit aquest termini, per
tant, ja està fora de termini de quan se’l va instar a regular
aquest lloguer turístic. Hi estam d’acord nosaltres, el que passa
és que apart que hem denunciat públicament aquesta inactivitat,
també sempre hem manifestat que no estam d’acord amb les
limitacions que es vulguin fer en relació amb intercanvis de
places. Per tant, intentarem o almanco proposam una transacció
en la qual si a aquesta proposta es lleva la part d’intercanvi de
places, únicament regular el lloguer turístic perquè l’oferta
existent compleixi els criteris de qualitat, fins aquí nosaltres hi
estaríem d’acord.
En relació amb la quarta proposta, referent a la nova
regulació del turisme del tot inclòs, nosaltres no estam d’acord
amb aquesta proposta, consideram que el Govern del Partit
Popular va fer una llei turística bona, que mereixia una bona
gestió durant aquesta legislatura i no s’està duent a terme i, per
tant, consideram que s’hauria d’instar el Govern a desplegar
tots aquells aspectes positius que té la llei de turisme del Partit
Popular, a governar, a gestionar i a emprar aquestes eines que
ha trobat, no derogar articles ni tornar modificar coses que
serveixen i que poden millorar la situació del nostre turisme a
les Balears.
La cinquena proposta, referent a les inspeccions d’empreses
de lloguer de cotxes, és ver que les empreses de lloguer, igual
que la resta d’empreses que fan o presten serveis turístics, han
de complir la normativa, és una cosa que és una obvietat
totalment i estam d’acord que s’ha de controlar i s’ha
d’inspeccionar que es compleixi la normativa, però pensam que
no s’hauria de limitar aquesta proposta a fer referència a les
empreses de lloguer de cotxes, i per què no a les empreses que
fan altres tipus de serveis també complementaris directament o
indirectament en relació amb el turisme?
Per tant, totes aquelles empreses que presten serveis
turístics són aquelles que haurien de ser objecte d’inspeccions
per part del Govern per comprovar que es compleix la
normativa i, per tant, per acreditar que el turisme de qualitat es
manté dins els estàndards almanco mínimament legals que hi ha
establerts.
Per tant, nosaltres presentam la proposta de transaccionar
sempre que aquestes inspeccions es facin no centrades en
empreses de lloguer de cotxes, sinó totes en totes les empreses
que presten serveis turístics.
La sisena proposta és referent al centre sociosanitari que es
pretén o que es proposa fer a Verge del Toro a Menorca,
nosaltres hi estam a favor, la votarem a favor, el Partit Popular
a Menorca ja ho ha reclamat des de sempre, no és d’ara, per
tant, des de sempre ho han reclamat, el Partit Popular... sí,
senyor, quan el Sr. Thomàs era conseller de Sanitat crec
recordar que el Sr. Gornés ja ho reclamava des de Menorca i en
l’anterior legislatura es varen fer altres avanços en matèria

sanitària tot i la situació de crisi econòmica. El president del
Partit Popular a Menorca no fa moltes de dies va comentar que
ens estranyava o no ens estranyava, que ens sorprenia que la
presidenta de la comunitat s’oblidàs d’inversions a Menorca,
que fes un debat on no hi hagués cap projecte a Menorca i que
únicament enumeràs actuacions de l’anterior legislatura, que ja
estaven posades en marxa pel Partit Popular com per exemple
l’Escola d’adults de Maó, la radioteràpia al Mateu Orfila, són
actuacions que ja s’havien compromès per part del Partit
Popular i la presidenta se les feia seves i usurpava aquestes
actuacions. Per tant, s’oblidava totalment de Menorca.
El Partit Popular de Menorca ho ha demanat sempre i per
tant, nosaltres amb coherència amb una proposta que encara
que no sigui del nostre grup consideram que és positiva per a
Menorca i per a Balears, donam suport a aquesta proposta i
volem dir que, a més, és destacable no només que la presidenta
s’oblidàs de Menorca, és que la presidenta del Consell de
Menorca ni tan sols va venir, em sembla que era l’única
presidenta de consell que no... bé, Formentera tampoc, però bé,
no era aquí per defensar M enorca, vull dir que Menorca la
deuen tenir bastant,...
(Remor de veus)
...bastant oblidada en aquest govern, bastant oblidada, senyors
diputats.
La votarem a favor, per tant.
La setena proposta que fa referència a l’increment de places
o increment, perdó, de Policia Nacional i un pla de seguretat a
Eivissa, ens agradaria transaccionar la redacció. Nosaltres
reclamam que hi hagi Policia Nacional, però també Guàrdia
Civil, en general a l’illa d’Eivissa, no perquè hagi disminuït des
de l’any 2011; també que es faci un pla de seguretat, nosaltres
hem apostat per la seguretat a Eivissa, vull recordar a més que
en l’anterior legislatura es va fer un curs de capacitació per a
policia local, únicament a Eivissa, no s’havia fet mai, per
intentar superar el problema d’inestabilitat de policia local que
hi havia a Eivissa, altres legislatures han tengut conselleres
d’Interior d’Eivissa i no s’havia fet aquest curs i aquesta vegada
es va fer, vull dir està clara la vocació de defensar la seguretat
a Eivissa, governi el Partit Popular, governin els pactes, els
tripartits o pentapartits o els que siguin d’esquerres, per tant
nosaltres volem transaccionar Policia Nacional i Guàrdia Civil,
independentment una legislatura de l’altra, en general, que
millori i que es faci un pla de seguretat.
La vuitena proposta, d’augmentar el pressupost de
l’IDISPA, evidentment que sí, nosaltres creiem en la
investigació, volem que l’IDISPA es pugui acreditar més com
a institut d’investigació per l’Institut Carles III, que, de fet, és
un dels que treu les convocatòries més importants en matèria de
finançament, i ja vàrem fer feina en aquest sentit de la mà del
rector de la Universitat la passada legislatura, vàrem començar
a fer feina en aquest sentit per tant. El que no entenem és
perquè és un 2.2 milions d’increment, podria ser un 2,3 o un
2,5, en fi, supòs que hi deu qualque estudi fet per part d’El Pi
per dir 2,2 milions d’increment. Però, en tot cas, el votarem a
favor.
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La novena proposta, d’incrementar progressivament el
finançament de la Universitat, també. De fet, crec recordar que
el rector de la Universitat, quan va fer l’obertura del curs
acadèmic d’enguany va dir que ja s’havia anat incrementant
progressivament des del darrer any que governava el Partit
Popular, l’any passat es va incrementar un poquet més; doncs,
evidentment que continuïn. Nosaltres, quan va començar la
recuperació econòmica, en el 2014-2015, vàrem començar a
millorar el finançament de la Universitat, que continuï
endavant.
Incrementar els fons de cooperació, evidentment que sí. Els
fons de cooperació ve reconegut legalment perquè una llei del
Partit Popular, a l’any 2006, la Llei 20/2006, municipal i de
règim local, va dotar aquesta estabilitat de llei i va mantenir
sempre percentatges mínims als ajuntaments, fins i tot en
temporades de recuperació. Que es comenci a incrementar,
només faltaria.
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govern en funcions per una situació com a de bloqueig, hem de
veure com ha afectat la recuperació econòmica per demanar
directament al Govern que l’elimini, anem a veure que
s’aixequi el bloqueig del Sr. Sánchez i la Sra. Armengol,
veurem com ha afectat la recuperació, després ja eliminarem
traves, però eliminem i tornem a la crisi abans de tenir clar el
que tenim, és a dir, no passem l’arada davant el bou.
La quina proposta, incloure projectes concrets en el pla
d’infraestructures, aquí ens abstendrem. No coneixem realment
el pla d’infraestructures en detall, per tant per què hem de
demanar que s’inclogui Porreres o que s’inclogui com a escola,
o que s’inclogui una depuradora o l’altra i no demanam per a
Montuïri o no demanem per a un institut d’Eivissa o
depuradores de Menorca o d’Eivissa, per exemple, no hi han
pensat, veig amb Eivissa i Menorca, només fan propostes de
Mallorca.
LA SRA. PRESIDENTA:

L’onzena proposta, d’acomplir les obligacions amb els
consells i pressupostar les bestretes, també hi estam d’acord.
Com veurà, Sr. Font, estam d’acord amb moltes de les seves
propostes, perquè consideram que són positives. Nosaltres, a
més, en aquest sentit, ja vàrem demanar una proposta pròpia,
amb una proposició no de llei en relació amb les bestretes, per
tant hi estam d’acord.
No tant d’acord amb el tema dels traspassos de
competències de l’Estat a la comunitat, a nosaltres ens
agradaria transaccionar i, en aquest cas, podríem votar a favor,
si no, no, si fa referència només a l’àmbit de la cogestió
aeroportuària, ports, fins i tot costes i litoral, perquè en el tema
de policia i en el tema de justícia hi ha estudis fets dins el
Govern des de... doncs jo crec que des que era consellera la
Sra. Costa o des què a l’any 2008 o 2010 s’han fet estudis, el
pressupost no basta per a res, les previsions de traspàs, per tant,
tornar a fer estudis quan hi ha estudis fets, anem a intentar
lluitar altres coses que són positives per a aquesta comunitat.
I deixarem de moment el tema de la justícia, que té un
règim jurídic de personal molt diferent del de la comunitat, que
necessita unes infraestructures molt millor dotades i molt millor
modernitzades, per parlar ara de transferències, quan la tenguin
en condicions ja ens la transferiran, però primer que estigui tot
en condicions, com es mereixen les Balears.
La tretzena proposta, que fa referència al canvi de criteris
d’admissió d’alumnes, la votarem a favor, hi estam d’acord. És
ver que ja es va plantejar, fins i tot jo li dic que ho vàrem
plantejar el darrer any, a l’anterior legislatura i, al final, no es
va arribar a canviar, però consideram que seria positiu. El
criteri de la renda no ha de ser un criteri prioritari, podria ser un
criteri complementari, igual que tenir una malaltia crònica un
fill, o igual, per exemple, que la família nombrosa, prioritari ha
de ser on viu la gent i on van a escola els germans, això són dos
criteris que han de ser prioritaris, la resta poden ser
complementaris perfectament.

Sra. Riera, ha d’anar acabant, per favor.
LA SRA. RIERA I MARTOS:
Sí, i ja la darrera -gràcies, Sra. Presidenta-, fer efectiu el
projecte de la carretera de Ses Salines a Sa Colònia,
evidentment que sí, nosaltres consideram que és una
reivindicació de fa temps, si ara hi ha recuperació econòmica
i hi ha doblers per a determinades coses, evidentment hi ha
d’haver doblers per a això, des del consell i des del Govern se
li ha de donar tot el suport, només faltaria, sobretot perquè és
una carretera que sabem que té punts negres i ha de ser una
prioritat per a totes les institucions i tots els grups polítics a les
Balears.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn de fixació de posicions, el Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.
EL SR. PICORNELL I LLADÓ:
Gràcies, presidenta. Bé, Sr. Font, nosaltres la veritat que no
farem el mateix que vostè, no li direm de què ha de parlar o del
que no ha de parlar, ell sap per què, perquè nosaltres som més
respectuosos. Tampoc no li diré que vostè ha perdut empenta,
no es preocupi, que no ha estat així, vostè continua fent ballar
la cambra, un dia amb més Podem que Podem, un altre dia és
el més conservador d’aquesta cambra, i així anam moltes
vegades.
Bé, també m’agradaria dir-li...
(Alguns aplaudiments)

La catorzena proposta de modificar la Llei de sostenibilitat,
nosaltres voldríem transaccionar perquè pensam que no s’han
d’eliminar les restriccions, sí s’han de replantejar, és ver, i
mirar de flexibilitzar, però ens trobam a un moment d’un

... que la facultat de medicina, que tant ha protegit, ha estat
un fracàs. No la facultat de medicina d’aquestes illes, la facultat

2736

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 27 de setembre de 2016

de la gent que pitjor nota té arreu de l’Estat i ha quedat ben
clar. Però, a part de tot això que li dic,...

inconvenients que els avantatges. En els acords pel canvi hi ha
la modificació de la llei, l’oferta del tot inclòs té sentit en altres
destinacions, però no aquí a les Illes Balears.

(Remor de veus)
(Remor de veus)
... li agraesc el seu suport a moltes de les nostres resolucions
i li confirm que nosaltres també votarem amb certesa les seves
propostes. I més o menys li diré la línia: votaríem a favor de la
1, del número 1, 2, 6, 7, 9, 14 i 16.
També tenim una partida pendent de transacció del grup de
la majoria, que serien la 4, la 5, la 10, l’11, la 12 i la 15,
aquestes, si es transaccionassin, també les votaríem a favor.

El punt 5... -home, va sobre el nostre programa-, el punt 5,
volem una nova normativa turística, però esperam la transacció
que presentaria el PSIB.
Votarem a favor del punt 6, perquè volem recuperar la
titularitat de l’hospital Verge del Toro de Maó per convertir-lo
en un centre sociosanitari, tal i com es farà amb Son Dureta a
Mallorca o amb Can Misses a Eivissa.

I la resta sí que les votaríem en contra.
Bé, a la número 1, parlant de navegar, que s’ha parlant tant
de navegar, que n’Alberto ha parlat de navegar, sap..., un bon
llaüt sap com fer front comú, i per reclamar davant el Govern
de l’Estat un nou sistema de finançament, i nosaltres també hi
serem amb força en això. Vostès cerquen un nou sistema de
finançament i nosaltres també, nosaltres, les forces polítiques
d’aquí ho defensam; tenim un dèficit fiscal d’un 14% i això no
es pot consentir. Però vostè no ha plantejat cap sistema concret,
no?
(Se sent una veu de fons que diu: “concert econòmic”)
Deia que nosaltres, també, les nostres propostes que hi
havia tenien poca concreció, també. Bé, tota la concreció de
cada una de cada resolució, però bé.
A la 2 hi votarem per un pacte per la indústria amb els
agents socials implicats i els grups parlamentaris, amb un
mínims que passin per combatre la destrucció de més teixit
industrial, recuperin part del teixit destruït per la
deslegalització, atreure activitat industrial deslocalitzada
d’altres regions i que estigui connectada amb el sector primari,
entre d’altres, fonamentada per una aposta decidida per
revitalitzar el teixit industrial, la nova llei d’indústria, però
sempre amb el respecte de l’ecologia i el nostre meravellós
territori.
A la número 3, nosaltres sí que volem una regulació del
lloguer turístic adequada a la situació de cada illa. Per això, en
aquest punt, el número 3, no el podem votar..., no podem dir
que sí.
El 4, estam esperant la modificació de la llei respecte
d’aquest punt. La situació a Eivissa i Formentera en qüestió
d’habitatge s’ha de contemplar com a un problema molt greu
que necessita solucions i solucions fortes.

També volem reclamar al Ministeri de l’Interior el retorn
dels policies nacionals a l’illa d’Eivissa que ha perdut el 2011,
així com també elaborar un pla de seguretat per a aquesta illa.
Hi ha molts problemes, ja hem dit que aquest estiu Eivissa viu
un San Fermín tot l’estiu.
No podem votar el punt 8, perquè demanaven un augment
a la innovació per a tota la recerca balear. I clar que sí que
volem augmentar progressivament la partida pressupostària de
la Universitat de les Illes Balears, amb l’objectiu de en tres
anys veure-la situada dins la mitjana estatal d’inversió
d’alumne per universitat, i doncs votarem sí al punt 9.
En el punt 10 i en el punt 13, esperarem les transaccions per
donar el nostre vot positiu. La 13, no podem transigir amb més
fons per a la concertada, que va ser una xarxa creada per
assegurar el dret a l’educació en un moment molt concret.
La 14, sí que volem acabar, tant com vosaltres, amb la llei,
i racionalització i sostenibilitat a l’administració local, per tal
d’eliminar les restriccions de creació de places als ajuntaments
de les Illes Balears, que ofega els nostres poders locals.
La 15, sí que la votaríem a favor, amb la transacció
eliminant el tema de depuradores, perquè nosaltres no estam
per l’ampliació, sinó que estam per les millores. Ampliació és
ampliació i millora és millora, és diferent.
I el punt 16, sí que estam a favor de millorar les nostres
carreteres, sí que estam a favor de millorar la de Ses SalinesColònia de Sant Jordi, jo la conec, sé que té prou punts negres
i no hi posaríem cap objecció.
Per tant, moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:

El 5, ara per ara, com que a cada illa tenim una realitat,
Podem Illes Balears no té un posicionament sobre aquesta
qüestió i en aquest moment la tenim en debat. Esperam
l’esborrany per veure com podria acabar la possible
modificació, però ja li dic que el dret a l’habitatge serà per a
nosaltres la nostra brúixola.
El punt 4 el votarem en contra, analitzam l’impacte en
aquesta oferta dins l’oferta actual, és obvi que són més els

Torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari MÉS
per M allorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus.
EL SR. REUS I DARDER:
Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Enumeraré la nostra posició respecte de les propostes d’El Pi.
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La primera, front comú per al finançament, coincidesc
totalment amb el Sr. Font, totalment imprescindible. Aquí
parlam de moltes coses i tots volem moltes coses i augmentar
molt de pressupost en molts aspectes que, sense un nou model
de finançament, sempre quedarem curts.
El segon punt, pacte per la indústria, totalment d’acord,
estam a favor d’apostar pel teixit industrial, per recuperar el
teixit destruït. Som conscients que s’elabora una llei
d’indústria, aquesta llei d’indústria ha de contemplar un nou pla
d’indústria o el nou pla d’indústria, que no n’hem tengut encara
fins ara, i creiem que serà una eina imprescindible. En tot cas,
donarem suport a la proposta.
I pas a la següent, regulació del lloguer turístic, estam
d’acord amb algunes parts de la regulació del lloguer turístic,
aquí s’han aprovat resolucions; és vera que es varen marcar uns
terminis determinats que s’incompleixen per setmanes, vull dir
que tampoc no crec que s’ha de dramatitzar el fet de l’espera
que hi ha per a aquesta regulació, d’aquesta tardança, sí que és
vera que hi ha aspectes que estam d’acord que es puguin
introduir plurifamiliars, estam d’acord que s’estableixi
l’intercanvi de places, però no estam d’acord en com planteja
i la referència que fa a l’efecte crida. L’efecte crida, en el cas
dels plurifamiliars, no es pot produir, per què? Perquè ara és
impossible inscriure un habitatge plurifamiliar, perquè no està
permès.
I el que planteja El Pi en aquesta proposta, que és primer fer
aflorar tota aquesta i després introduir l’intercanvi de places, és
institucionalitzar aquest efecte cridada, establir un període
perquè es puguin inscriure tots aquests fora, al marge de
l’intercanvi de places. Nosaltres amb això no..., no coincidim
amb aquesta postura. Nosaltres creiem que s’ha de fer una
regulació restrictiva, coincidim tant amb l’anunci que va fer la
presidenta com amb el que ha esmentat avui el Sr. Font, que
s’han de posar uns criteris de qualitat que evidentment poden
provocar que no tot el que s’ofereix ara es pugui dur a terme.
Coincidim que s’ha de regular mitjançant instruments
urbanístics, que seran els consells, mitjançant els PIAT, i els
ajuntaments, que hi tendran molt a dir, perquè, evidentment, no
pot ser d’altra manera.
I en el que diferirem, intuesc, és amb el règim transitori que
s’ha d’aplicar mentre no hi hagi aquesta regulació dels consells
i dels ajuntaments.
Per tant, votarem en contra d’aquesta proposta.
El punt 4, referent al tot inclòs; estam d’acord que s’ha de
regular el tot inclòs, ens consta que la conselleria fa feina en la
regulació del tot inclòs. Estam d’acord que s’ha d’actuar allà on
podem actuar i amb les competències que podem actuar
respecte d’una oferta que nosaltres creiem que no és molt
desitjable, com el tot inclòs, allà on podem actuar és a
incrementar els criteris de qualitat, per tant de limitar la
proliferació d’aquesta oferta, en això hi estam d’acord. Amb el
que no estam d’acord és amb establir un termini de cinc mesos
per a la nova regulació, sobretot tenint en compte que hi ha
d’haver una nova regulació turística que introdueixi el tema del
lloguer de vacances, però després, o en paralAlel, n’haurà de
venir una que reguli el tot inclòs, que reguli els beach clubs,
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que modifiqui la regulació dels rent a cars, que modifiqui la
regulació del tema de vincular la qualitat turística a l’ocupació
laboral, que és una de les altres qüestions que s’ha aprovat en
aquest parlament. I és clar, nosaltres tampoc pretenem que hi
hagi sis modificacions de la Llei turística, ni que, si està feta la
regulació del tot inclòs, la conselleria l’enviï i no esperi a tenir
les altres, creiem que ha de ser, perquè nosaltres no creiem que
sigui pràctic tramitar sis modificacions de la Llei turística.
Per tant, nosaltres proposaríem una transacció, seria “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar fent feina en la millora del marc normatiu
turística i prioritzar una nova regulació del turisme de tot inclòs
que garanteixi estàndards de qualitat i limiti, per tant, la
proliferació d’aquesta oferta.”
El punt 5, nosaltres dir a la conselleria que ha d’acomplir la
llei, doncs també ens sembla una obvietat i creiem que no fa
falta, sobretot tenint en compte que l’únic deure que tenen ara
mateix les empreses de lloguer de cotxes és inscriure’s.
Nosaltres creiem que s’ha de revisar la regulació turística i per
això proposam una transacció, que seria “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a, dins la
pròxima modificació de la Llei turística, millorar la regulació
de les empreses de lloguer de cotxes.”
El punt 6, Verge del Toro, estam d’acord, hi votarem a
favor.
El punt 7, reclamar al ministeri, hi estam d’acord, el retorn
de policies nacionals a l’illa d’Eivissa que ha perdut l’any
2011.
El punt 8, creiem que s’hauria de matisar, des del Grup
Socialista se’ns ha comunicat que hi ha un seguit de punts en
què proposen una transacció, nosaltres hi estam d’acord perquè
creiem que anam en la mateixa línia. No hauria de fer
referència a pressupost d’innovació amb majúscula, perquè
sembla que fa referència a la Direcció General d’Innovació,
això és un tema menor, potser una interpretació equivocada
meva, però coincidesc amb la Sra. Riera que posar 2,2 milions
concretament ens sembla un poc... que s’hauria de posar
“incrementar”.
(Remor de veus)
Es podria posar “incrementar” i no fer els pressuposts aquí
avui, sinó evidentment marcar les línies que han de seguir.
El punt 9, respecte de la Universitat, que parla de tres anys,
parlam, pel que ha dit el Sr. Font, d’uns 1.200 euros per
alumne, parlam -jo ara no tenc les dades-, però parlam d’uns
12.000, 13.000, 14.000 alumnes, això se’n pot a uns 14, 15, 16
milions d’euros en tres anys. Crec difícil assumir aquest
compromís, sobretot ho veurem a l’hora de fer el pressupost i
per tant nosaltres estam d’acord amb incrementar
progressivament, però no crec que puguem assegurar que en
tres anys puguem augmentar un 30% el pressupost de la
Universitat. Per tant, creiem que s’hauria de matisar, si, per
exemple, es llevàs “tres anys”, “en tres anys”, hi estaríem
d’acord.
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També els punts 10 i 11, respecte del fons de cooperació
local i respecte de les bestretes als consells, crec que s’haurien
de matisar. També sabem que hi ha propostes del PSIB en
aquest sentit, en concret, per exemple, pressupostar les
bestretes, les bestretes, si estan calculades en més de 100
milions d’euros, no podem posar pressupostar les bestretes,
hauríem de posar proposar una partida per començar a pagar
les bestretes, perquè si no es podria interpretar que hem de
pressupostar totes les bestretes dins els comptes del 2017, així
com està escrit.
La 12, també estam d’acord, evidentment, totalment, però
sí que plasmaria el que s’ha dit, perquè el Sr. Font ho ha dit
verbalment, però ho plasmaria a la proposta i garantir que
venguin amb una dotació adequada, no acceptar qualsevol
traspàs de competències si no ve amb una dotació adequació.

sabem que El Pi ve a defensar el sentit comú, no com la resta
que només venim a defensar idees nostres, vostè ha de vèncer
en el sentit comú.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Miri, jo li he de dir que quan parlàvem que era difícil
entendre el llenguatge de Podem, jo ho dic per la idea aquesta
que vostè sempre insisteix, amb el seu sentit comú, que jo, en
molts casos, m’hi sento reflectit, és que ells parlen un
llenguatge que tal vegada parla molta gent que no entén el que
diem els altres, ni entén el seu sentit comú. I també va bé saber
que hi ha una part de la societat que fins ara no participava
políticament i que ara és aquí, per això potser de vegades costa
d’entendre’ns.
(Remor de veus)

La número 13, eliminar el criteri de la renda, no ens sembla
bé, no ens sembla bé que sigui un criteri prioritari, perquè
també les persones amb manco renda també tenen més
dificultats a l’hora de mobilitat.
El 14, evidentment hi estam d’acord, és una vergonya la
regulació que hi ha actualment de la Llei de sostenibilitat i
racionalització de l’administració local, és una vergonya perquè
actualment es produeixen circumstàncies d’ajuntaments que
tenen superàvit i no poden gastar fins i tot els ingressos que
tenen, per la regla de despesa, els ho fa impossible. I a més, no
poden gastar aquests doblers i no poden augmentar les places
que moltes vegades fan falta, tant en serveis socials com en
policia.
La número 15, veiem molts topònims en aquesta proposició,
nosaltres estaríem d’acord amb una transacció que ens ha
comentat el PSIB i que, en tot cas, l’exposaran ells, però sí que
s’hauria de tenir en compte que, sobretot amb els temes
d’ampliació i modernització de depuradores, tenir criteris
tècnics clars a l’hora de decidir quines són les prioritats, en lloc
de decidir-les nosaltres aquí.
I respecte de la número 16, hi estam d’acord i també vull
destacar que el projecte que ha presentat el Consell de
Mallorca, crec que fa prop de dos o tres mesos, pel juny, crec
que va ser, de la carretera de Ses Salines a Sa Colònia de Sant
Jordi és un projecte que ocupava uns 35.000 metres quadrats
manco del projecte anterior que hi havia prevists en aquesta
carretera i, per tant, un projecte molt més integrat amb l’entorn
del que hi havia previst a un principi.
(Remor de veus)
Sí, també.
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari MÉS
per M enorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. B é, anem a debatre
aquestes propostes no ideològiques que ens fa El Pi, perquè ja

Amb això li vull dir que no estigui tan convençut, Sr. Font,
que el que vostè troba que s’ha de fer no és ideològic i és
purament sentit comú, perquè jo tenc alguns comentaris a fer-li,
a les seves propostes de resolució, que crec que són molt
ideològiques i ara els els diré -això dels pronoms febles de
vegades costa.
Tot i així, també li he de dir que amb la major part de
propostes de resolució estam d’acord i per tant no hi entraré.
Em dedicaré, bàsicament, a parlar de dues proposicions de
resolució amb les quals no estam d’acord, que el Sr. Reus ja
n’ha parlat extensament, pel que fa a la regulació del lloguer
turístic.
A mi em grinyola molt l’expressió que “faci aflorar a la
legalitat”, perquè em fa referència que vostès el que diuen és
que haguem de fer la llei d’acord amb aquells que han estat fent
fins ara una activitat alAlegal, que no estava regulada a la llei, i
jo crec que nosaltres no hem de fer la llei. És clar, això, ja ho
entenc, és el sentit comú, com que això ja s’ha fet, ara farem
una llei perquè tot això aflori i sigui legal. Quan jo crec que
quan parlam d’aquesta activitat, que té una incidència en la
planificació territorial, l’activitat de planificació territorial no
pot ser el resultat del que s’ha fet en el terreny de l’alAlegalitat,
sinó que ha de respondre a un concepte que tenim del
creixement, de l’especialització territorial i qui s’hi ajusti,
perfecte, i qui no s’hi ajusti, aquella activitat que fins ara feia
en l’alAlegalitat, perquè, com molt bé deia el Sr. Reus, parlam
sobretot on pot sorgir el conflicte en el lloguer de pisos en
plurifamiliars, com deia, qui faci aquesta activitat de forma
alAlegal, doncs si després no s’ajusta a aquesta planificació i a
aquesta ordenació del territori que fan les institucions que tenen
la competència, doncs aquesta és la feina de les institucions
quan fan aquesta planificació.
Tampoc no crec que en complir simplement uns criteris de
qualitat haguem de permetre que aquests pisos o aquests
habitatges aflorin a la legalitat, perquè, com li deia, a part d’uns
criteris de qualitat, s’hauran d’acomplir uns criteris territorials.
Per tant, en resum, estam d’acord que es reguli això, em
sembla bé la insistència que es reguli, fins i tot podem establir,
dins aquesta regulació, uns criteris de qualitat, però amb
aquesta regulació no exhaurirem el debat de què és legal i què
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no és legal, perquè després hi haurà d’haver qui tengui la
competència territorial, la competència urbanística per decidir
on es pot dur a terme aquella activitat, i tal vegada algú que fins
ara ho feia, no ho podrà fer perquè ho fa en un terreny, en un
sòl que no està qualificat per fer-hi activitat turística.
L’altra proposta de resolució, que jo crec que és molt
ideològica, és la 13, sobre el tema del criteri prioritari. A veure,
jo crec que quan establim uns criteris prioritaris per a
l’escolarització, el que pensem és, precisament, vostè deia: això
és per garantir que la gent pugui estudiar en el seu entorn; en
principi, tothom vol portar els fills, en principi, hi ha casos que
no, però en principi, la gran majoria, el 80 o el 90%, vol portar
els fills a una escola que té prop de casa; precisament
necessitem uns criteris que donin, que facilitin aquesta tria o
aquesta elecció. Aleshores, a mi em sembla que els criteris
prioritaris que tenim ara són molt justificats: l’existència de
germans en el centre, perquè evidentment no dificultarem a les
famílies obligant-los que uns germans vagin a un centre i uns
altres vagin a un altre; la proximitat al domicili o al lloc de
treball dels pares, totalment lògic i dintre d’aquesta idea; la
discapacitat, és una dificultat que entenem que tenen les
famílies que justifica que tenguin una prioritat per poder tenir
plaça propera al seu centre, al seu domicili. I la renda també,
perquè, com molt bé ha dit algú que m’ha precedit, evidentment
la renda també és una dificultat afegida.
I aleshores, nosaltres el que fem és prioritzar la gent que té
aquestes dificultat, perquè, en igualtat de condicions amb els
altres criteris, tenguin prioritat per accedir al centre que sigui
proper al seu domicili. Potser si aquesta proposta de resolució
s’hagués formulat en positiu, és a dir que vostès ens haguessin
dit quin model tenen, tal vegada hi estaríem d’acord, però com
que l’únic que ens diuen és que això deixi de ser un criteri
prioritari, nosaltres no ho veiem justificat i per això hi votarem
en contra.
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abans de les penúltimes eleccions municipals, la Sra. Reinés,
que era la candidata a l’alcaldia per part del PP, defensava l’ús
sociosanitari, però quan va ser en el poder, quan va ser al
capdavant de l’Ajuntament de Maó i vostès governaven la
comunitat autònoma, això va deixar de ser així; és a dir, no
sempre s’ha defensat això. I aquí, per exemple, tenc un retall de
diari, del 20 de l’11 del 2014: “Salud renuncia a dar un uso al
Verge del Toro y se lo devuelve a Madrid”. Per tant, voler
donar-li un ús sociosanitari, en absolut. “Solicita a la Tesorería
General de la Seguridad Social que inicie el expediente para
revertir la cesión del edificio”, és a dir, per tornar-lo a la
Seguretat Social. I encara, a més a més, la notícia ens dóna
informació de per què es fa tot això: “Tras estudiar la
posibilidad de darle un uso sociosanitario al inmueble, el
Govern renuncia y opta por devolver el edificio a la Tesorería
General de la Seguridad Social, por lo que la salida más
probable es que se acabe poniendo en el mercado, ya sea a
través de una venta o por la vía del arrendamiento, lo que
permitiría darle otro tipo de usos.”
Això, Sra. Riera, per a la seva informació, és el que deia el
seu propi partit fa dos anys.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR.. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, la
Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Veig que l’he convençut. No? Bé.
Quant a les transaccions, nosaltres donem suport a les que
ja li han formulat, de MÉS per M allorca, al punt 4 i al punt 5.
I com també ha anunciat el Sr. Reus, el Partit Socialista té
intenció de presentar unes propostes de transacció a la 8, a la
9, a la 10, a la 12, a la 15, a les que nosaltres també hi donem
suport.
Però jo ara n’afegiré una altra, una altra proposta de
transacció al punt 6, que és la que fa referència a l’hospital
Verge del Toro. Estam d’acord amb el fons de la seva proposta,
però creiem que hi ha una imprecisió terminològica, perquè la
comunitat autònoma mai no ha tengut la titularitat d’aquest
edifici; és a dir, el que tenia era per part de la Tresoreria de la
Seguretat Social la cessió de l’ús, eh, d’acord. Per tant,
nosaltres el que li proposem és que, en lloc de dir “a recuperar
la titularitat de l’hospital”, hi posem “a recuperar l’ús de l’antic
hospital”, perquè clar, com a hospital ja no existeix i suposo
que hi estarà d’acord.
Sobre aquest tema volia aprofitar també per donar algunes
informacions, perquè quan ha intervingut la Sra. Riera ha dit
que el Partit Popular ha estat sempre a favor de l’ús
sociosanitari d’això, i a veure, aquí la història té diverses fases:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.
Desde Ciudadanos daremos apoyo a la mayoría de las
propuestas de El Pi, de las 16 propuestas apoyaremos 13. Nos
abstendremos en la 8 y en la 15 y votaremos en contra de la 14.
Nos gustaría comentar, acerca de la propuesta 1, con la que
estamos de acuerdo, decir que si ya tuviéramos gobierno en
España ya se estaría trabajando sobre un nuevo sistema de
financiación. Recordemos que era una de las exigencias de
Ciudadanos, tanto al Partido Popular, para llegar a un acuerdo
de investidura, como con el Partido Socialista, para llegar al
acuerdo de Gobierno. La propuesta acordada era que en el
primer mes de gobierno se empezara a trabajar en este nuevo
modelo de financiación.
En cuanto al grueso de propuestas que aprobamos, hemos
visto que ustedes vuelven a insistir en las peticiones que han
ido solicitando a lo largo del año, pero es cierto que no se han
llevado a cabo, pese a las promesas de este gobierno.
Efectivamente, como ustedes dicen, este govern no ha
aprobado una regulación para el alquiler turístico; tampoco ha
aprobado una nueva regulación del todo incluido, que también
se podía aquí exponer lo de si alcohol sí o alcohol no; tampoco
ha realizado un plan eficaz de inspección a las empresas de
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alquiler de coches; tampoco ha invertido en la ampliación y
modernización de depuradoras; tampoco ha invertido en las
nuevas infraestructuras en centros escolares que había
prometido, y tampoco en I+D+I, prometido en la campaña
electoral.
Por eso, efectivamente, hoy usted tiene que volver a repetir
todas aquellas propuestas que iba analizando a lo largo de este
año y medio, que apoyaremos.
En cuanto a la propuesta 15, nos abstenemos porque desde
Ciudadanos estamos pidiéndole al Govern insistentemente que
se tiene que hacer un plan director de infraestructuras
hidráulicas, entonces, para priorizar unas depuradoras u otras
sí que es verdad que se necesitan criterios técnicos y nos
abstendremos a esta proposición.
Y en cuanto a la número 8, donde ustedes piden que el
Parlament aumente la partida presupuestaria al IDISPA en 2,2
millones de euros, nosotros nos preguntamos por qué al
IDISPA y no al Laboratorio de Investigaciones Marinas y
Acuicultura en Línea, que depende de la Conselleria de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca, cuyo objetivo es la
investigación en el campo de la biología marina, o al Instituto
Mediterráneo de Estudios Avanzados, el IMEDEA, cuyo
objetivo es la investigación científico-técnica de alta calidad,
donde sus investigadores desarrollan su trabajo en biología,
evolución y oceanografía, o bien al Instituto de Investigación
Agraria y Pesquera, que coordina investigaciones y
experimentación agraria, o al Instituto Universitario de
Investigación en Ciencias de la Salud, IUNICS. Todos estos
centros son centros investigadores a los cuales también se les
puede aportar ayudas de investigación. Las ayudas a la
investigación se tienen que aumentar, estamos de acuerdo, pero
se tienen que dar bajo criterios concretos tanto a qué proyectos
o a instituciones como en cantidades.
En cuanto a la número 14, votaremos en contra porque la
Ley de 2013, de racionalización y sostenibilidad de la
administración local, necesita reformarse, porque es cierto que,
si bien tiene aspectos positivos, desde Ciudadanos
consideramos que el ayuntamiento es la administración más
cercana al ciudadano y es la que debería ofrecer y tener más
competencias en determinados aspectos de servicios. Entonces,
consideramos que es cuando se debería configurar una nueva
creación de plazas.
Nada más, y muchas gracias.

sàpiga si el discurs que un fa llavors està d’acord amb les
propostes de resolució que presenten.
Jo li dic que vaig estar content de sentir determinades coses,
no?, vostè, que és un home que porta anys, igual que jo i
d’altres que som aquí en política, parlava de bona i mala
política i la bona política era aquella que ens feia capaços
d’assabentar-nos entre nosaltres, aquells partits de diferents
ideologies que són capaços de parlar, de posar-se d’acord i de
mirar per al benefici de tots, doncs fan avançar una societat i en
aquest sentit anam.
I jo com que el que voldria és anar aviat, de pressa, no em
puc entrendre massa en el que volia comentar respecte del seu
discurs, amb el qual amb les paraules hi estam bàsicament
d’acord. Però anem a les propostes de resolució.
I anant aviat, li direm que la primera i la segona els votarem
que sí. A la tercera que no. A la quarta hi ha una transacció de
MÉS per Mallorca, a la qual donarem suport nosaltres. A la
cinquena n’hi ha una altra també de MÉS per Mallorca, que
igualment li donam suport. Llavors, a la sisena li votarem que
sí. A la setena, també que sí, però he sentit la portaveu del Grup
Popular que, parlant en temes de seguretat, deia que no tan sols
feia referència a l’illa d’Eivissa policia nacional, sinó també
Guàrdia Civil. Nosaltres estarem d’acord amb aquesta precisió,
perquè, evidentment, policia nacional a Eivissa ens afecta a la
capital a Eivissa, però no a la resta de municipis.
Llavors hi ha una transacció nostra al punt número 8, que
diu que “El Pi insta el Govern de les Illes Balears a augmentar
la partida pressupostària de l’IDIPSA en els pressuposts del
2017", però el que no fem és quantificar-la, com fa vostè. Ja
saben tots què són els pressuposts, i si un s’agafa els dits en un
dia com avui, llavors es paga a l’hora d’elaborar els
pressuposts; millor, per no enganyar ningú, manifestar la
voluntat d’augmentar aquest pressupost, però sense quantificar
quina quantia. Llavors veurem la voluntat de fer-li cas, en
funció de la quantia, si s’augmenta en 1 euro, la voluntat serà
petita, com més amunt anem i ens atraquem més, anirà sent més
grossa.
En el punt número 9 el que faríem és eliminar la referència
que fa als tres anys. Estam d’acord amb el que planteja, però
anam al mateix que dèiem en el punt anterior, si parlam de tres
anys a veure com ho fem, fem una tercera part del que volem
augmentar cada any? És possible que ho aconseguim?
Segurament serà difícil i serà més fàcil fer-ho d’una manera
progressiva.

EL SR. PRESIDENT:
M oltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara al Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Xico Tarrés, per un temps de deu
minuts.
EL SR. TARRÉS I MARÍ:
Bones tardes a tots, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Font,
en primer lloc, dir-li que la setmana passada vaig voler seguir
el seu discurs d’una manera especial, perquè ja sabia que hauria
de tractar les seves propostes de resolució, i és bo que un

Anirem al punt número 10, allà on també hem presentat una
transacció, que diu que “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a incrementar la partida pressupostària per al Fons de
Cooperació Local de forma progressiva durant la legislatura,
d’acord amb les disposicions financeres -ai, perdó-, amb les
disponibilitats financeres i a revisar alguns dels criteris de
repartiment del fons.” Jo crec que, bàsicament, estam d’acord
amb el que vostès plantegen, dit d’una altra manera, amb la
mateixa intenció que les anteriors que comentava.
A la proposta número 11, nosaltres presentam ara aquí, in
voce, una proposta, una transacció, que jo li he presentat a
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vostè abans i que jo, perquè tothom en tengui coneixement,
doncs la llegirem, que diu “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a complir les obligacions
legals amb els consells insulars com és fer efectiu el traspàs de
competències en ordenació i promoció turística, en serveis
socials i assistència social, per evitar duplicitats, i en transport
terrestre al Consell de Mallorca, així com les pertinents del
Consells de Menorca, Eivissa i Formentera, en atenció a
l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia, de forma consensuada al
llarg de la legislatura, i introduir una partida per començar a
pagar les bestretes en els comptes del 2017, segons la
disposició addicional segona de la Llei de finançament dels
consells insulars.” Això seria el que diria aquesta transacció.

I res més, jo crec que he estalviat dos minuts que poden ser
importants al final o poden ser importants al final de la jornada.
Així que moltes gràcies i salut a tots.

Seguint amb la número 12, també hi ha una transacció
presentada pel nostre grup, que diu que “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern a fer estudis que correspongui i
impulsar els traspassos pendents de competències de l’Estat al
Govern balear en matèries com justícia, policia, costes i litoral,
cogestió portuària i ports d’interès general, sempre que es
millori el sistema de finançament i estiguin ben dotades.” Això
va arran de la que presentava també el Partit Popular, que, bé,
sempre que això es produeixi ho podrem fer, si no es produeix
la situació i no es millora el finançament de la comunitat no
podrà anar endavant.

Gràcies, Sr. President, i corrents, perquè, si no, no podrà ser
d’altra manera. I començant pel Sr. Tarrés, portaveu del PSIBPSOE, dir-li que acceptaríem la transacció, no acceptaríem,
perdó, no acceptaríem la transacció del punt número 4 i del
punt número 5, no les acceptaríem.

A la proposta número 13 li votarem en contra, li votarem
que no. Jo llavors, ara, si em queda temps, que supòs que sí, li
faria alguna referència al que han dit, jo estic d’acord amb el
que manifestava el Sr. Castells, també fa un moment, en aquest
punt, la condició econòmica és important, per suposat que van
primer les altres, però una família amb més possibilitats
econòmiques també té més possibilitats de desplaçar-se més
lluny, si és el cas. Miri, jo he estat molts anys havent d’avaluar
aquests casos d’arribades a centres i són molts pocs els casos
que s’han de donar, però si et trobes una família que té un sou
base o una família que té uns ingressos molt més alts sempre
afavoriràs la que està més prop del centre escolar, però en base
a aquesta economia, sempre ho afavoriràs, perquè l’altra veuràs
que té més possibilitats de dur-la una mica més lluny, perquè té
gent que l’ajuda, perquè té altres mitjans, per altres condicions.
Que tal vegada no ho veiem tots igual? Potser sí, potser que
també tothom tengui la seva part de raó, però és un criteri que
s’ha de seguir a un moment determinat, i nosaltres estam per
aquest.
En el punt número 14, nosaltres li anam a votar que sí, però
també he sentit la portaveu del Partit Popular que feia
referència que no estava d’acord amb la part que deia “per tal
d’eliminar les restriccions de creació de places als ajuntaments”
i s’estimava més que fos una cosa de flexibilitzar. Doncs bé, si
en lloc d’”eliminar”, hem de dir “flexibilitzar” nosaltres també
hi estarem d’acord i no en farem una batalla.
En el punt número 15 hi ha una transacció, presentada
també per nosaltres, que abans d’entrar aquí el Sr. Font m’ha
comentat un tema de Porreres, nosaltres li diem que a Porreres
el que volem és millorar el que hi ha, no parlam de fer un
centre nou, si és en aquest sentit hi estarem d’acord, si és fer-lo
nou no hi estaríem.
I en darrer lloc, en el número 16, li votarem a favor.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sr. Font, té cinc minuts per aclarir el seu
posicionament.
EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acceptaríem la transacció del punt número 8, la que fa
referència que la innovació, al tema de l’augment per a
l’IDISPA, fins a 2.200.000 euros, 2.200.000 euros és un 33%
més de pressupost, seria necessari duplicar-lo perquè realment
poguéssim recuperar aquelles dones i homes que són fora de
Balears, perquè poguessin investigar aquí i no investigar a un
altre lloc, si no ho saben no és la meva culpa. Acceptaríem que
en lloc de 2.200.000, digui, doncs, l’increment a augmentar.
Acceptaríem la transacció de la número 9, de llevar els tres
anys.
Acceptaríem la transacció del punt número 10, “de forma
progressiva i disponibilitat financera”.
I acceptaríem també la proposta que han fet de la número
11, “de forma consensuada”, eh, d’acord? I el que ha llegit
vostè ara aquí íntegrament, ho acceptaríem.
El que fa referència a la número 12, també l’acceptam, que
es millori el finançament i que venguin ben dotades, “sempre
que es millori el finançament i venguin ben dotades”, és a dir,
sense cap dubte, si fem els estudis i després veuen que venen
ben dotades i no hi ha finançament, lògicament que se les quedi
Madrid, alerta que no n’hi tornem qualcuna ha d’anar! Així de
clar, però és clar, o si no canviam l’Estatut, una de dues. Estam
d’acord amb vostè com ens ho planteja.
A la que fa referència a la número 14, si va bé que el PP
també plantejava i a vostè semblava que li anava bé, que en lloc
d’eliminar les restriccions, es flexibilitzin, aquí podríem estar
d’acord quasi tots els partits, supòs, amb la qual cosa
l’acceptam.
I també acceptam el que acaba de llegir de la número 15, i
estic d’acord amb vostè que a Porreres és ampliar el que hi ha,
no és fer nou, eh, d’acord? Així de clar.
De manera que les que no han pogut ser, doncs paciència.
Jo em vull centrar, si pot ser, en aquest final, un poc amb el
Sr. Castells. El Sr. Castells, quan ha sortit aquí, semblava que
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m’havia de donar un arrambatge, m’ha donat un arrambatge i
després... i vostè està en contra de dues coses nostres! I de què
anam, Sr. Castells? Ha posat molt d’oli entre vostès i Podemos,
què és que havien de millorar un poc la relació i m’ha maçolat
a mi?

Debat de les 16 propostes del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, RGE núm. 13419/16. Per defensar aquestes
propostes de resolució té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps de deu minuts.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Jo tenc 55 anys, puc ser un poc burro en segons què, però
colló no! És a dir, perquè si vostè hagués estat a favor de dues
propostes nostres i catorze en contra, ho entenc el que deia,
però vostè no s’ha de contradir.
Sr. Castells, hi ha una cosa que és terrorífica, el sentit comú,
sí, el sentit comú i el meu sentit comú i el meu sentit comú, i les
meves filles tal vegada pensen com qualcú d’ells, jo ho sé com
pensa cada un, però no deixaré de pensar...
(Remor de veus i algunes rialles)
... no deixaré de pensar el que pens, i som dels pocs que ho
ha demostrat, que ha canviat de lloc, perquè pensava una cosa
per a la meva terra i la continuu pensant. Jo puc anar equivocat,
però el que jo pens ho pens, i si vostè m’ho demostra jo puc
reconèixer l’error, jo he demanat perdó moltes vegades. S’han
de pesar les persones per saber què són, s’han de pesar.
Sr. Castells, el seu partit, mai no havia tengut una discussió
com aquesta amb vostè,...

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
nostre grup també ha presentat, com El Pi, 16 propostes de
resolució, els agruparia en tres àmbits, un primer que fa
referència a l’Estat, al Govern de l’Estat.
Una d’aquestes fa referència, en concret la primera, a les
lleis Montoro, especialment fent referència no a si es vol
derogar, però sí a modificar per tal de recuperar l’autonomia
municipal. I sobretot i especialment per eliminar aquell aspecte
de la Llei de racionalització que ha suposat un greu problema
per a molts de municipis i que s’ha posat de manifest també
aquest estiu, crec que també s’hauria de posar en valor, i és el
límit de despesa; és a dir, molts ajuntaments tenien recursos,
tenien una economia més sanejada, tenien estalvis, tenien
recursos, però en canvi no els podien destinar per resoldre
necessitats molt clares i molt evidents, sobretot aquest estiu. A
una època en què la població incrementa d’una manera especial
és lògic que es necessiti una dotació de policia local superior i
no ho han pogut atendre, no han pogut atendre aquestes
necessitats, i la causa és bàsicament aquesta, la que es refereix
a la Llei de racionalització i el límit de despesa.

(Algunes rialles)
... Sr. Castells, no, no se'’en riguin els de Podemos, no se
ría, no se ría, no se ría, eh, no, no, no, no...
(Algunes rialles i remor de veus)
... no, no, perquè això és molt fort, reconeixem que hi ha un
fester de gent que lloga ilAlegalment i després aquí venim a fer
el beneit, a fer..., a parlar per parlar, per quedar bé, un postureo
i no sabem què hem dit a les eleccions, i critiquen que El Pi diu
que vol regular. No, no, sí, El Pi vol regular i vostès han votat
a favor del que deia El Pi, almenys tres vegades, i vostès duen
a Menorca: “facilitarem el lloguer turístic d’habitatges tot
establint la seva regulació adequada i també regularem l’oferta
hotelera del tot inclòs, en pro del teixit comercial i de l’oferta
complementària”. Punt, programa electoral, pàgina 32, punt
202: “Facilitarem el lloguer turístic d’habitatges, tot establint
la regulació adequada, també per a l’oferta hotelera, el tot
inclòs.”
És a dir, i què diem nosaltres aquí, què diem nosaltres aquí?
(Remor de veus)
No, no, i vostè per què ho vol regular, per què ho vol
regular vostè? Perquè sap que és ilAlegal. Idò tengui sentit
comú, que si té sentit comú no enganarà la gent.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font.

I és una cosa que ha posat de manifest no el nostre grup, el
Partit Popular també ho ha posat de manifest i ha aprovat
mocions en aquest mateix sentit, i nosaltres recollim també
aquest sentiment, jo crec que és generalitzat a molts de
municipis de Menorca i volem que avui, ens agradaria que avui
es convertís en un acord d’aquesta cambra.
També, referit a l’Estat, insistim en AENA, estam en contra
de la privatització, però sobretot insistim a recuperar un
consens que va existir fins a la passada legislatura i que la Sra.
Mabel Cabrer hi tenia molt a dir, hi va tenir molt a veure, i era
un model, una proposta que era de consens, jo crec que de
molta unanimitat, de reclamar per a aquesta comunitat
autònoma la cogestió. Nosaltres som partidaris de la gestió,
però vam acceptar i acceptàvem aquest model de cogestió,
basat en la descentralització en la gestió pública i en la gestió
participada, participada per la societat civil, participada per les
institucions, consells i ajuntaments. Doncs volem recuperar
aquest model, crec que és el moment també que els consensos
que tenim en finançament, en REB, etc., també es materialitzi
en la recuperació d’aquest consens. Per què?
Bé, perquè parlam moltes vegades de la gestió del territori,
parlam del turisme, parlam del model econòmic, bé, idò res
d’açò no té massa sentit si no podem participar en la gestió dels
aeroports. La porta d’entrada dels visitants, dels turistes, la
manera de donar-nos a conèixer, de prioritzar els destins, etc.,
necessita bàsicament d’açò i, a més, també, per recuperar una
reivindicació en la qual, insistim, creiem que l’impost turístic
la millor gestió seria aquella que es pogués fer o es pogués
pagar a través dels aeroports, cosa que avui no és possible per
mor d’aquesta dificultat, jo diria que d’incomprensió per part
de l’Estat central.
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Ports, El Pi ho deia, nosaltres també reivindicam que
Menorca pugui fer una gestió integral, conjunta, dels ports de
Menorca, açò vol dir que poguessin ser gestionats per una
mateixa entitat. En aquest moment l’únic port que no es
gestiona per la seva declaració d’interès general per Ports de
les Illes Balears és el de Maó i creiem que hem de continuar
fent feina per aconseguir que pugui ser gestionat de forma
integral i que, a més a més, també de forma integrada en la
ciutat i el projecte de ciutat de Maó.
Reivindicam jo crec que una feina bona, ha de ser aquesta
la legislatura per aconseguir la tarifa plana o la tarifa màxima,
diria jo, de 30 euros, universal, i que també ens permet fer una
gestió diferent d’aquestes dificultats de mobilitat.
Un segon nivell, un segon àmbit seria el de la comunitat
autònoma, del Govern de les Illes Balears, sense cap dubte no
hi pot faltar la nostra reivindicació de la residència de malalts,
era una línia vermella de la campanya electoral, era una línia
vermella per entrar a formar part d’aquest govern, és una
reivindicació avui i serà una realitat, esperem que molt prest.
Per cert, dir, que aquest model l’hem explicat moltes vegades,
ara que es parla tant de Son Dureta, que no estaria malament
tenir en compte que a Son Dureta, tal vegada, a un futur és
necessari també tenir en compte aquesta necessitat de
residència per a malalts i familiars. I ho dic perquè el model
que ara plantejam no és un model que s’acabi d’aquí a cinc
anys, sinó que és un model que ha de continuar i possiblement
determinades infraestructures s’hauran de replantejar. Can
Granada ha de ser una infraestructura que s’ha de mantenir
sempre? Val la pena fer una gestió diferent? Necessitam una
nova infraestructura? Per tant, crec que, efectivament, fa falta
previsió, prudència i també planificació.
Apostam, ho hem dit també, quant a la gestió sostenible
dels nostres recursos, apostam per l’aigua, no ho diré, crec que
és un tema de prou consens. Demanam la revisió del Pla
hidrològic i la redacció del pla de sequera. Apostam per les
energies renovables, la llei d’energies renovables serà la tercera
vegada que insistesc en la importància i necessitat d’aquesta
llei.
També volem expressar aquí, jo crec que de forma justa, el
suport que ha tengut el Govern i que ha de continuar tenint el
Govern amb la candidatura de M enorca Talaiòtica, és un
projecte no d’un grup en concret, jo crec que ha estat aquí
també objecte d’acords unànimes i per tant crec que avui és just
expressar aquest suport, la continuïtat del suport perquè
Menorca definitivament aconsegueixi aquest reconeixement i
aquesta candidatura, que suposa, en certa manera, una aposta
també pel model d’illa, model turístic que vol abanderar.
I un tercer nivell seria l’àmbit insular, que, lògicament, no
podem deixar de fer referència a les competències, a la
transferència, o millor dit, al traspàs de la promoció turística,
la promoció turística és ja una competència dels consells
insulars, segons l’Estatut, cal fer el traspàs. Aquest és sense cap
dubte un tema no fàcil, però també açò no vol dir que hi
haguem de renunciar, nosaltres el vam posar, vam demanar que
constés en els acords pel canvi, forma part també dels acords de
govern en el Consell de Menorca i és un tema que s’ha tractat
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ja a les diferents conferències de presidents, per tal de caminar
cap a aquest traspàs.
Un segon element important, que també introduïm com a
proposta de resolució, fa referència a les infraestructures. La
presidenta, en el debat de política general va introduir el tema
del pla d’equipaments o d’infraestructures i nosaltres volem
insistir en dos criteris que per a nosaltres són claus a l’hora de
definir aquest pla: un, la participació dels consells insulars, i
dos, la territorialitat, territorialitat que no vol dir repartir per
igual o repartir de forma proporcional, vol dir repartir segons
les necessitats, però sempre garantint que cada illa pugui fer el
seu camí.
Nosaltres diem sempre que cada illa ha triat el model que
volia, és a dir, el model turístic és diferent a M allorca, a
M enorca, a Eivissa o a Formentera; l’impacte ecològic,
l’impacte social del model turístic o model econòmic pel qual
s’ha triat és diferents; els indicadors de pobresa són diferents;
les dificultats d’habitatge són diferents. Menorca, per
comparar-la amb Eivissa, turísticament parlant és la meitat que
Eivissa. Menorca, amb el PTI, ja ha establert límits de gestió
del territori, etc.
Què vull dir amb açò? V ull dir que a l’hora de definir els
recursos de la comunitat autònoma, que són de tots, s’ha de fer
respectant, donant marge, donant capacitat que cada illa pugui
continuar el seu model i per tant decidir amb la seva
participació, dels consells insulars, la priorització, les
infraestructures que són necessàries.
En aquest cas, una referència només al Verge del Toro,
supòs que ja és recurrent, jo crec que està clar, és a dir, el
consens el 2014 es va rompre en aquest àmbit; els titulars ja
s’han mostrat, és clar, el Govern renuncia a donar un ús
sociosanitari al Verge del Toro. A més, la consellera d’aquell
moment aquí explicava clarament la sorpresa i que seguia
apostant, ho diu clarament, agafa desprevingut el consell
insular, seguia apostant per aquest model.
No passa res per canviar de model, jo ho respect, és a dir,
el Partit Popular podia haver fet una opció respecte del Verge
del T oro, avui no la fa, no la fa perquè les propostes de
resolució exclouen el Verge del Toro i ho centren en les places
sociosanitàries, cosa que respect, però jo crec que l’important
no és que el Partit Popular tengui una opció o una altra, sinó
que el Verge del Toro representava la lluita de Menorca per
aconseguir infraestructures sociosanitàries. Si és en aquell
edifici, si aquell edifici se’ns demostra, haurem de fer camí, el
que està clar és que no podem renunciar a un consens.
Teníem un pla d’usos que marcava unes necessitats des del
2009, ha canviat molt, s’ha d’actualitzar molt, és cert, però
tenim necessitats de places i d’equipaments. Per tant, crec que
en aquest sentit unitat i demanar la participació de M enorca
dins aquest pla d’infraestructures.
I vaig acabant. Nosaltres ens mantenim, som caparruts,
l’aforament era un compromís de tots els grups d’aquesta
cambra i nosaltres el volem posar en valor, volem posar en
valor aquell compromís que la primera proposta que tiraria
endavant el Partit Popular és la de modificar l’Estatut per
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eliminar una figura avui, no només innecessària sinó
anacrònica, que és la de l’aforament. Creiem que en aquest
sentit s’ha de fer feina.
Volem també mostrar el nostre suport, agraïment, doncs, a
una situació que es va donar aquest estiu de diversos incendis
a Menorca, especialment el de S’Arenal d’En Castell, Macaret,
Addaia, i mostrar el nostre agraïment, suport, a la tasca duita a
terme pels diferents equips d’Emergències, d’IBANAT, de
Protecció Civil, perquè crec que hem de reconèixer que, gràcies
a la seva tasca, doncs, la resolució i el final d’aquell incendi,
que hagués pogut ser dramàtic, doncs, va acabar, bé, en una
situació no feliç, lògicament, però molt controlada i molt
reduïda.
I finalment...

crítica, dic quina és la situació, per posar un exemple, clar, la
residència de malalts l’any passat vostè va sortir dient que si no
anaven en els pressuposts, idò, votaria en contra dels
pressuposts. A dia d’avui encara no està, no està, la realitat és
aquesta, que encara no està i la tornam a dur aquí com a una
proposta d’acord.
Dit això, aniré proposta per proposta. A la primera, que fa
referència a la Llei de racionalització i sostenibilitat de les
administracions, estam d’acord que ha arribat el moment de
poder... que aquesta llei s’ha de modificar, per la qual cosa
nosaltres el que fem és proposar-li una transacció eliminant,
“instar el Govern de les Illes Balears a rebutjar...”, eliminant
açò, i aquí on diu, “derogar”, posar “modificar-la”. Si vostè
troba que açò ha de sortir d’aquí amb consens crec que és una
manera positiva que tots puguem anar d’acord en aquest sentit.
I no és una renúncia al que s’havia fet en el seu moment.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Martí, ha d’acabar, per favor.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
... -sí-,... defensam i seguirem defensant el pacte per l’educació
i, en aquest sentit, demanaríem també unitat. Ho hem dit altres
vegades, en el debat ja ho vaig expressar, el pacte ha de
continuar i hi ha d’haver diàleg, però creiem que també és el
moment de prendre la iniciativa en temes que ja formen part del
consens, i en aquest cas l’autonomia dels centres crec que és un
d’aquests àmbits que hi ha prou consens i que, a més, des del
món educatiu tenen molt clar que és clau per al futur de qualitat
dels nostres centres. En aquest sentit, també, demanam el
suport d’aquesta cambra.

En aquell moment, com he sentit jo per qualque diputat
d’aquest parlament, de les esquerres, en aquell moment es va
fer una llei probablement perquè era necessària, perquè avui hi
ha ajuntaments que tenen recursos i no els poden gastar, però
jo que era en aquell moment a un ajuntament també hi havia
unes dificultats i uns dèficits monstruosos que feia falta prendre
determinades mesures.
A la segona proposta, que demana el traspàs al Consell
Insular de M enorca de la promoció turística, açò és una cosa
reiterada també històrica, des de fa uns quants de mandats, el
mandat anterior, sent jo president vam haver de votar en contra
de no rebre la transferència en promoció turística. Ahir, en el
Consell Insular de M enorca es va aprovar per unanimitat una
proposta de demanar també el traspàs que sigui efectiu dia 1 de
juliol, per la qual cosa votarem que sí.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
M oltes gràcies, Sr. Martí. Per fixació de posició pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un temps
de deu minuts.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
A una altra intervenció el Sr. Martí havia sortit aquí i havia dit
que les propostes de resolució d’aquest debat no eren per
introduir temes nous sinó per fer, tal vegada, especificitat o
anar a remarcar temes concrets de l’acció de govern per
intentar impulsar.
I clar, quan un mira les 16 propostes que presenten i veu,
quan vam fer nosaltres una reunió de grup repassant totes les
propostes que, si accepten unes determinades transaccions,
només en votarem dues en contra, em preocupa, em
preocupava, però després, llegides totes dic, no, realment és
que està clarament M ÉS per M enorca donant suport a l’equip
de govern i el que fa al Govern de les Illes Balears i el que fa
són unes propostes, no sé si dir diluïdes, però sí insistint en allò
que ja havien dit. Per posar un exemple, no li faig tampoc una

A la 3, aniré un poc més ràpid, a la 3 quan diu també que
vol mantenir el consens que hi havia en el seu moment en la
cogestió aeroportuària i dels ports, la pot tenir, però
senzillament hauríem de llevar d’aquesta proposta número 3
“manifestar el seu rebuig a la privatització d’AENA”, la resta,
amb aquesta transacció, diguem, llevant aquesta línia, aquest
tros, quedaria acceptada.
La proposta número 4, crec que, bé, ja s’ha votat en altres
ocasions, la tarifa plana o tarifa màxima, com diu vostè aquí,
fins i tot des del Consell Insular de M enorca també es va
començar a fer feina en aquest sentit durant el mandat anterior,
per la qual cosa votarem que sí.
La residència de malalts, que és l’exemple que posava
abans, crec que tots hi estam d’acord, és una necessitat per
igualar en temes sanitaris les illes, mal anomenades menors, i
crec que és important.
El tema de la llei d’energies renovables crec que també és
fonamental poder-la tenir, crec que l’aposta ha de ser clara en
aquest sentit cap a les energies netes. Aquí li vull dir que és
important per a Menorca un tema que en aquests moments està
gairebé aturat, que és l’arribada de gas a M enorca, i crec que és
culpa, per dir-ho, entre cometes, culpa de la pròpia
administració, però en aquest cas governada per les esquerres,
tant en el Govern balear com en el Consell Insular de Menorca,
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i açò suposaria una reducció de costos d’un 30%, d’un 20 a un
30%, per part de les empreses, i la reducció d’emissions de CO 2
també d’un 20 a un 30%.
La proposta número 7, que fa referència a expressar el
reconeixement i agraïment al personal d’emergències de
l’IBANAT i de protecció civil, faltaria més, és clar que sí, crec
que ja tots els grups ho van fer i moltes vegades també a nivell
personal, ja sigui a través de les xarxes socials, crec que és
fonamental amb aquest greu incendi que hi va haver, i aquí
també li proposam una transacció, per acabar un poc, quan diu
“augmentar el seus recursos humans”, jo crec que també
“materials i logístics”. Vull dir, de totes maneres, com pot
suposar, li votarem que sí, acceptin o no acceptin aquesta
transacció.
El punt número 8, que fa referència a les prospeccions
petrolieres, aquí crec que també el posicionament per part del
Partit Popular sempre ha estat el mateix, està en contra, va ser
precisament un president del segon pacte qui va manifestar que
no passava res si es feien, el Sr. Antich, si feien prospeccions
al voltant de les Illes Balears -açò és una realitat, ja pot bufar-,
però açò va ser una realitat. I a partir d’aquí també donarem
suport aquesta proposta.
A la proposta número 9, que fa referència a la M enorca
Talaiòtica, va ser el consell insular de la passada legislatura, el
Govern que hi havia a Menorca la passada legislatura, que va
reunir a Menorca el Consell de Patrimoni Nacional i allà van
aprovar, les disset comunitats autònomes d’Espanya, van
aprovar que la candidatura que es presentaria dins l’any que ve
seria la Menorca Talaiòtica, un projecte fet, per cert, amb un
govern del Partit Popular a M enorca que jo presidia. Vull dir-li
que aquí la transacció que li demanam és que no faci referència
només a l’actual Govern sinó també als diferents governs,
perquè crec que a partir d’aquí el que està clar és que tothom ha
donat suport a Menorca Talaiòtica per poder ser declarada per
part de la UNESCO Patrimoni de la Humanitat.
Pel que fa referència a la proposta número 10, vostès mateix
ho ha dit, la dificultat de poder cobrar d’una altra manera de
com es fa ara l’ecotaxa, l’impost que vostès han posat al
principal motor de la nostra economia i, per tant, farem una
abstenció, per les dificultats que açò representa.
A la proposta número 11, que demana desplegar els
diversos aspectes de la política educativa en consonància amb
el document que la plataforma Illes per un Pacte va lliurar al
Govern el març del 2016, li he de dir que aquí farem una
abstenció; crec que fins i tot no sé si hi va haver una reunió del
CIP i crec que ni tan sol dins la mateixa... diré esquerra, no sé
si catalogar a tothom o sindicats d’esquerra o no, però bé, em
refereix a unes entitats determinades, idò no estan totalment
d’acord amb aquest document, com tampoc no hi estam
nosaltres, però crec que fer una abstenció... i a més, li diré que
a nivell de Menorca, jo he estat a les reunions, han estat reunits
allà pel que fa a aquest document.
La proposta número 12, que demana revisar el Pla
hidrològic, li he de dir que la votarem en contra. Crec que, en
aquest sentit, es va fer en el passat una bona feina i crec que es
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poden fer moltes coses, però crec que revisar coses de
l’anterior quan estan ben fetes, doncs, lògicament, no pertoca.
La proposta 13, que demana el traspàs de la gestió dels
recursos hídrics al Consell Insular de M enorca, aquí li farem
una abstenció. Hi ha consells que hi estan menys o més
d’acord, crec que aquí s’ha de valorar molt bé i mirar amb
quines circumstàncies i asseure’s en els consells insulars per tal
d’intentar arribar a un acord en aquest sentit.
Lògicament, estam d’acord amb la 14, que demana una cosa
que va començar el Partit Popular, que és l’escola d’adults a
Maó, es va firmar precisament amb la consellera Núria Riera
aquest acord amb la batlessa de l’ajuntament, per tant totalment
d’acord.
I la darrera que demana, la 16, el tema dels aforaments,
també vull manifestar que hi estam d’acord i l’hi votarem a
favor.
I deix la 15, que era la penúltima, pel darrer, que és
l’Hospital Verge del T oro. Aquí potser que pensi que hi ha
hagut un canvi de sentit, però per a nosaltres l’important en
aquest sentit sempre ha estat que Menorca tengui les places
sociosanitaris adequades; li votarem a favor, malgrat que
nosaltres vàrem dir que no consideràvem que aquest edifici fos,
que tal vegada la consellera..., perdó, l’exconsellera abans no
s’ha expressat com jo li havia dit, ha estat un error meu que no
ho hagi dit com tocava, fos un... el que tocava és que Menorca
tengui les places sociosanitàries que necessita, aquí, la ubicació
no és l’important i, per cert, no ens ho ha de dir a nosaltres, ho
ha de dir a la presidenta del Govern, que la setmana passada, el
dimarts o dimecres passat, va dir que en aquell edifici no es
podia fer perquè es trobava en estat ruïnós. No sé si és aquí o
és allà, però si per a Son Dureta o per a Eivissa o per a
Mallorca es dediquen recursos, a Menorca també els volem.
I nosaltres vam fer aquest canvi de criteri, que no tenia
perquè ser a l’Hospital Verge del Toro, sí, però acte seguit
també vam dir, i crec que amb coherència, que si l’actual,
perquè creiem, amb la legitimitat que vostès tenen de les urnes
aquí on governen, que crèiem que si vostès volien tornar
defensar que es fes allà, si per a Menorca és bo que aquestes
places venguin, idò també els donarem suport, com fem en el
dia d’avui.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, Sr. Martínez, per un temps de deu minuts.
EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:
Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats i
diputades, treballadors i treballadores de la Cambra, tenguin
molt bona tarda.
Quant a les propostes de MÉS per Menorca, el Grup
Parlamentari Podem Illes Balears votarem totes les propostes
a favor menys una, que després ja parlarem i argumentarem per
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què hi votarem en contra. També ho hem dividit en tres blocs,
com ha fet el portaveu del grup parlamentari, a nivell estatal, a
nivell balear i a nivell de Menorca.
Començarem per..., bé, en principi començarem per fer una
reflexió, ja que sí és vera que hi ha propostes que està molt bé
que es votin, que s’hi doni suport, de fet el Partit Popular
votarà a favor a moltes d’aquestes i, és clar, hi ha propostes per
a les quals cal un pressupost, cal una despesa del Govern, i n’hi
ha cinc de les que presenta el Grup Parlamentari MÉS per
Menorca que cal una inversió en infraestructures i s’haurà de
veure d’on surten aquests diners per fer-ho. Estam totalment
d’acord a fer-ho i veurem al pressupost com... d’on surten els
diners.
Farem... ens abstendrem en unes quantes propostes i bé...
donam suport a les obres de rehabilitació de l’edifici de
l’Escola d’Adults de Maó en la primera fase i que hi hagi un
pressupost per al 2017, és una reivindicació que fa molt temps
que es fa a Menorca i donam suport que aquesta obra es pugui
fer, aquesta obra de rehabilitació, i és molt necessària.
També hi ha una altra infraestructura de la qual s’ha parlat
molt en aquest parlament en aquest dia, és la rehabilitació del
Verge del Toro, de l’antic hospital, i que s’utilitzi per a ús
sociosanitari. Estam d’acord que sigui emprat, que es pugui
aprofitar aquesta instalAlació i que hi hagi pressupost suficient
per poder emprar-la com a ús sociosanitari i sembla que hi ha
un consens dins el Parlament en aquest sentit.

30 euros que això durà beneficis per a les illes com M enorca,
Eivissa i Formentera, que hi hagi més trànsit aeri i hi hagi més
connexió i pugui haver-hi un desenvolupament econòmic molt
important.
I per terminar explicaré el punt que votarem en contra, és el
punt número 11, en relació amb Illes per un Pacte. Sí que som
partidaris, des de Podem, d’un pacte, però que no sigui
qualsevol pacte, i votarem que no a aquest punt. I és que no
estam d’acord amb les línies d’Illes per un pacte, que no
aparegui en aquest document la derogació de la LOMCE, la
laïcitat de l’educació i una aposta real per l’escola pública són
alguns dels motius. La nostra formació política defensa reduir
els concerts en educació no obligatòria, tant en infantil com en
batxillerat i FP. Si no som més ambiciosos en aquest àmbit no
resoldrem la desigualtat d’oportunitats a l’educació.
El Partit Popular fa demagògia respecte del cost econòmic
entre l’escola concertada i la privada, som l’únic partit que
realment apostem per una escola pública i l’eliminació
progressiva de l’escola privada...
(Remor de veus)
...; som l’únic partit que realment... i Podem no ha signat el
document Illes per un Pacte, i quan entri al Parlament
debatrem, consensuarem i arribarem a acords. Volem un pacte
educatiu on hi siguin tots i totes inclosos i no uns quants.
Moltes gràcies.

Quant a nivell balear també reivindiquem que hi hagi una
residència de malalts per als desplaçats de M enorca, d’Eivissa
i de Formentera a Mallorca. Trobem que és molt necessària, és
una reivindicació que fa molt temps que els menorquins i
menorquines demanen i trobem que és molt necessària i hi
estam a favor i votarem a favor d’aquesta proposta.
També ens aturarem un poc a la proposta de demanar un
projecte de llei d’energies renovables, des de Podem Illes
Balears trobem que és molt necessari també aquest projecte. I
vull indicar al Sr. Tadeo que la gasificació, el gas no és una
energia renovable, encara que hi hagi una disminució de CO 2...
-bé, com que ho ha dit dins aquest punt...
(Se sent una veu de fons inintelAligible)
... ha aprofitat, ha dit el que..., d’acord-, en principi s’haurien
de regular les energies renovable, hi estam d’acord, i que no
passi com el que ha passat ara, que hi ha un projecte
d’ampliació a Son Salomó a Ciutadella on es vol ampliar fins
a deu vegades la seva superfície, hi ha un problema d’impacte
paisatgístic, d’impacte sobre els béns etnològics i esperem que
en aquesta llei d’energies renovables no passin aquests temes
que es puguin malbaratar béns mobles i immobles del nostre
patrimoni, i fins i tot la UNESCO ho ha qualificat com a no
viable a un informe ICOMOS.
Quant a nivell estatal, ens afegim totalment al rebuig de la
privatització d’AENA i demanar la cogestió dels aeroports i
ports com a interès general. I també, com no, i ho venim
reivindicant des del principi i està dins els acords pel canvi, fer
possible una tarifa màxima universal per als vols interilles de

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la paraula la Sra. Campomar, per un
temps de deu minuts.
LA SRA. CAM POMAR I ORELL:
Gràcies, Sr. President. Avui venim..., no els sorprendrà que
d’entrada diguem que donarem suport a totes les resolucions de
MÉS per Menorca. Supòs que no, no els ha vengut de sorpresa,
veig que ja ho veien. Però sí que volem fer incidència en el
perquè, i argumentar quins són aquests motius que realment ens
motiven a donar suport a totes aquestes propostes.
En primer lloc creim que la primera proposta, que parla dels
problemes que en aquests moments té la policia local i de la
causa, no?, d’aquesta llei Montoro i que proposa la seva
derogació, és evident que MÉS per Mallorca hi dóna suport. El
problema que ha provocat aquesta llei del Partit Popular a totes
les administracions públiques és molt greu; de fet avui en
aquest debat hi ha moltes propostes que precisament encaixen
dins aquestes retallades de personal i aquesta necessitat de
dotar de personal i de recursos humans molts dels serveis
públics que té aquesta comunitat autònoma, com són els espais
naturals, on M ÉS per Mallorca i també Gent per Formentera hi
han fet incidència o hi fan incidència, i també en equipaments
culturals, que MÉS per Mallorca també defensa que s’han de
dotar dels recursos humans suficients, i per tant creim que
estam d’acord precisament amb aquesta proposta de MÉS per
Menorca en aquest sentit perquè veim el greu mal que ha fet
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aquesta reducció dels recursos. El partit de PROPOSTA PER
LES ILLES també precisament creim que va en aquest sentit a
la seva proposta 14, i per tant estam contents de veure que aquí
realment hi ha molts de grups que hi donen suport.
És vera que hi ha una proposta de Podemos que jo no
entenc, que és aquesta auditoria del sector públic amb criteris
d’eficiència, i trob que hauria de tenir criteris de suficiència,
perquè si realment defensam els serveis públics no podem
revisar els serveis públics instrumentals o les empreses
públiques sense criteris de suficiència, no només d’eficiència,
perquè és un concepte mercantilista propi del Partit Popular.
Per tant creim que en aquest sentit haurien de revisar un poquet
quina és aquesta proposta.
En segon lloc, el traspàs de promoció turística. Evidentment
nosaltres som i serem..., diguem que consideram que les illes
tenen el seu nivell d’autogovern que els dóna el nostre Estatut,
i defensam precisament que aquests traspassos es facin així
com toca i en el moment que toca. És el moment aquest de
demanar el traspàs de promoció turística als consells insulars
que encara queden pendents, i per tant el nostre grup
efectivament hi dóna suport.
Aquesta tercera proposta, de rebuig a la privatització
d’AENA i el reclam de la cogestió aeroportuària, ja ho ha
defensat el Sr. Martí en el seu..., és un clam que s’ha reiterat
moltes vegades i que nosaltres de fet hi posarem peu fiter. No
podem deixar de reclamar aquesta cogestió aeroportuària
perquè precisament la connectivitat de les nostres illes és un
element essencial de la nostra supervivència i dels drets que
tenen els nostres residents i la nostra ciutadania. Per tant aquest
rebuig total a l’increment d’aquesta privatització començada
pel Partit Popular, i quasi he de dir que, bé, es conserva un
51%, però just just, perquè realment l’intent inicial era encara
anar molt més endavant. I MÉS per Mallorca també sí que el
que ha fet és una proposta en aquest sentit, que tampoc
aquestes propostes... aquesta privatització no dugui darrere un
retall encara més greu de precarietat laboral, com és el cas de
la privatització d’AENA en aquest cas.
Bé, la tarifa plana ja ho hem debatut moltes vegades, perquè
tots hi estam d’acord.
La residència de malalts crec que realment és legítima
aquesta reivindicació de les illes, i per tant evidentment hi
donam suport.
Projecte de llei d’energies renovables. És necessari
plantejar aquesta qüestió, clar que sí que és necessari, perquè
realment la política que ha duit a terme fins ara el Partit
Popular a l’àmbit estatal ha estat de penalització total de les
energies renovables, sobretot de l’autoconsum i de l’eficiència.
Totes les mesures han anat a penalitzar els petits productors i
l’autoconsum domèstic. Per tant creim que a les nostres illes
també hem de plantejar aquest debat. Ara el mateix company
de Podemos ha dit que també hi havia un debat en el tema de...,
que no només és a Menorca, també és a M allorca, a veure quin
impacte tenen les instalAlacions de les energies renovables, i per
tant creim que potser en aquesta llei d’energies renovables és
el moment de posar sobre la taula aquest debat de quins
beneficis i quin equilibri trobam entre la potenciació de
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l’energia renovable amb l’impacte dins el nostre paisatge i en
el nostre territori.
Bé, jo crec que és una bona iniciativa, la iniciativa de
reconèixer la tasca que han fet moltes vegades els nostres
treballadors públics, en aquest cas la feina en contra dels
incendis..., per combatre els incendis forestals; crec que poques
vegades ho feim, tal vegada ho hauríem de fer més vegades i,
per tant, evidentment estam d’acord que això és necessari. Però
és vera que té un incís que és el d’incrementar la dotació
d’aquest personal; això sí que creim que és important fer
menció de la importància que té aquesta proposta en aquest
sentit.
Bé, el no a les prospeccions petrolieres, a les campanyes
sísmiques a la mar Mediterrània; ho hem debatut moltes
vegades, tots hi hem donat suport, però realment les amenaces
segueixen aquí, les amenaces de permisos i de licitacions per
part del ministeri segueixen en marxa. Jo crec que aquí també
m’agradaria agrair la feina de la Conselleria de Medi Ambient,
del conseller, diguem, en el sentit d’aquest diguem fre a
aquestes licitacions, a aquests grans projectes a través del
ministeri, i també aquest intent de trobar la colAlaboració de les
altres comunitats autònomes que ens envolten precisament per
dir un no afegit a la societat civil, que diu no a les
prospeccions. Crec que és una feina important i que hem
d’agrair la feina que fa, i la tasca, de la conselleria.
Bé, allò de cultura talaiòtica és evident que MÉS per
Mallorca sempre dóna suport a totes les iniciatives que són de
protecció del nostre patrimoni, com no pot ser d’altra manera.
En el tema d’una altra forma de cobrament de l’impost
turístic, en totes les iniciatives que vagin encaminades a
facilitar el cobrament i millorar la seva eficiència evidentment
també hi estam d’acord.
En el tema del suport al desplegament de la política
educativa en consonància amb el Pacte per l’educació és
evident que hi estam d’acord. Hi ha un gran consens. Nosaltres
creim que el que ha dit el company de Podemos, que ha dit
precisament que en aquesta resolució votaria en contra, creim
que és negatiu, perquè en certes coses aquí en aquesta tribuna
han demanat molt de consens en moltes coses, i precisament en
aquesta àrea, on s’ha mostrat un gran consens (...) devora
aquest pacte, ara s’hi mostren en desacord. Crec que el rebuig
a la LOMCE no és cap excusa; ens hi hem manifestat tots,
molts dels que ens hem adherit a aquest pacte, i per tant no és
cap excusa per rebutjar aquest pacte per l’educació. Creim que
això és una excusa, que deim en mallorquí excuses de mal
pagador. I la feina que es fa enfront i, diguem, a favor de
l’escola pública també creim que tots ens hi veim implicats i de
cada dia tots, M ÉS per Mallorca també, sempre l’hem
defensada i hi hem fet feina, i tampoc no és una excusa per
negar el que és aquesta...
Bé, Pla hidrològic. Evidentment necessitam revisar aquest
pla hidrològic que va fer el Partit Popular, on també va donar
màniga ampla a fer tots els pous i que les nostres aigües
subterrànies es veiessin salinitzades. Creim que hi ha molts de
punts que s’han de revisar. Evidentment donam suport a tot
això.
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I per acabar, el traspàs de la gestió de recursos hídrics, la
transferència de l’escola, les places (...)..., evidentment. Ara bé,
també cal fer incidència en la darrera proposta, la número 16,
d’iniciar els tràmits per a reforma puntual d’aquest Estatut:
eliminar l’aforament dels diputats del Parlament balear. És una
proposta necessària per donar exemple a la nostra ciutadania.
Ahir, avui, demà hem d’apostar per la corrupció zero, cada dia;
creim que la ciutadania ens ho demana a tots els que som aquí
en aquesta cambra, i evidentment M ÉS per Mallorca no es farà
enrere en aquesta aposta i en aquesta reclamació i en aquesta
demanda. Esperam també que tots els diputats i les diputades
que teòricament ens representen a Madrid també facin aquesta
aposta precisament per eliminar els aforaments, perquè donin
suport a allò que aprovi aquesta cambra i, per tant, no vegem
més espectacles com el de la Sra. Rita Barberà a nivell estatal.
Gràcies.

Res més a dir. Gràcies i votarem (...).
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn per fixar posicions del Grup Mixt, Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Xavier Pericay.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
A pesar d’aquests deu minuts seré molt més breu del que el
temps em permet, no passin pena.
Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats i diputades,
nosaltres votarem a favor de vuit propostes de resolució -la 4,
la 5, la 6, la 7, la 8, la 14, la 15 i la 16- del Grup MÉS per
Menorca.

(Alguns aplaudiments)
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn per fixar posicions del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, seré molt
breu. Estam d’acord amb les línies generals que presenten a les
seves propostes de resolució; al cap i a la fi presenten
iniciatives per millorar situacions concretes per als menorquins
i les menorquines que El Pi comparteix totalment, com per
exemple la recuperació de l’antic hospital Verge del Toro,
augmentar personal d’emergències sobretot en temporada
d’estiu, o la tarifa màxima de 30 euros per als vols entre illes,
que ens afecta a tots. No faré una revisió de tots els punts
perquè, com ja li he dit, i vostè els ha explicat molt bé, Sr.
Martí, no crec que importi.
He de dir que ens ha cridat l’atenció la proposta 14, on es
reclama la transferència pendent per la rehabilitació de l’Escola
d’Adults de Maó. Vull recordar que abans de l’estiu des d’El
Pi defensàrem una proposició no de llei en què es demanava
una millora dels CEPA, que va ser aprovada, i crec que és
important detectar les mancances d’aquests centres per fer-hi
feina de valent, i aquesta iniciativa ajuda que sigui així.
Només hi ha un punt en què ens abstendrem. Des d’El Pi
pensam que la gestió dels recursos hídrics correspon al Govern
balear i no als consells insulars; així ho marca l’Estatut
d’Autonomia, i sabem que segons l’article 71 de l’Estatut es
poden assumir com a funció executiva, però pensam que encara
queden moltes competències pròpies dels consells que no s’han
transferit i han de ser prioritàries. A més també sabem que tota
la distribució d’aigua en alta -i hem de ser realistes-, a part de
costosa per inversió ho és manteniment, i necessita del Govern
autonòmic i fins i tot del Govern estatal, i per tant trobam que
no és adient ara mateix, i en aquest cas a la proposta número 13
ens abstendrem.

Votarem en contra de la 1, ens hem manifestat sempre en
contra d’iniciatives que representin rebutjar, derogar, com
figura en aquest primer punt, en aquesta primera proposta.
Votarem també en contra de la número 10..., entre altres coses
perquè aquesta és una qüestió també ja d’alguna manera
debatuda i discutida; crec que insistir en això no té gaire sentit
en aquest moment. La número 11 també la votarem en contra,
entre altres coses perquè no ens sentim representats per aquest
document i per aquesta proposta d’Illes per un pacte, però
també perquè efectivament aquesta suposada unitat cada
vegada -i basta escoltar el que acaben de dir des del Grup
Parlamentari Podem- és més suposada i menys unitat. I votarem
també en contra de la número 13, un poc pel que acaba de dir
la diputada Sureda fa un moment, i perquè creim que
efectivament aquest és un tema delicat en què la gestió és
millor que estigui en mans del Govern, també, ja que ens
podríem trobar amb un traspàs mal dotat i que després fes falta
evidentment ajustar tot això; per tant de moment creiem que és
millor que les coses segueixin com estan.
Ens abstendrem a dues proposicions, bàsicament perquè són
d’aquestes de constatar l’esforç del Govern..., en concret la
número 9, no perquè hi tinguem res en contra, eh?, però
simplement perquè hi tinguem res en contra, diguem, amb el
suport a la declaració esmentada, sinó per aquesta formulació,
que alguns en diuen a vegades d’autobombo, i és un poc el que
pareix quan ho llegim. I a la número 12 també en aquest sentit
pel mateix motiu ens abstendrem.
I proposam dues transaccions. A la proposta número 2 hi
afegiríem al final..., hi estam d’acord, però afegiríem al final
“sempre que això no comporti una duplicitat de càrrecs i de
funcions”, és a dir, exactament tal com està, coma, amb aquesta
coda. I, la número 3, nosaltres creim que la privatització
d’AENA va ser efectivament una cosa molt mal feta, però del
que no estem en contra, diguem, és de la privatització per se,
sinó de la manera com es va fer i com això va després afectar...,
i del paper que va tenir també el Govern de l’Estat en tot això,
però, clar, són coses diferents, i nosaltres estaríem d’acord a
votar aquesta tercera proposta sempre que s’eliminàs del text
“manifesta el seu rebuig a la privatització d’AENA”.
I res més. Moltes gràcies i fins d’aquí a una estona.
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(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Maria José Camps, del Grup
Parlamentari Socialista.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, després
d’analitzar les propostes de resolució que ens presenta MÉS per
Menorca i haver escoltat ara la seva justificació i oportunitat,
vagi per endavant que el Grup Parlamentari Socialista donarà
suport a les setze propostes de resolució que aquest grup ha
presentat. Entenem que totes elles són adients i tenen com a
finalitat última l’interès de la ciutadania, essent que una part
d’elles també les presenta el Grup Parlamentari Socialista, i hi
coincideixen encara que no literalment, amb el text exacte en
què vénen redactades.
La primera d’elles és incontestable, i és absolutament
inacceptable que la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local impedeixi als ajuntaments, malgrat tenir
recursos, no poder-los invertir, i dins aquest context veti també
l’estabilitat i la consolidació de les plantilles de policies locals,
que s’ha posat de manifest sobretot aquest darrer estiu.
Total suport, igualment, a la proposta de l’eliminació de
l’aforament dels diputats d’aquest parlament, que ja se n’ha
parlat suficient i òbviament és un compromís i hi estam
absolutament d’acord.
Les propostes 2 i 13 tenen a veure amb transferències de
competències, de promoció turística, per una banda, i de la
funció executiva de la gestió dels recursos hídrics,
respectivament, del Govern als consells insulars. Dins l’àmbit
de descentralització i donant compliment al que mana el nostre
Estatut d’Autonomia és necessari que el Govern, per una part,
continuï treballant per la culminació del procés de transferència
de les competències en matèria turística, contemplades a
l’article 30.1 de l’Estatut d’Autonomia, als consells insulars,
amb suficient dotació econòmica i de personal per
desenvolupar correctament les tasques encomanades de
promoció, inspecció i ordenació turístiques; i, per altra banda,
el Govern ha d’iniciar també el procés de transferència de les
competències en matèria de gestió, execució de gestió, dels
recursos hídrics als consells insulars fent un procés que permeti
coordinar, però, polítiques insulars i municipals vinculades a
tot el cicle d’aigua.
Parlant d’aigua, així mateix donarem suport a la proposta de
resolució número 12 per tal que el Govern redacti aquest pla de
sequera en paralAlel a la revisió del Pla hidrològic, essent
l’aigua o la seva falta una qüestió que ocupa i preocupa el
Govern de les Illes Balears.
Pel que fa a la cogestió dels aeroports i ports d’interès
general de la comunitat autònoma, reclamada en una de les
propostes de resolució, òbviament també hi estam d’acord, i
així mateix ho va manifestar també la presidenta Armengol
durant el debat de política general ara fa just una setmana.

2749

En relació amb la implantació de la tarifa màxima universal
de 30 euros per a vols entre illes, òbviament també hi estam
d’acord, i necessàriament he de fer referència aquí a les
constant reivindicacions que en aquest sentit fa el Grup
Parlamentari Socialista, i més concretament el nostre diputat
Borràs, que hi treballa de manera incansable. El meu grup
presenta també una proposta de resolució per la qual no només
es demana aquesta tarifa plana de 30 euros en els vols entre
illes, sinó el treball conjunt del Govern de les Illes Balears,
juntament amb el Govern d’Espanya, des del consens amb els
consells insulars, en la resolució de les mancances, tant en
rutes, freqüències, horaris i preus de la connectivitat aèria i
marítima de les Illes Balears, amb atenció especial a les rutes
entre illes i les connexions d’hivern amb les principals
destinacions de la península, sempre segons allò acordat de
manera reiterada per aquest parlament, d’acord amb les
respectives competències i a partir de la suficient dotació
pressupostària per part del Ministeri de Foment per tal de fer
front a la integritat del sistema de descompte de resident a totes
les rutes aèries i marítimes, inclosa la part assumida pel Govern
de les Illes Balears, així com el sistema de declaracions
d’obligacions de servei públic que a cada cas es determini. Per
tant, hi donarem suport, i aprofitam també per encoratjar -ara
mateix no hi és- el conseller Pons per aconseguir i continuï amb
la tasca que ha encetat.
La progressiva transició cap a les energies renovables és
també imprescindible, essent que el Govern treballa ja en
aquest projecte de llei d’energies renovables per tal d’afavorir
la seva utilització i aconseguir un major estalvi energètic i un
model més sostenible. Estam, per tant, d’acord amb establir que
el Govern presenti aquest projecte en el termini màxim de juny
del 2017, que és el que fixa aquesta proposta de resolució.
Res a dir tampoc quant al suport que aquest Parlament dóna
al Govern de les Illes Balears per impedir les prospeccions
petrolieres i les campanyes sísmiques a la mar M editerrània.
Coincidim a constatar l’esforç del Govern en el suport de la
declaració de Cultura Talaiòtica de Menorca, com a patrimoni
de la UNESCO, impulsat pel Consell Insular de Menorca,
presentant el Grup Parlamentari Socialista també una proposta
similar a aquesta.
Fa poques setmanes, aquest estiu, i també ens sumam a
aquest agraïment a l’illa de Menorca, a la seva zona nord,
concretament a Serral d’En Castell, Macaret i Addaia, es va
patir un desolador incendi que va ser controlat i extingit gràcies
a la feina feta pel personal d’Emergències, IBANAT i
Protecció Civil, sumant-nos al seu reconeixement i agraïment.
I per tant sumant-nos també a aquesta demanda d’augmentar els
recursos.
De l’impost turístic també se n’ha parlat molt, se’n va parlar
molt en el debat de la setmana passada, donant suport el Grup
Parlamentari Socialista a la proposta de MÉS per Menorca
d’estudiar aquesta viabilitat del seu cobrament que es pugui fer
en el moment de contractació del paquet turístic o be quan es
compren els bitllets d’avió o vaixell, per facilitar el cobrament
i normalitzar la seva existència.
Quant a política educativa ni la presidenta Armengol ni el
conseller March no es cansen de repetir que quant a política
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educativa és una qüestió de tots i que, per tant, la veu de tota la
comunitat educativa és imprescindible, així com un pacte en
política en aquest sentit, havent-se canviat radicalment les
formes de fer política en aquest àmbit de l’anterior Govern a
l’actual.
La Plataforma Illes per un Pacte ha aglutinat moltes, no
totes, però moltes veus i ha treballat de valent per tal de fer que
aquest pacte sigui i existeix aquesta comissió específica dins el
Consell Escolar que treballa aquesta qüestió. La mateixa
plataforma anima a fer aportacions per enriquir i millorar el
document elaborat, per tant sí es pot emprar de base, no vol dir
que aquest document hagi de ser el definitiu.
Garantir el pressupost del 2017, continuar amb la inversió
necessària per a la rehabilitació de l’edifici de l’Escola
d’Adults a Maó, per suposat també hi estam d’acord i duem una
proposta molt similar.
I per últim, i en relació amb les propostes de resolució que
tenen a veure amb salut, la presidenta Armengol va anunciar la
setmana passada que, si tot va com és d’esperar, que esperem
que sí, a finals d’any els pacients desplaçats a les illes a
l’hospital de referència a Mallorca podran fer ús ja d’aquesta
residència a Son Espases, havent de reconèixer necessàriament
també que el Govern fins ara no ha estat de mans plegades, sinó
que ha fet feina durant aquest any i pocs mesos per millorar les
condicions d’aquests desplaçaments i minimitzar els seus
inconvenients, com ara és l’eliminació del copagament, que sí
existia a Can Granada, que no hi és; l’increment de places de
Can Granada, que eren menys, i l’actualització de les dietes.
Vull dir, hem fet una primera passa, ara esperem que d’aquí a
final d’any es pugui fer aquesta segona.
I per acabar, em referiré al Verge del Toro, no podia obviar
aquesta qüestió i més quan se’m dóna veu en aquesta tribuna,
qüestió que ha estat objecte dels mitjans de comunicació
aquesta darrera setmana, especialment a Menorca. Vull deixar
clar que la presidenta Armengol va dir que no abandonaria en
cap moment les necessitats sociosanitàries a Menorca, malgrat
el seu anunci inicial va parlar de Son Dureta, va parlar de Can
Misses i no va parlar del Verge del Toro, i que aquestes
necessitats sociosanitàries i places sociosanitàries, Sr. Tadeo,
han de ser, òbviament, públiques, i açò ho compartim, hem de
cobrir aquestes necessitats.

van defensar la Sra. Herráiz, com a consellera de Serveis
Socials en el Consell de Menorca, el Sr. Tadeo, que llavors era
el president, i la Sra. Àgueda Reynés, que era batlessa de
l’Ajuntament de Maó, i la sorpresa, fins i tot va sorprendre la
Sra. Herráiz, i així va sortir a la premsa, però bé, ja ho han
mostrat els meus companys, jo també ho puc mostrar, duc la
mateixa portada, no? “La noticia coge desprevenido al Consell
que carece de una ubicación alternativa para cubrir el servicio
al que estaba destinado aquest Verge del Toro al qual es
renuncia”.
Com dic, el novembre del 2014 el conseller Sansaloni
renuncia a açò. I ara també ens sorprèn que també la Sra. Riera
pugi aquí a defensar que continuam reivindicant, com sempre
hem fet, aquest Verge del Toro, quan ella llavors era consellera
i el Consell de Govern, en el seu moment, a proposta del
conseller Sansaloni, va aprovar aquesta reversió.
A més, el conseller Sansaloni, a una resposta oral en aquest
Parlament, al llavors diputat Sr. Marc Pons, va dir “Prenc la
decisió de cedir el Verge del Toro a la Tresoreria, que n’és el
vertader propietari, perquè li pugui donar un altre ús, perquè ja
no serà necessari per a la societat menorquina, ni ara, ni cap al
futur, entenent que Menorca té les seves necessitats
sociosanitàries cobertes i no és necessari.”
I ja per acabar, Sra. Presidenta, fer referència als mitjans de
comunicació d’ahir mateix, dilluns, 26 de setembre del 2016,
el Diari Menorca, que la Sra. Herráiz, com he dit, llavors, a
l’anterior legislatura, consellera del Consell Insular de
Menorca, va dir que “Ya estaba ruinoso en 2011 y en 2015
també hi continua estant”. És a dir, qui diu que estava ruïnós
era el PP llavors. I diu “Apuesta más por tirar abajo el
mamotreto del Verge del Toro y modernizar el discurso para
pensar en nuevas fórmulas”. Açò ho deia ahir la Sra. Herráiz.
I avui la Sra. Riera puja aquí diu que el PP a Menorca mai no
ha renunciat a aquest Verge del Toro.
I una cosa que encara ens sorprèn més, i vaig acabant de
ver, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Ha d’anar acabant, Sra. Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Però, és clar, se’ns ha intentat entrar en el joc d’aquest fals
greuge comparatiu i m’agradaria fer un breu repàs, perquè, bé,
em queden dos minuts, de quina és la situació. La realitat
objectiva és que l’edifici es troba en una situació de desús de
fa molts anys ja i, per tant, en primer lloc s’ha de saber quina
és aquesta situació tècnica objectiva de què disposam ara
mateix, sense perjudici que no es deixin de banda aquestes
necessitats sociosanitàries. Però el Govern ara mateix sí que ja
ha aturat aquesta reversió que va començar cap a la Tresoreria
General de la Seguretat Social, que va començar l’anterior
Govern, i també es pot constatar ara mateix els quatre anys
d’enganys del Partit Popular en aquest sentit.
El 2010 hi havia un pla d’usos, el 2011, quan hi va haver un
canvi de govern, el PP ho duia en el seu programa electoral,
que comptava amb la rehabilitació del Verge del Toro, i així ho

... -sí, sí-, la Sra. Herráiz comenta que “Se puso en contacto
con una gran empresa, Ferrovial, por si estaría interesada en
asumir la rehabilitación”, fins i tot parla que hi havia un
projecte. Ens demanam si es va fer sense cap tipus de concurs
i obviant qualsevol regla administrativa.
Res més, moltes gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per facilitar la feina als
serveis jurídics, primer diré les propostes... les modificacions,
les esmenes que incorporam, la presentada pel Partit Popular,
al punt 1, acceptam la modificació i per tant la proposta de
resolució número 1 acabaria dient “i insta el Govern espanyol
a modificar-la”. És a dir, en lloc de derogar la Llei de
racionalització i sostenibilitat, instaríem el Govern espanyol a
modificar-la, crec que és prou urgent i prou important perquè
hi hagi unanimitat en aquest sentit, tot i que nosaltres puguem
tenir una altra postura.
També acceptarem la proposta feta pel Partit Popular,
referida a la proposta de resolució número 7, que és la que es
refereix als incendis d’Es Castell, de Macaret i Addaia, de
S’Arenal -perdó- d’en Castell, i donant l’agraïment o el
reconeixement al personal d’Emergències i IBANAT, acabaria
dient “i insta el Govern de les Illes Balears a augmentar els seus
recursos humans, materials i logístics.”
No acceptaríem, en canvi, la proposta de resolució número
3, respecte de la privatització d’AENA. Per a nosaltres sí que
és clau en aquest model de cogestió la gestió pública, avui
encara ho és amb un 51%, nosaltres no podem donar cap suport
a aquest procés privatitzador. I per tant també respondria a la
proposta de modificació que feia Ciutadans, en el sentit que
posava l’accent en la forma com s’ha fet, no en la privatització
per se, nosaltres és en el fons de la privatització, en el concepte
com a tal, i per tant tampoc no l’acceptaríem.
Tampoc no acceptaríem la proposta de resolució, la
modificació, perdó, de la proposta de resolució del Partit
Popular al punt 9, nosaltres consideram que quan diu “constata
l’esforç del Govern” es refereix al Govern, a l’anterior i a
aquest, és evident que el Govern anterior va posar en marxa i
va fer feina i va mostrar el seu compromís amb la candidatura
de Menorca Talaiòtica, consideram que aquesta redacció és
més adient.
I finalment, tampoc no donaríem..., no incorporaríem la
modificació de Ciutadans que afectava les propostes de
resolució número 2, referida a la promoció turística, a la qual
es proposa que sigui “sense que comporti duplicitat de càrrecs
i funcions”, deia exactament, no perquè no hi estiguem d’acord,
hi estam totalment d’acord, però trobam curiós que totes les
propostes de resolució que es referien a les transferències de
competències, per exemple, de l’Estat, no s’hagi dit açò. És
evident, i nosaltres som els primers que sempre hem dit que una
transferència o un traspàs no ha de suposar incrementar, doblar
costs, sinó que ha de suposar redistribuir costs, per tant hi
estam d’acord, però creiem que la redacció més correcta és la
que hem proposat.
Continuaríem, ja no amb propostes amb modificacions,
però sí que voldria comentar molt breument. Per a nosaltres sí
que és molt important la residència per a malalts, és cert, de fet,
està en els acords pel canvi, de fet està en el pressupost, jo no
sé el diari quin dia el devien llegir, dia 31 del 10 el Govern,
està en castellà, “El Govern destina 1 millón para empezar la
residencia de Palma que aloje a enfermos”. Segurament ni hi
constarà açò, estam convençuts que no, perquè les coses han
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canviat. El model per a nosaltres, ho torn repetir, és molt clar:
Can Granada s’ha millorat el contracte, es garanteix gratuïtat,
no s’han d’anticipar recursos, conveni amb entitats de malalts,
nova infraestructura, a Son Espases en aquest moment, i
analitzar en aquest temps, dos, tres anys, si es necessita encara
una nova infraestructura, i per açò nosaltres dèiem Son Dureta,
Son Dureta podria ser aquest espai on tal vegada s’ha de
deslocalitzar, modificar el model, deixar Can Granada i anar a
un nou model.
Però la residència per a malalts està garantida i la nostra
preocupació ja no és de pressuposts ni acords pel canvi, és que
ja s’obri, és que la puguem posar en marxa ja, i per açò cada
dues setmanes la Sra. Patrícia ens té insistint en el tema. Però
ja no ho dubtam, però, en tot cas, estam... bé, som cansats amb
aquest objectiu.
Després també voldria mostrar la meva, per una banda,
valoració positiva que el Partit Popular a la proposta de
resolució número 11, respecte del pacte educatiu, de la
plataforma Illes per un Pacte, dons faci una abstenció, per a mi
és positiu. I em dol, en canvi, que Podem o Ciutadans, que amb
la bandera de la nova política, quan l’element més substancial
de Pactes per unes Illes no és el contingut, sinó la voluntat
d’acord, no, perquè aquest document no és d’arribada, és
d’inici. I l’esforç ingent, ingent que hi ha darrera aquest
document i darrera el document Menorca Edu21, perquè hem
de dir que Illes per un Pacte xucla del treball, també ingent, fet
a Menorca, Menorca Edu21. Ara, que açò és el punt
d’arribada? No, jo crec que ningú no ho ha dit, és el punt de
partida. I si en el punt de partida el que mostram són
discrepàncies, doncs no em vull imaginar el final quin serà.
Respecte de Verge del Toro només un matís, jo he dit i ho
tornaré dir, jo respect els canvis d’opinió, si són justificats, si
són explicats, si es prenen amb el consens i no de forma
unilateral, per a mi el problema de deixar el Verge del Toro és
aquest, és no haver deixat, és a dir, d’haver abandonat aquest
projecte sense haver garantit que a nivell d’infraestructura, a
nivell de places açò estaria resolt. I nosaltres el que demanam
aquí és igual, Verge del Toro no, nosaltres sí, apostam per
Verge del Toro, però el que volem és que a nivell de repartir
recursos aquests garanteixin açò, i açò és l’important.
I ja està, res més. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Debat de les 16 propostes del Grup Parlamentari Mixt, RGE
núm. 13434/16 i RGE núm. 13428/16, complementat
mitjançant l’escrit RGE núm. 13453/16.
Defensa de les 11 propostes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, té la paraula el Sr.
Xavier Pericay.
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'instaurar la figura del Defensor de l'Usuari del Sistema de
Salut, una figura el perfil de la qual ha de ser independent i les
funcions de la qual han de desenvolupar-se amb plena
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autonomia. Per això, el Parlament insta el Govern balear a
nomenar, conformement a la Llei 5/2003 de 4 d'abril, de salut
de Balears, i en un termini màxim d'un mes, la figura del
Defensor de l'Usuari del Sistema de Salut de Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la greu
situació per la qual travessa el nostre territori a causa de la
falta de les inversions necessàries en infraestructures
hidràuliques i ús de les aigües regenerades. Tot això ha
conduït a la contaminació d'aigües costaneres i de transició,
torrents i aqüífers, a més de contribuir a la seva
sobreexplotació. Per això, el Parlament insta el Govern balear
a destinar íntegrament, en el que resta de legislatura, la
recaptació del cànon de sanejament de l'aigua al finançament
de les actuacions en política hidràulica necessàries per
revertir aquesta situació, donant així compliment al text refós
de la Llei 9/1991,de 27 de novembre, reguladora del cànon de
sanejament d'aigües.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
engegar el curs que ve la mesura de la gratuïtat dels llibres de
text als centres públics mitjançant un programa de reutilització
i corresponsabilitat de l'usuari al qual de manera voluntària
es puguin acollir totes les famílies que així ho desitgin.
4. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la
necessitat d'impulsar la Formació Professional per la seva
importància estratègica per al canvi del nostre model laboral
i econòmic, de manera que sigui percebuda com un itinerari
formatiu de primera opció pels nostres estudiants, al mateix
temps que constata la falta de nous títols i places oferts per
l'Administració educativa. Per això, insta el Govern balear a:
a) potenciar els Centres Integrats de Formació Professional ja
existents; b) planejar un nou Centre Integrat de Formació
Professional Nàuticopesquera a la illa d'Eivissa, dotat amb
tots els nivells i títols de la família professional, i c) promoure
una Formació Professional de qualitat amb implicació de les
empreses en el procés formatiu, oferint en totes les illes nous
títols concordes amb els requeriments del mercat laboral i un
nombre de places ajustades a les necessitats de la demanda.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
coordinar-se amb la resta d'Institucions administratives que
treballen en prestació de serveis socials amb la finalitat de: a)
elaborar un document on es concretin i aclareixin les
competències de cadascuna d'elles, i b) planificar la
implantació d'un historial de l'usuari de Serveis Socials per a
cada ciutadà que solAlicita una ajuda -la informació de
l'historial seria compartida de manera confidencial i
restringida per aquelles administracions en les quals el
ciutadà és demandant d'una ajuda social.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
complir amb els compromisos adquirits amb el Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, la qual cosa comporta
l'aplicació d'un pla de reestructuració del sector públic
instrumental per fer-ho realment eficient i que comporti la seva
reducció, l'eliminació de duplicitats i càrrecs innecessaris, la
determinació dels requisits inherents als llocs de treball, i el
respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat
per accedir-hi.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que, d'una banda,
l'equip de cirurgia hepatobiliopancreàtica de l'HUSE compta
amb cirurgians experts acreditats per realitzar extraccions
hepàtiques, extraccions que realitzen avui dia amb gran èxit;
que, per un altre, des de fa anys els professionals del Servei de
Cirurgia General i Digestiva de Son Espases s'han format per
poder realitzar trasplantaments hepàtics i posseeixen
especialistes altament qualificats; i que, finalment, segons tots
els estudis estadístics, Balears té una població més que
suficient perquè aquesta tècnica sigui rendible i suposi menys
costos per l'ib-salut que l'opció d'enviar als pacients a altres
comunitats durant sis mesos amb el gran trastorn econòmic i
psicològic personal i familiar que representa. Per tot això, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
instaurar el Servei de Trasplantament Hepàtic a l'Hospital
Universitari de Son Espases.
8. El Parlament de les Illes Balears constata la importància en
la seguretat a les carreteres, per la qual cosa insta el Govern
Balear a: 1) incrementar la Inspecció del Transport per
Carreteres perquè vetlli pel compliment de la normativa, i
especialment de les targetes del tacògraf digital que mesuren
els temps de conducció i descans dels conductors, i 2) en
coordinació amb els consells insulars, realitzar les inversions
necessàries en seguretat, manteniment i neteja de les
carreteres de les illes posant especial esment en les rutes
cicloturístiques i en l'eliminació dels anomenats “punts
negres”.
9. El Parlament de les Illes Balears constata l'increment de les
situacions d'inseguretat que s'han donat aquest estiu a causa
de l'augment de la població i a l'escassetat d'efectius amb els
quals han comptat les Illes. A més, el Parlament és coneixedor
de la sentència del Tribunal Superior de Justícia en la qual
s'estableix que la figura interina de policia local no té cabuda
en el nostre ordenament, ja que aquests agents manquen
d'autoritat en no ser funcionaris de carrera. Per tot això, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a obrir
una taula de negociació amb els agents socials amb la finalitat
de buscar la forma de regularitzar la situació dels policies
locals interins dotant els municipis dels agents necessaris, i, al
mateix temps, l'insta a reclamar a la Delegació del Govern la
dotació dels Cossos de Seguretat de l'Estat necessaris per
mantenir una seguretat ciutadana adequada a les peculiaritats
de les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
complir amb el que disposa l'article 35 de l'Estatut
d'Autonomia, i en particular amb l'imperatiu que “les
modalitats insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera” siguin “objecte d'estudi i protecció”. I, per
això, l'insta a fomentar-ne l'ús i a promoure'n l'estudi en els
diferents òrgans de l'Administració, i en particular en el sector
educatiu i en els mitjans de comunicació públics i
institucionals.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que faci públic un catàleg complet dels habitatges socials
existents a la comunitat.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Abans d’entrar en matèria,
m’agradaria deixar constància també, ja que és el meu torn
d’intervenció, de la queixa del nostre grup, de Ciutadans, per
l’absència avui aquí de la presidenta del Govern en aquest
debat, queixa perquè és una falta de respecte cap a tota aquesta
cambra, cap a tots els membres d’aquesta cambra, però sobretot
una falta de respecte per als portaveus que dia 12 ens vàrem
reunir amb ella i no ens va anunciar que a l’hora de convocar
aquest debat de política general tengués intenció d’absentar-se
a la segona jornada.
(Alguns aplaudiments)
Dit això, i entrant ara sí en matèria, Ciutadans presenta 11
propostes de resolució, desgraciadament són poques, però són
les que el Reglament ens permet, com també el Reglament ens
permet només aquest temps que passa en aquest moment aquí,
davant meu, per tant miraré de fer via per explicar un poc el
sentit de totes aquestes propostes i què és el que realment
pretenem amb elles i evidentment amb l’esperança que puguin
obtenir un suport per part d’aquesta Cambra.
Primer hi ha un bloc de salut, la proposta número 1 és la
que defensa la creació o la instauració de la figura de defensor
dels usuaris a la sanitat pública. Aquesta és una demanda que
ja ha passat, que es basa en la llei de l’any 2003, per tant hi ha
motius per posar-ho endavant, que ha passat, a més, per aquí,
ja que la diputada Seijas de Podem va demanar aquí, ara fa
cosa, em sembla que era el novembre del 2015, va reclamar
aquesta figura justament i, a més, posant en evidència que el
Govern havia nomenat una persona amb una funció semblant
per fer aquesta feina, i que, aquesta persona, per altra banda,
una persona de partit, com tot el que acostuma a passar a l’ibsalut, però en tot cas, duplicant aquestes funcions i per tant
fent-les d’alguna manera innecessària. Li vaig demanar a la
presidenta en el debat, a la primera sessió del debat de política
general, però això no m’ho va contestar. En tot cas, tal com està
la sanitat avui dia, aquesta persona tendria una feinada i per
tant és de tota necessitat per a nosaltres que aquesta figura
existeixi.
També demanam la creació d’un servei de trasplantament
hepàtic a Son Espases, que també és una vella reivindicació,
tenim aquí tots els mitjans i l’únic que ens falta és voluntat,
perquè tenim especialistes, cirurgians, equips i pacients que, a
més, ho reclamen per no haver de desplaçar-se, malgrat les
xifres que la consellera treu de tant en tant per justificar que
això no sigui així.
Hi ha també un camp mediambiental, i en aquest cas fiscal,
amb les demandes, avui mateix la diputada Ballester s’hi referia
amb pregunta a la consellera d’Hisenda, el cànon de sanejament
de l’aigua la consellera assegura que íntegrament es dedica al
que s’ha de dedicar, evidentment no volem deixar de creure-la,
però ens agradaria veure això confirmat amb dades i sobretot,
de cara al pressupost de l’any que ve, confirmat amb partides
i saber exactament on van a parar aquests gairebé 90 milions
que ella diu que van destinats a l’aigua.

2753

En el camp de l’ensenyament, una proposta de gratuïtat de
llibres de text. L’altre dia, aquí mateix, el diputat David Abril
s’hi referia, justament dient el que representava com a càrrega
en aquest inici escolar per a tantes famílies, per tant, fem-ho
d’una vegada, intentem, per favor, que aquests llibres de text
siguin gratuïts a través de programes de reutilització i de
corresponsabilitat, que és el que nosaltres ja havíem demanat
també a una comissió va cosa d’uns mesos.
Impuls a la formació professional i, en concret, creació
també d’un nou centre integrat de formació professional nàutica
i pesquera a Eivissa. Creiem que la idea de centre integrat, en
què realment puguin combinar-se els cicles formatius i alhora
la formació ocupacional, és a dir que estigui tot concentrat allà,
és una forma d’optimització, a part del fet que sigui a una illa
on és evidentment també tan necessari.
Finalment, una cosa que no els sorprendrà, però jo no
deixaré de repetir-ho, que d’una vegada siguin, per favor,
obedients amb aquest Estatut d’Autonomia i apliquin el que diu
l’article 35, és a dir que han d’estudiar i han de fomentar les
modalitats insulars.
En el camp de la transparència, proposam un catàleg
complet dels habitatges socials existents a les Balears i sobretot
el fet de fer-ho públic, de tal manera que els ciutadans hi
puguin accedir.
En el camp de la gestió pública, demanam també una
coordinació entre administracions dedicades als serveis socials
i la creació del que anomenam un historial de l’usuari de
serveis socials, que, de fet, sigui un instrument que permeti
aquesta coordinació que en aquests moments no és dóna, per
desgràcia, entre administracions.
També un pla de reestructuració en el sector públic
instrumental, que són compromisos, de fet, amb el Govern de
l’Estat que en aquest moment el Govern, pel que tenim entès,
no acompleix.
També seguint en aquest camp de la gestió pública, en el
camp de les carreteres i seguretat viària, una coordinació entre
Govern i consells, creiem que això també és necessari, en
especial pels punts negres que tenim i per qüestions que tenen
a veure ja amb seguretat, amb manteniment i amb neteja.
I finalment, aquesta regulació dels policies locals interins,
que per a nosaltres és fonamental, i evidentment això en un
marc general també de colAlaboració i de coordinació entre les
policies locals, i alhora també reclamam a l’Estat una dotació
suficient dels cossos de seguretat perquè també són insuficients
en aquestes illes sobretot quan arriba l’estiu.
Res més. Moltíssimes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Defensa de les cinc propostes del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera-PSIB. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.
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1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar i, si n'és el cas, a iniciar la via judicial
contra l'Estat espanyol per l'incompliment reiterat del
pagament de les inversions estatutàries, així com per
l'incompliment dels seus compromisos de finançament pel que
fa al Règim Especial de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assignar les partides econòmiques necessàries en el
pressupost de 2017, per dotar dels mitjans humans i materials
òptims per al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera, de forma que possibilitin la seva correcta
vigilància i conservació, i així mateix, el control del fondeig
sobre posidònia a les zones LIC més sensibles de l'illa de
Formentera.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el pla de protecció de la posidònia abans de
la finalització del present any.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tramitar i aprovar la llei d'habitatge amb caràcter
d'urgència, recollint les característiques i necessitats
intrínseques de cada illa, i garantint l'accés digne a l'habitatge
als residents de les nostres illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar de forma urgent, la Comissió Mixta de
Transferència de Competències Govern-Consells Insulars, per
tal de fer efectiu el traspàs de la promoció turística als consells
insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, segons el
calendari de transferències aprovat a la Conferència de
Presidents del passat mes de febrer, i així poder consignar la
partida pressupostària corresponent al pressupost de 2017.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Bé, bones tardes, senyores diputades, senyors diputats. Com
que entenc que en aquestes alçades estam tots ja un poc
cansats, intentaré ser prou breu.
El conjunt de cinc iniciatives que presentam, conjuntament,
Gent per Formentera i Partit Socialista, fan referència, en
primer lloc, a demanar al Govern de les Illes Balears, pel que
fa al deute que l’Estat té contret a dia d’avui, reconegut amb
aquestes illes, estudiï ja iniciar la via judicial per reclamar
aquest deute i, per tant, a prendre una acció que entenem que ja
és pràcticament l’últim recurs i que, per altra part, és també un
deute, crec, amb la ciutadania d’aquestes illes. Fa molts anys
que es vénen reivindicant en diferents discursos, intervencions
polítiques, les injustícies que es cometen amb aquestes illes,
però també pensam que la gent que ens ha escollit a tots els que
som aquí esperen prou més de nosaltres i, per tant, és important
començar a estudiar la viabilitat de demandar l’Estat per aquest
incompliment. I esper que en això també trobem el seu suport.
En segon lloc, els punts 2 i 3 fan tots ells referència als
espais protegits, concretament als espais protegits que tenen
posidònia i que, per tant, és un hàbitat especialment vulnerable
que requereix tota la nostra atenció. En concret, el punt 2 fa
referència a demanar que per al Parc Natural de Ses Salines
d’Eivissa i de Formentera, i ja en el pressupost del 2017, es

compti amb la dotació econòmica suficient per poder contractar
patrons, vigilants, ambientalistes, naturalistes, agents de medi
ambient, informadors, tot aquell personal especialitzat propi de
la Conselleria de Medi Ambient, que és imprescindible per
poder donar un bon servei, per poder fer una vigilància òptima
dels espais protegits i, en definitiva, per poder controlar totes
les activitats que en aquests moments s’hi duen a terme d’una
manera, d’alguna forma descontrolada o insuficientment
controlada i, fins i tot en molts de casos, per controlar aquelles
activitats que s’hi duen a terme també, tot i ser prohibides per
la pròpia normativa del parc.
Per tant, en això incidirem i demanam al Govern que es
comprometi d’una vegada per totes i d’una forma seriosa que
els espais protegits de les Illes Balears comptin amb els efectius
humans i materials necessaris i molt concretament per al Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i de Formentera.
En tercer lloc, demanam al Govern que d’una vegada per
totes aprovi el Pla de protecció de les praderies de posidònia.
Recordem breument, el mes de març d’enguany debatíem aquí,
en aquest parlament, una proposició no de llei, impulsada per
aquesta diputada que els parla, on demanàvem mesures molt
concretes d’actuació per protegir de manera efectiva la
posidònia. D’aquestes mesures poques n’hem vistes a dia
d’avui, lamentablement, i entenem que això en moltes ocasions
ho complica, o es deu al fet que no hi ha prou personal. Per
tant, per això vinculava el punt 2 amb el punt 3.
I volem que aquest decret sigui una realitat a final d’any,
perquè els record que vostès varen prometre que aquest decret
seria una realitat el mes de maig, després varen prorrogar-ho i
varen parlar del mes de setembre, finalitzem el mes de setembre
i el decret ni está ni se le espera. I nosaltres volem aquest
decret ja i volem aquest decret ben fet i volem un decret sòlid
que doni protecció a la praderia de posidònia o a les praderies
de posidònia d’una manera efectiva, i sense més demora.
Punt quart, demanam també la tramitació d’urgència de la
llei d’habitatge, element o instrument legal imprescindible per
comptar amb majors i millors mesures que permetin a totes les
persones que actualment cerquen habitatge tot l’any i que tenen
tants greus problemes, especialment a Eivissa i a Formentera,
amb un nou instrument que els permeti més mitjans, més
mesures, més protecció i més recursos per poder accedir a
aquest habitatge digne tot l’any.
Ja per acabar, promoció turística. Mirin, com a mínim des
de Formentera, que és l’àmbit del qual puc parlar amb un cert
coneixement de causa, fa molt de temps que reivindicam que es
faci un traspàs de competències de promoció turística amb un
finançament adequat, que es faci d’una manera ordenada i que
es faci d’una manera correcta, efectiva i com creiem que es
mereixen els consells que, a dia d’avui, no la tenen assumida,
és el cas de Mallorca, Menorca i Formentera. I a dia d’avui no
comptam, primer, ni amb cap convocatòria de la Comissió
Mixta de Transferències entre Govern i Consells ni tampoc no
comptam amb un calendari clar de quines són les intencions del
Govern, ni sabem si té la consignació econòmica adequada ni
sabem si ho pensa fer i com ho pensa fer.
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Per tant, aquest és també un compromís polític de Gent per
Formentera-PSOE a la nostra illa, és un compromís polític que
hem pactat amb vostès i, per tant, nosaltres els demanam que
siguin seriosos, que consignin la partida adequada, que
compleixin amb el Decret del 2015, on ja s’estableixen les
quantitats que s’aportaran a cadascuna de les illes, i sobretot
que deixem de tenir una situació atípica i certament injusta en
la qual tenim una illa que té les competències transferides i tres
illes que no tenen res transferit, perquè, probablement, vostès
consideren o el Govern considera que la manera com es va fer
no es va fer bé i ara no tenen molt clar com desfer-se’n.
Però trobem-hi una solució i, en tot cas, com a mínim, com
a mínim, els demanam que dins el 2017 consignin els gairebé
6 milions d’euros que s’han de consignar, donant compliment
al decret que aquest govern va aprovar el 2015, i que faran
possible que Menorca, Mallorca i Formentera tenguin, com a
mínim, allò que preveu actualment aquest decret, tot i que, i ho
de deixar clar, des de Formentera sempre hem reivindicat que
eren quantitats insuficients, però el deure del Govern és: mentre
no es negociïn unes condicions diferents amb aquestes illes,
com a mínim, consignar la partida necessària perquè aquesta
transferència es faci ja d’una vegada per totes, i cadascuna de
les Illes pugui lliurement decidir com vol fer la seva promoció
turística, com vol fer la inversió en innovació, en creació de
nous productes turístics, en manteniment del paisatge o en
allò...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Tur, ha d’anar acabant.
LA SRA. TUR I RIBAS:
... -sí, gràcies, presidenta- o en allò que consideri més adient.
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En primer lloc, votarem a favor de la primera proposta, en
la qual insta crear la figura del defensor de l’usuari. Per al
nostre grup aquesta figura és un element important en el
sistema de salut, perquè els pacients puguin defensar els seus
drets i llibertats a l’àmbit de la sanitat pública, apostam per un
defensor de l’usuari que sigui políticament independent, per
suposat, i que desenvolupi i exerceixi les seves funcions amb
absoluta autonomia.
A la segona de les seves propostes també li donarem suport,
i ho farem perquè coincidim en la necessitat de millora
contínua de les nostres infraestructures hidràuliques i molt
especialment de totes aquelles que han arribat a la seva
obsolescència i han superat la seva capacitat com a
conseqüència d’un notable increment poblacional i, per tant, si
coincidim en el diagnòstic coincidim en la solució.
En relació amb la tercera proposta li oferim una transacció,
amb la intenció que la seva proposta cobreixi tot l’àmbit
educatiu. Com dic, la seva proposta ens ha generat dubtes en
relació amb els centres concertats i és per això que li proposam
que on diu “centres públics” digui “centres sostinguts amb fons
públics”.
Quant a la quarta de les seves propostes, també rebrà el
nostre suport, els estudis de formació professional han de
respondre a la demanda real d’ocupació i crear aquelles noves
titulacions més demandades en el món laboral; la titulació
professional nàuticopesquera és una d’aquestes realitats i a més
és una de les nostres reivindicacions per a l’illa d’Eivissa, que
vostè molt bé recull en la seva proposta.
La cinquena, també hi votarem a favor i li recordo que el
nostre grup ja va presentar una PNL a la Comissió d’Assumptes
Socials i una esmena als pressuposts en aquest mateix sentit,
per tant, té el nostre suport.

Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari
Popular.
LA SRA. RIBAS I RIBAS:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Prenc
la paraula per posicionar el criteri del Grup Parlamentari
Popular en relació amb les propostes de resolució presentades
pel Grup M ixt, G ent per Formentera i Ciutadans-Partit de la
Ciutadania.
Començam per aquest últim. Sr. Pericay, comentar-li que de
totes les propostes que ens planteja la majoria seran acceptades
pel nostre grup, perquè algunes d’aquestes són coincidents en
el fons amb les propostes que nosaltres mateixos presentam i
perquè en determinades matèries les nostres conviccions, les
seves i les nostres, són compartides. No obstant això,
consideram que algunes mereixen una millor redacció, motiu
pel qual al llarg de la meva intervenció els proposaré una sèrie
de transaccions.

I en relació amb la seva proposta número 6, li he de dir que
una administració pública per atendre evidentment amb
eficiència la ciutadania ha d’estar ben dimensionada i adaptada
a la realitat social a la qual pretén donar resposta. Per tant,
també votarem en positiu aquesta proposta.
En el cas de la setena el nostre vot serà també en positiu ja
que es tracta d’una millora més, necessària, per aconseguir que
els serveis sanitaris als quals poden accedir els ciutadans de les
Illes Balears tenguin equitat amb els de la resta de comunitats
autònomes.
A la vuitena proposta li plantejam una altra transacció que
ens agradaria que ens acceptessin, encara que, si és que no, ja
li dic que igualment hi votarem a favor, ja que estam d’acord
amb el fons de la qüestió. Estam d’acord, com li deia, en la
necessitat de millorar la inspecció al transport per carretera i la
necessitat d’invertir en seguretat i en manteniment.
No obstant això, en relació amb l’ús del tacogràf permeti’m
que li recordi que a les illes d’Eivissa i Menorca la seva
implantació ha estat àmpliament discutida pel sector i per
diferents institucions públiques, atès que les distàncies i el
temps de conducció són molt reduïts a causa de les dimensions
de les illes.
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En aquest sentit aquest parlament ja es va pronunciar la
legislatura passada i ho va fer per unanimitat en la necessitat de
demanar canvis en els criteris de l’obligatorietat del tacògraf,
i és per això que ens agradaria introduir una referència a aquest
fet i li proposem la següent transacció, perquè s’incorpori a la
seva proposta com a un apartat, que seria l’apartat tercer, i que
diria el següent: “sol Alicitar al Govern de l’Estat perquè es
revisin els criteris per impulsar l’ús del tacògraf de tal manera
que les illes de M enorca i Eivissa quedin exemptes com ho és
a Formentera”.
Quant a la novena proposta, li votarem a favor, en matèria
de seguretat estam, crec que tots, d’acord amb la necessitat de
reforçar efectius entre altres coses perquè es tracta Balears
d’una destinació turística de primer ordre on la seguretat dels
residents i visitants ha de ser una màxima a preservar per tots.
En relació amb la desena, li he de dir que per a nosaltres
l’Estatut d’Autonomia en aquest aspecte mereix ser
desenvolupat de manera que es potenciï la nostra riquesa
lingüística a través de les nostres diferents modalitats i per tant,
també hi votarem a favor.
Finalment, pel que fa a l’onzena proposta estam d’acord que
seria una bona mesura de transparència, la publicació d’aquest
catàleg complet d’habitatges socials que existeixen a la
comunitat, i per tant, també li donarem suport.
Quant a Gent per Formentera, Sra. Tur, donarem suport a
la majoria de les seves propostes, no donarem suport a la
primera perquè no pensam, no estam d’acord que es faci per
aquest camí, pensam que s’ha de demanar el que ens toca, ben
segur, però pensam que s’ha de fer per la via de les
negociacions, del diàleg i del consens que el Govern balear tant
predica i tan poc practica.
En canvi, a la resta de propostes, li he de dir que sí que les
compartim i que les votarem a favor.
Referint-nos a la segona proposta, estam d’acord que si
volem tenir el Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera en bon estat de conservació, ben igual que
qualsevol altre de les zones protegides de les Illes, necessitam
que la dotació econòmica que es destina a la seva conservació,
i vigilància també, siguin suficients i adequades.
Quant a la tercera proposta, també li manifest el nostre
acord per una mesura necessària de cara a la protecció de la
posidònia i que convé fer calendari, ja que, com veiem amb
aquest acord i amb molts d’altres que es prenen en aquest
parlament, no arriben a materialitzar-se. Per tant, estam d’acord
a reclamar-ho.
El mateix passa amb la seva proposta número 4, una llei
d’habitatge que havia d’entrar en aquest parlament el mes de
juny i de la qual encara no tenim notícies, i convendria que els
compromisos i terminis que ens dóna el Govern es complissin,
una vegada més reclamam el mateix.
I també donarem suport a la seva proposta número 5, per a
la convocatòria de la Comissió Mixta de Transferència de
Competències Govern-Consells per tal que es pugui fer efectiu

el traspàs de la promoció turística als consells que encara no la
tenen.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. Carlos Saura.
EL SR. SAURA I LEÓN:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per anar ràpid perquè
després cediré la paraula al meu company Aitor per parlar de
les propostes de Gent per Formentera, no és estrany que el
Partit Popular estigui tan d’acord amb les propostes de
Ciutadans i que hi hagi tants d’aplaudiments, és el reflex del
que ha passat també a l’Estat i és la mostra que el Partit
Socialista no hauria d’haver intentat pactar mai amb el partit de
Ciutadans.
Em recorda molt la proposta número 10, em recorda molt
la cançó aquesta de no es amor lo que tú sientes, se llama
obsesión, o sigui no és amor a Espanya en realitat, és una
obsessió contra Catalunya i contra tot el que soni o faci olor de
català i de Catalunya. Ja sabem en què va consistir el
blaverisme valencià i en què va consistir la política lingüística
de Bauzá, que era la mostra, la translació d’allò que va passar
a València aquí a les Illes Balears, no sé perquè ens hem
d’obsessionar amb modalitats i minúcies que el que fan és
intentar posar límits a qualsevol sentiment identitari que faci
olor de Catalunya.
Això no va anar gens bé al Partit Popular, va passar de 35
a 20 diputats, jo no li recoman que facin això i que defensin
aquesta postura.
I el que ha passat a Galícia i a Euskadi té molt a veure amb
això, no entendre la multi... bé, la diversitat, la plurinacionalitat
del nostre Estat, en realitat és una voluntat recentralitzadora
que es fixen en minúcies per tal de no acceptar que la realitat
del país és diversa.
Per això crec que és important fer una reflexió en aquest
sentit i és que hi ha allò que creus que defenses i després allò
que afavoreixes amb allò que creus que defenses, i en el cas de
Ciutadans pensam que és una maniobra de confusió cercada i
anticientífica perquè l’autoritat màxima en qüestió lingüística
en el cas de Balears és la Universitat de les Illes.
Per parlar de les seves propostes vostè ha dit que nosaltres
vàrem... bé, ha parlat de la nostra proposició no de llei sobre el
defensor de l’usuari del sistema de salut, nosaltres estaríem a
favor de fer una transacció que proposarà la companya Sílvia
Cano del Partit Socialista perquè aquest nomenament es faci a
l’any 2017.
Quant al tema del cànon d’aigües, hi votarem a favor.
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En el cas de la número 3, també esperarem a la transacció
que es proposarà.
En el cas de la número 4, votarem que no.
A la 5, si no accepten la transacció, tampoc no votarem que
sí, votarem que no.
I votarem que sí a la 6, a la 8 i a l’11.
Bé, res més. Ara cedeixo la paraula al meu company Aitor
Morrás perquè contesti les resolucions de na Sílvia Tur.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.
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esa ley, pero hay que darle celeridad y tendremos que darle
celeridad entre todas y todos para que esta ley vaya cuanto
antes, y antes de que termine este periodo de sesiones sea
aprobada.
También nos parece lógico y nos parece del todo coherente
que se solicite y que se pida una resolución de este parlamento
sobre el cumplimiento de los acuerdos que se adoptan, de unos
acuerdos que se adoptan en una conferencia de presidentes y
que se retrasan, se retrasan, se retrasan y no se llegan a cumplir,
por lo tanto pedimos al Govern a través de esta resolución que
cumpla con los acuerdos adoptados por las Conferencias de
Presidentes en las que la mayoría son, si no casi todos, de la
fuerza política que también está en el Govern de les Illes
Balears, y por lo tanto un acuerdo adoptado por esos
presidentes parece lógico que sea llevado a cabo también por
este gobierno.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Gracias, Sra. Presidenta. Antes que nada quiero felicitar de
forma cuádruple a la consellera Silvia Tur: primero, por su
boda reciente; segundo, porque hoy es su cumpleaños, igual
que el de la consellera Fani, perdón, Fina, Fina...
(Rialles)
...perdón, Fina; también le quiero felicitar, puesto que a la vista
del ránquing que ha sacado a la luz el Sr. Abril hoy en cuanto
a la fuerza más apoyada, parece que Gent per Formentera se va
a llevar el mayor apoyo de esta sala, con lo que parece que va
ser un apoyo del cien por cien de sus propuestas aprobadas por
la mayoría de los grupos; y también le quiero felicitar por
cuarta vez porque sí que nos parece que sus propuestas de
resolución son un llamamiento a la lógica y están llenas de
sentido común, están llenas de sentido común y está claro y ha
quedado palpable del porqué es necesario en un momento dado
dejar de seducir, dejar de seducir y de intentar negociar
constantemente, por cuanto que acabamos de ver que el Partido
Popular no se aviene a aprobar la primera resolución, o
propuesta de resolución, y de seguir negociando cuando
continuamente se niegan a realizarlo, y por lo tanto habrá que
iniciar acciones legales de una vez.
También, respecto a la segunda propuesta de resolución,
vemos que activistas que son diminutos frente a los grandes
yates intentan seducir a los capitanes de los multimillonarios
para que no fondeen en posidonia; vemos que intentamos
seducir de esa forma. Esas diminuteces que lo intentan y que
son muy loables en sus acciones no lo consiguen. Por lo tanto
necesitaremos recursos económicos, necesitaremos fuerzas del
Govern que impidan que esos yates fondeen en el Mediterráneo
en las zonas LIC, encima de posidonia. Por lo tanto también
nos parece muy bien que se adopten medidas de protección de
posidonia.
Y toda la masificación turística también tiene su influencia
en la vivienda, y en la vivienda es un problema muy grave; es
un problema muy grave que especialmente vive Formentera,
vive Ibiza y lo empezarán a vivir islas como M enorca y
Mallorca, y por eso es necesario hacer y que pase a este
parlamento ya cuanto antes la Ley de vivienda. Es cierto que ha
habido, por la situación del conseller Joan Boned, un retraso en

Por eso nos parece que son cinco propuestas de todo el
sentido común y por eso las apoyaremos en su integridad.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn de fixació de posicions pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.
LA SRA. CAM POMAR I ORELL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a la primera proposta de
resolució del Grup de Ciudadanos, per la nostra part li hem de
dir que sí, que aquesta proposta ens agradaria també que..., ens
adherim a una transacció que pot proposar el PSOE perquè ens
pareix que donar un mes per nomenar una persona és una mica
precipitat, en el moment en què estam. De totes maneres crec
que caldria fer una mica..., dir que aquesta llei ja fa tretze anys
que tenim aquesta llei, i que realment no tenim aquest càrrec
perquè el Partit Popular el va eliminar, i per això patim aquesta
situació.
Pel que fa a la segona proposta, que és destinar íntegrament
la recaptació del cànon de sanejament per al finançament de les
polítiques, evidentment hi estam d’acord, per part nostra; creim
que aquesta és la seva finalitat i aquí ha d’anar destinat.
Pel que fa a la proposta 3, que fa referència a la gratuïtat
dels llibres de text, creim que així com està redactada aquesta
proposta és massa taxativa, massa uniformadora de tots els
centres; no tenim en compte que aquí hi ha centres que
treballen d’una altra manera, que treballen sense llibres, que
també nosaltres defensam l’autonomia dels centres i que per
tant la llibertat de la direcció del centre amb l’equip de
direcció, que realment siguin els que estableixin quines són les
mesures i quines són les tècniques i els instruments adequats en
aquell centre per als seus alumnes per tal de dur a terme
aquesta... Però en el fons sí que estam d’acord, diguem, amb el
reciclatge de llibres, però no amb aquesta uniformitat, amb
aquesta forma taxativa d’obligació a tots els centres, perquè
creim que deixa fora molts de centre i per tant no és adequat.
Crec que hem de donar precisament... obrir la porta a tot això.
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Pel que fa a la quarta, de formació professional, creim que
evidentment el Govern hi fa feina en el sentit genèric del que
proposa aquesta resolució de Ciudadanos, però sí que és vera
que en aquest sentit, quan posa ja..., diu perfectament quins són
els nivells que s’han d’imposar de nàutica, quins són tots...,
d’aquesta forma nosaltres creim que el Parlament no és el que
ha de decidir quin nivell s’ha de posar a una escola de formació
professional exactament. Jo crec que aquí han de preveure els
criteris tècnics i per tant crec que aquí ens hem d’adaptar, crec
que hem de deixar marge precisament que es dictin aquests
criteris tècnics, quins nivells, amb quina capacitat, etc., etc.,
han de tenir aquests mòduls de formació professional, com és
en aquest cas del punt b) de l’illa d’Eivissa, i que a més vostès
centre en el sector nàutic, sense deixar que hi estiguem d’acord,
però creim que no..., així com està regulat a la seva proposta no
ens pareix adequat.
Pel que fa a la proposta número 5, de coordinació dels
serveis socials, abans ja li ho ha dit. Bé, li llegiria un poc la
transacció que nosaltres proposam per dur a terme: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a crear un
grup de treball entre els ajuntaments, els consells i el Govern
per impulsar la unificació dels registres de casos relatius a
serveis socials dins el marc de les competències que estableix
la Llei de serveis socials”. N osaltres defensam que la Llei de
serveis socials ja estableix perfectament quins són les
competències de cada administració; per tant ara ja no cal fer
aquest document, i que com que cada autonomia de totes
aquestes administracions per tractar de trobar una fórmula,
diguem, de coordinació, d’unificació d’aquests registres o de
conèixer, creim que seria important fer feina dins aquest grup
de treball, que em pareix que va encaminat en una proposta no
de llei que ja s’ha aprovat en aquest mateix parlament.
Pel que fa al Pla d’estructuració del sector públic
instrumental, evidentment no hi estam d’acord; per què?,
perquè nosaltres creim que vostès compren, compren, el que ja
ha fet el Partit Popular, són uns seguidors fidels de les
polítiques més negatives en aquest sentit de retallades del
sector públic. Nosaltres creim que no es pot criminalitzar el
sector públic com fan vostès; sí creim realment en els serveis
públics, nosaltres no estam per això. Creim en l’eficiència, però
també defensam la suficiència, cosa que creiem que és el més
important, la suficiència dels serveis públics, la suficiència dels
recursos humans, i aquí han anat encaminades moltes de les
propostes, com ja he dit abans quan he defensat les de MÉS per
M enorca, defensar la suficiència de... hem parlat de policia
local, hem parlat de suficiència de recursos humans en temes
mediambientals, en temes de protecció i de vigilància de parcs
naturals, en temes de cultura nosaltres també els hem... etc. Per
tant, nosaltres amb aquesta mesura sempre encaminada al retall
no hi estam d’acord. Estam d’acord amb revisar, tots s’ha de
millorar, però hem de combinar aquestes dues coses.
Bé, pel que fa al Servei de Trasplantament Hepàtic, dir-li
que nosaltres creiem que això s’ha de fer amb criteris i ràtios
que s’estableixin tècnicament pel mateix hospital, no crec que
ho haguem de decidir en aquesta cambra.
Pel que fa a la inspecció de carreteres sí que donarem
suport a la seva proposta, a la número 8.

També pel que fa a la 9, a la policia local, sí que també els
volíem proposar una transacció, en el sentit que “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
introduir, a la modificació de la Llei de coordinació de policies
locals, mesures per assegurar l’estabilitat i fidelització de les
plantilles, i que aquesta reforma sigui consensuada amb els
agents socials i amb els responsables municipals. I així mateix
l’insta a seguir reclamant a la Delegació del Govern la dotació
dels cossos de seguretat de l’Estat necessaris per mantenir una
seguretat ciutadana adequada per a les Illes Balears”. Creiem
que totes les propostes que parlen de mesures de negociació i
altres d’estabilització de plantilles han d’anar encaminades a la
nova llei, a la modificació de la llei de cos especial que està en
marxa, que es prepara a nivell de Govern. No pot ser com una
mesura solta que haguem aprovat en aquesta cambra.
Després, pel que fa a la mesura número 10 del seu partit, en
el sentit, em posaré les ulleres perquè... és que m’agradaria...
vostès diuen: “el Parlament insta a complir el artículo 35 del
Estatuto y, en particular, con el imperativo de que las
modalidades insulares del catalán de Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera sean objeto de su estudio y protección,
para ello le insta a fomentar su uso y promover su estudio en
los distintos órganos de la administración, y en particular en
el sector educativo y en los medios de comunicación públicos
institucionales”.
Bé, jo m’he posat les ulleres, perquè realment el que diu
aquest article 35 és que, diguem, “la comunitat autònoma té
competència exclusiva per a l’ensenyament de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la tradició
literària autònoma, normalitzar-la serà un objectiu dels poders
públics de la comunitat autònoma. Les modalitats insulars del
català de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera
seran objecte d’estudi i protecció sense perjudici de la unitat de
la llengua, i la institució consultiva serà la Universitat.”
El que no és una pràctica jurídica adequada és agafar només
una part d’un article, i jo diria que tampoc no és una bona
pràctica política la demagògia que vostès fan amb aquest article
35.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Per això m’he posat les ulleres, perquè no estava segura si
ho havia llegit, si ho havia llegit bé.
Bé, pel que fa a Formentera, diguem, nosaltres, bé, li direm,
Sra. Tur, que estam d’acord amb totes les seves propostes.
Evidentment l’1 i la 2, la d’accions extrajudicials, i la 2, de
tenir una dotació adequada de recursos humans per a la
vigilància dels parcs, crec que coincideixen en tota la seva
literalitat amb les propostes que ha fet MÉS per Mallorca, i per
tant, és evident que hi estam d’acord i que hi donam suport,
però... perquè de manera expressa, no?
Pel que fa a la posidònia, pel que fa a la tercera, jo diria que
crec que en aquesta cambra ja ens hi hem manifestat, tots hi
estam d’acord, però sí que em sembla excessiva una mica la
pressa de final d’any, perquè un decret tampoc no és fàcil de
tramitar. Jo li demanaria, si vol, pensar-s’ho millor, ser una
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mica més flexible en aquest sentit, però és evident que nosaltres
també hi donam suport i no...
Pel que fa a la llei d’habitatge, crec que tots tenim clar que
és una necessitat, que en aquest moment la nostra comunitat
autònoma té unes mancances d’habitatge i sobretot agreujades
a certs punts, per tant, a llocs concrets de les nostres illes,
sobretot a zones urbanes molt densificades. Per tant, és
necessari que prenguem part en aquest debat i que facem feina.
Pel que fa referència al traspàs, diguem, de promoció
turística dir-li que sí. Nosaltres estam d’acord amb el traspàs de
promoció turística, però jo crec que aquí també cal una
reflexió, aquí sembla que ara fem com a una espècie de cicle
que més doblers per a promoció turística, hi ha un debat
damunt la taula, hi ha un debat damunt la taula que aquí també
s’ha insinuat, un debat damunt la taula de com mesuram els
impactes, no?, els impactes del turisme sobre els nostres...
nostres, que a algunes zones realment aquest impacte hi és, i jo
crec que també hi ha... s’ha de fer el debat a veure les quantitats
si les hem de dedicar a promoció turística en tot, si hem
d’incrementar en una escala aquesta promoció turística o també
els hem de dedicar a altres com és, diguem, de protegir el
nostre territori precisament d’aquests impactes turístics. Crec
que encadenar-nos dins una... a una escala de jo vull més per a
promoció crec que en aquest moment el debat i la nostra
societat no ho entendria.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr.
Josep Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
No entraré, com ja he fet a l’altre torn d’intervencions que hem
tengut, no entraré en las proposicions de resolució que votam
favorablement, a les que donam suport perquè entenem que ja
es comenten per elles mateixes i, per tant, com que donam
suport a totes les de Formentera, no en faré cap comentari,
estam d’acord amb totes.
I amb Ciutadans estam bàsicament també d’acord amb
gairebé totes.
Ens afegim a la proposta de transacció de la número 3,
respecte que s’inclogui l’escola concertada, això sí que li
volíem proposar aquesta transacció, li ha feta el Partit Popular,
ens afegim a la proposta.
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I em dedicaré a la número 10. A la número 10 li proposam
una transacció, perquè és clar, vostès diuen que s’acompleixi
l’Estatut i a nosaltres ens sembla molt bé que s’acompleixi
l’Estatut, efectivament, nosaltres estam en la línia que
s’acompleixi l’Estatut íntegrament. Per tant, li proposam una
transacció que digui que “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a complir el que disposa l’article 35 de l’Estatut i, en
particular, l’imperatiu de normalitzar la llengua catalana i que
s’estudiïn i protegeixin les modalitats insulars del català de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera”, que és el
que diu l’article 35. Si vostès estan d’acord amb el diu l’article
35, evidentment li podem donar suport, si no vostès juguen a
embullar i a fer un joc d’equilibris amb aquest article i no ho
copien en la seva integritat, que és el que efectivament pensam
que pertoca.
I per cert, aquí quan s’ha dit, és que és el que diu l’Estatut,
algun membre de la bancada d’aquesta zona ha dit, és el que
diu l’Estatut. És clar, nosaltres hem fet una proposició de
resolució que és el que deia l’Estatut i aquí se’ns ha dit que no
se’ns votarà a favor, perquè, és clar, l’Estatut diu que és
competència de les Illes Balears, a l’article 32.17, el domini
públic maritimoterrestre i a l’article 33 la policia i a l’article 98
la justícia i a l’article 32.15 ports i aeroports i a l’article de
disposició... a la disposició transitòria novena, perdó, les
inversions estatutàries, i resulta que vostès no les volen
reclamar als jutjats i resulta que quan nosaltres proposam que
s’implementi aquestes transferències a les Illes Balears, tampoc
no es donen suport. Per tant, es veu que l’Estatut només
s’acompleix segons els interessos partidistes, i pensam que
aquesta no és l’actitud.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn per fixar posicions del Grup Parlamentari M ÉS per
Menorca. Té la paraula el Sr. Josep Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intervindré primer jo per
fixar la posició respecte de les proposicions del Grup de
Ciutadans, i després li passaré la paraula a la meva companya,
Patrícia Font, perquè fixi la posició respecte de les de Gent per
Formentera.
Si li sembla bé, Sr. Pericay, aniré una per una de les seves
proposicions. Respecte de la primera estam d’acord, diguem,
amb la transacció que li proposarà el Partit Socialista per fer
factible, realment factible, el que vostès proposen, que estam
d’acord amb el fons.
Respecte de la segona, votarem afirmativament.

En relació amb la número 8 tenim dubtes, tenim dubtes
perquè és la gestió ordinària d’una competència pròpia dels
consells insulars. Per tant, això que el Govern intervengui una
competència pròpia de gestió ordinària, no una inversió
extraordinària, ens genera dubtes, i atesa la carestia
pressupostària el que farem, a la número 8, és abstenir-nos.

Respecte de la tercera, també li proposam o demanam que
accepti la transacció que li proposarà el Grup Socialista.
Quant a la quarta, respecte de la formació professional,
nosaltres creiem que és innecessària en gran part i inconvenient
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en una part, que és que vostès, enmig d’un curs que nosaltres
compartim, sobre la importància de la formació professional per cert, si consideren que la formació professional és tan
important, potser podrien tenir una postura menys ambigua
respecte de la LOMQE, perquè considerem que, precisament,
el que fa és relegar-la a no ser una primera opció per als
alumnes, per als estudiants-, però bé, estam d’acord amb aquest
discurs global, però no estam que amb una proposició d’aquest
tipus instem fer un centre concrets, perquè nosaltres creiem que
cal tenir una visió global més àmplia de les necessitats que hi
ha, i segurament, igual que vostès proposen en el punt b), n’hi
hauria d’altres. Per tant, si vostès traguessin aquest punt b), ens
podríem plantejar votar-hi a favor, tot i que la veiem
innecessària i per tant més aviat ens orientem a votar-hi en
contra.
Pel que fa a la 5, també estam d’acord amb el fons, subscric
el que ha dit la Sra. Campomar, ja en el mes de novembre es va
aprovar una proposició no de llei en el Parlament que anava en
aquesta línia, que es va aprovar per unanimitat, si no recordo
malament a iniciativa del Partit Popular. Com ha de ser aquest
document i quines competències té cada institució en els serveis
socials ho diu la Llei de serveis socials, per tant, si accepten la
transacció que se’ls ha proposat, doncs nosaltres també hi
votaríem a favor.
Respecte de la reestructuració del servei públic, nosaltres hi
votarem en contra, perquè aquí hi veiem el típic discurs
subreptici de l’eliminació de duplicitats, d’insinuar que el
sector públic de les comunitats autònomes està massa inflat, i
bé, és aquest discurs que vostès fan servir tant i que, doncs, per
exemple, critiquen les suposades ambaixades que la Generalitat
crea a l’exterior i, en canvi, callen davant les despeses del
jardinet del Sr. Vert a la seva ambaixada de París o, com jo
sempre dic, el dia que els senti dir que, per evitar duplicitats, es
fusionin la policia nacional i la Guàrdia Civil, aleshores
començaré a creure que realment estan preocupats per la
duplicitat de funcions a l’administració autonòmica.
Quant al punt 7 i als trasplantaments de fetge, aquest tema
ja es va parlar aquí en el Parlament i em sembla que la
consellera de Salut els va donar una resposta molt clara de la
freqüència que es necessita de casos per poder mantenir un
equip plenament operatiu respecte d’això. Vostès posen en
dubte les dades de la consellera, però jo no he sentit que vostès
digues dades, en canvi la consellera sí que els va donar dades.
De la desena de casos que es donen a Balears, pensi també que
els dos o tres que deuen correspondre a Eivissa o Menorca ens
és tan traumàtic viatjar a Palma com viatjar a un hospital de la
península. Per tant, per un tema purament tècnic, per un tema
de massa crítica, a nosaltres no ens queda més remei, perquè és
una qüestió de tenir una actitud de respecte del que diuen els
especialistes, no ens queda més remei que suportar, en aquest
sentit, la postura del Govern.
El punt 8 els ho votarem a favor.
En el punt 9 la Sra. Campomar els ha proposat una
transacció que nosaltres suportem i, per tant, si l’accepten hi
votaríem a favor.

En el punt 10, ja s’ha dit, vull dir, també aquí hi veiem...,
doncs bé, vostès necessitaven utilitzar aquest objecte llancívol
de les modalitats, i a mi la veritat és que m’ha agradat la
proposta que ha fet el Sr. Melià, però encara diria que afegeixin
tot l’article 35, i, per tant el “sens perjudici de la unitat de la
llengua”, perquè vostè, quan els he dit l’article, no ha dit aquest
últim element. Per tant, s’hi afegeixen aquest punt, doncs
també, tal vegada, hi podríem votar a favor.
De tota manera, els he de dir que, jo, sentint-lo a vostè i
després a la Sra. Ribas, que també ha dit que hi votaria a favor,
els puc dir que poden estar molt tranquils, perquè els meus fills,
que són un resultat de l’escola balear, parlen la modalitat
menorquina d’una forma... amb una genuïnitat que, de ver, no
els hauria de preocupar gens, és a dir, el sistema educatiu de
Balears genera joves que saben utilitzar les modalitats
lingüístiques, en aquest cas la menorquina perfectament, en
qualsevol cas, totalment comparable a la modalitat
suposadament mallorquina que utilitza vostè o suposadament
eivissenca que utilitza la Sra. Ribas. Per tant, no escau aquí la
paranoia, tal vegada el paranoic soc jo, però bé, si soc jo,
llavors vostè acceptarà la transacció que li deia el Sr. Melià, i
que jo complementava, i llavors es demostrarà que realment el
paranoic soc jo i que vostè no té res en contra de la unitat de la
llengua catalana.
Això és tot, gràcies, i ara li passo la paraula a la companya
Patrícia Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Castells. Bé, jo també
seré poc original i també donaré suport a les propostes de Gent
per Formentera, perquè, bé, perquè compartim totes les seves
iniciatives. Així, està clar que MÉS per M enorca està
absolutament a favor que el nostre govern reclami del Govern
espanyol el pagament de les inversions estatutàries, així com
que reclami un millor finançament, hauríem de fer front comú
en aquesta lluita. Si volem tenir uns bons espais naturals,
haurem de ser capaços de dotar-los del personal necessari, ho
hem dit moltes altres vegades, la nostra riquesa és el nostre
territori, l’hem d’estimar i respectar.
Un altre aspecte amb el qual estam d’acord és la realització
d’un pla de protecció de la posidònia, també hem de protegir el
nostre fons marí, que és una altra de les nostres riqueses, tot i
que som conscients també que la conselleria ja hi fa feina.
Agraïm especialment la proposta sobre la llei d’habitatge,
tan necessària, MÉS per Menorca també considera que és
urgent tenir el text legal per poder donar resposta a les
necessitats de la ciutadania i ordenar el marc legal perquè sigui
més humà.
I ja la darrera, el traspàs de la promoció turística, proposta
que també hem fet nosaltres, que és una reivindicació dels
nostres consells i que ja n’hem parlat durant el dia d’avui. Vull
remarcar les paraules de la Sra. Tur, que cada consell triï com
fer la seva promoció, açò és el que volem, perquè cada illa té
un model molt diferent.
Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Sílvia Cano.
LA SRA. CANO I JUAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Dir que, des del Grup Socialista,
també ens dividirem el temps i jo faré les propostes de
Ciudadanos i el meu, el Sr. Enric Casanova, farà les de Gent
per Formentera.
De les onze propostes que presenta Ciudadanos, en votarem
tres en la seva literalitat; farem quatre propostes de transacció
i en votarem quatre en contra. Vull destacar la voluntat de
consens que s’ha fet per part del Partit Socialista.
Abans d’entrar en matèria, m’agradaria fer una petita
matisació al Sr. Pericay i és les raons per les quals avui la
presidenta no ens pot acompanyar a aquest debat, i és perquè
ella exerceix les seves responsabilitats en el Comitè de les
Regions a BrusselAles, precisament com a presidenta de la
Comissió de Recursos Naturals, debat avui el repartiment de
fons europeus per als anys 2020-2026, fons que tenen a veure
precisament amb moltes de les propostes de resolució que
vostès han plantejat: inversió en formació ocupacional,
investigació, qüestions ambientals i turístiques. I si no és aquí
és perquè defensa els interessos de les Illes Balears, d’aquesta
comunitat autònoma, a BrusselAles.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Entrant a les propostes, votarem a favor de la segona, de la
vuitena i de l’onzena, per destinar íntegrament els fons a
sanejaments hidràulics, millora de la seguretat en transport per
carreteres, per fer públic el catàleg en habitatges socials.
I plantejam transaccions a les següents propostes: a la
primera, nosaltres compartim la necessitat de reinstaurar,
perquè en aquesta comunitat autònoma hi havia un defensor
dels usuaris de la sanitat pública i José Ramón Bauzá se’l va
carregar, amb aquesta voluntat de retalls, i per tant nosaltres ho
compartim, però pensam que la seva proposta és poc realista i
el que proposam és una transacció per instar el Govern a
nombrar en el 2017 la figura del defensor del usuario con
arreglo a la ley que ustedes hacen referencia.
Després, la següent proposta que nosaltres també plantejam
una transacció és la tercera, on posa “posar en marxa”,
nosaltres proposam el terme “afavorir”: “El Parlamento de las
Islas Baleares insta el Govern balear a afavorir programes de
reutilització i corresponsabilitat de l’usuari al qual, de manera
voluntària, s’hi puguin acollir totes les famílies que així ho
desitgin.” Pensam que aquesta redacció és molt més coherent
amb l’autonomia dels centres, i sobretot perquè hi ha centres on
cada curs n’hi ha alguns que utilitzen determinats materials
didàctics, alguns ni tan sols empren llibres de text i, per tant,
això també respecta l’autonomia del centre.
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A la proposta número 5, nosaltres donarem suport a la
proposta que ha plantejat la Sra. Campomar, el que es planteja
bàsicament està recollit a la Llei de serveis socials. I la
transacció de crear un grup de treball, per a nosaltres és
satisfactòria i per tant ens hi adheriríem.
De la proposta novena, compartim la infradotació que té la
policia en aquests moments i per això des del Govern ja es
prepara un projecte de llei que es coordini amb la policia local,
ja es fa tota una feina en colAlaboració amb els ajuntaments i les
forces i cossos de seguretat de l’Estat. Hi haurà temps per
presentar les esmenes i les millores a aquest projecte en
tramitació parlamentària i, per tant, també ens sumam a la
proposta de transacció de M ÉS per Mallorca.
On no tendran el nostre suport? A la proposta número 4,
perquè pensam que des del Govern de les Illes Balears ja es fa
tota una feina per a la formació professional i reenganxar els
joves al nostre sistema educatiu, una doble feina des de la
Conselleria de Treball, però també d’Educació, de fomentar la
formació dual i adaptar-nos a les necessitats dels joves i també
dels nínxols d’ocupació d’aquesta comunitat. Aquest curs hi ha
noves formacions professionals de nàutica i per tant, en aquest
sentit, no donarem suport.
L’altra proposta que tampoc no comptarà amb el nostre
suport és la número 6, cada vegada que la dreta utilitza paraules
com racionalitzar o austeritat o sostenibilitat, em pos una mica
d’esquena paret; jo crec que darrera s’amaga una lògica una
mica perversa de retallar i aprimar l’administració pública i
això nosaltres no ho compartim. Jo vaig estar atenta el dia del
debat a la seva intervenció, he rellegit aquest cap de setmana la
seva intervenció i els pressuposts que vostès tenen respecte del
que ha de ser l’administració pública no els compartim. Podem
compartir una part, que hem de ser curosos en la gestió dels
doblers públics, que hi ha d’haver frugalitat a l’hora de la
gestió dels doblers públics, però...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Cano, hauria d’anar acabant si el seu company ha
d’intervenir.
LA SRA. CANO I JUAN:
... -d’acord-, ... però no compartim ni molt manco que
sobrin funcionaris o personal laboral.
Tampoc estam d’acord amb la proposta número 7, pensam
que es fa una feina i que a nivell tècnic no s’avala aquesta
proposta.
I la darrera proposta, ja s’ha comentat de manera suficient,
i és que vostès obliden, de manera intencionada, que l’article
35 també contempla la unitat de la llengua i que aquesta unitat
la garanteix el foment del català.
Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Casanova, cinc minuts.
EL SR. CASANOVA I PEIRO:
Bona tarda. Ara ja, després d’aquest dia tan pesat, toca ja
parlar de les propostes que ha presentat aquí Gent per
Formentera.
Pensam que les propostes de Gent per Formentera, per una
banda, són coherents amb la idea d’anar augmentant el
finançament, amb la idea d’un nou model de protecció
mediambiental, de millora social, etc. Per tant, pensam que
totes aquestes propostes van encaminades a aconseguir un
millor model per a tota la ciutadania de Formentera, però crec
que també poden ser aplicables a tota la ciutadania de les Illes
Balears.
Per això, si analitzem les propostes una a una, respecte de
la primera proposta crec que és una de les propostes més
importants que hi pot haver, perquè de totes les que hi ha, hi ha
una cosa que és importantíssima en l’acció política, que és el
finançament. Tots, millor dit, tots menys un, els grups que
conformem aquesta cambra, tenim molt clar que des del
Govern central no se’ns contempla com a una comunitat
autònoma de primera, sinó que, com se sol dir, som una
comunitat d’illes adjacents, per tant som a la perifèria, i moltes
vegades aquest finançament que ens tocaria no arriba.
Ja sigui perquè estàvem en crisi, darrerament no ha arribat
el finançament com cal, perquè estàvem en crisi, per tant
s’havia de retallar, no hi havia sous i per tant es deixava per a
més endavant, o bé ara, perquè com que a Madrid tenim un
govern en funcions que no sabem si funciona o no del tot,
doncs tampoc no es pot traspassar aquest finançament. Per tant,
crec que és justa la proposta que fa la Sra. Tur, de donar una
passa més i anar allà on sigui per obtenir el finançament que
ens mereixem i, per tant, reclamar allò que està pactat i
acceptat, malgrat que Madrid se n’oblidi, per fer efectiu aquest
pagament.
Aquesta manca de finançament l’únic que fa és bloquejar
l’acció d’aquest govern i per tant no sols bloqueja el Govern,
sinó que també bloqueja les repercussions que els ciutadans i
les ciutadanes de les Illes poden tenir. Per tant, la primera
proposta de resolució la votarem sense cap tipus
d’inconvenient.
Pel que fa a la segona proposta, estam novament d’acord,
pensam que la protecció mediambiental és una figura
fonamental, pensam, des del Grup Parlamentari Socialista, que
les figures de protecció mediambiental a través de parcs
naturals, reserves i d’altres són unes figures de primer ordre per
a la conservació del nostre paisatge, que està molt agredit, i per
tant ja la Sra. Presidenta, en el seu discurs, va dir que el Govern
era conscient que el Parc Natural de Ses Salines necessita més
personal i per tant va reconèixer que durant el 2016 es fan
esforços i durant el 2017 caldrà fer molts més esforços, perquè
si no tenim el personal no es podrà fer.

Ara bé, permeti’m que faci una apreciació de caràcter
semàntic a la seva proposta, ja que vostè parla de dotar de
recursos personals i materials òptims, jo crec que qualificar
d’òptim hi ha coses que no es poden qualificar mai de tenir la
situació òptima, els recursos en medi ambient, els recursos en
educació, els recursos de sanitat jo crec que mai no podran ser
òptims, perquè sempre sorgiran noves necessitats. Per tant, crec
que hauríem de substituir la paraula “òptim” per la paraula
“suficient i adequada” per arrodonir la proposta, i així poder
incloure aquelles activitats que avui en dia no hi són, però que
en aquest canvi que tenen a les Balears sí que es poden donar.
Respecte de la tercera resolució, de la posidònia, també
pensam que és una resolució que arrodoneix la segona. També
creiem, conforme ha dit aquí la Sra. Campomar, que posar-nos
un termini de dos, tres, mesos abans de fnalitzar el 2016 és un
termini una mica feixuc, per tant hauríem de donar, hauríem de
ser més flexibles. Però bé, si és el que vol donar, tampoc no en
donaré.
Respecte de la tercera, crec que la llei d’habitatge és una
mesura important i per tant li donarem tot el suport i direm
endavant.
I respecte de la darrera proposta, sí que tornem dir que el
Govern i el Grup Socialista estam el plena disposició d’avançar
en les transferències, pensam que les transferències s’han
d’avançar. Tal vegada s’ha de repensar, com ha dit també la
Sra. Campomar abans, s’ha de repensar quin tipus de promoció
volem i quin tipus de negociació s’ha de fer, per tant s’hauria
de fer un repensament no de la quantitat en promoció, sinó del
tipus de promoció que es faci.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Casanova. Vol fer ús de la paraula el
grup proposant? Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Gràcies, Sr. President. Abans de res, moltes gràcies a tots
els grups parlamentaris i a les seves aportacions per allò,
diguem, que ja han manifestat que votaran a favor, i per les
transaccions que, en gran part, esper que puguem acordar.
Les dues que ha proposat el Partit Popular les acceptarem.
Evidentment, quan nosaltres parlam de centres públics pensam
en centres sostenguts amb fons públics. Per tant, amb molt de
gust ho incorporarem. I també la segona respecte dels
tacògrafs, que efectivament és una situació -i és vera- distinta
a Eivissa i a Menorca i és una cosa que no havíem tengut en
compte a la nostra redacció.
Sr. Saura, vostè mescla ous amb caragols, i li ho dic amb
una d’aquestes minúcies. No té res a veure una cosa amb l’altra,
i la prova la té, i la tendrà, en el fet que efectivament, si s’ho
llegeix bé, veurà que el que estic dient és..., estic agafant
l’article 35, estic agafant l’article de l’Estatut, i ara ho veurà,

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 50 / 27 de setembre de 2016
d’aquí a un moment, li ho demostraré, íntegrament, no hi tinc
cap problema, no hi tinc cap problema.
La coincidència amb el Partit Popular. Vagi alerta, perquè
ara vendrà el Partit Socialista i en tenc moltes, també, amb ells.
Vull dir que no intenti entendre la realitat a partir d’aquestes
especulacions perquè ho sent molt però li acabaran fallant.
Sra. Campomar, li acceptaré la número 5 tal com està; la
número 9, no, perquè a nosaltres en aquest tema ens interessa
especialment la situació també dels interins, diguem, que es
troben en una situació concreta, i ens agradaria que anessin
dintre d’aquesta... Com que això no està en la redacció que
m’ha proposat, evidentment no puc estar-hi d’acord.
Respecte d’aquest article 35, bé, ara m’hi referiré, però...
Les ulleres jo les duc posades, i li assegur que llegesc
exactament el mateix que llegeix vostè, però de totes maneres
no es preocupi, accept la proposta que acaba de fer El Pi, i
esper que tothom l’accepti, perquè aquesta proposta que ara
llegiré reflecteix estrictament el que diu l’article 35; no crec
que vostès hi tenguin, hi puguin tenir cap emperò. Proposta de
transacció que m’ha fet arribar el Sr. Melià: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern balear a complir el que disposa
l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia i, en particular, amb
l’imperatiu de normalitzar la llengua catalana i estudiar i
protegir les modalitats insulars del català de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i per això l’insta a fomentar el
seu ús i a promoure el seu estudi en els distints òrgans de
l’administració i, en particular, en el sector educatiu i en els
mitjans de comunicació públics institucionals, sense perjudici
de la unitat de la llengua”. Algú hi té res a dir?, esper que no.
Per tant ja en tenim una altra d’aprovada.
I seguiré...
(Remor de veus)
...seguiré... Bé, quan em diuen a MÉS per Menorca que
focalitzam i crec que no és l’únic grup que m’ha acusat de
focalitzar en el cas del centre aquest d’Eivissa, escolti, estam
plens de resolucions avui en què focalitzam en una cosa. Què
és el que els molesta, que puguem agafar l’exemple d’aquest
centre integrat de formació nàutica pesquera d’Eivissa? Jo no
ho entenc; és a dir, si ho haguéssim colAlocat com una proposta
solta, què hi haurien dit? Ara la troben dintre d’un marc
general, d’un context i diuen: “Escolti, per què no les hi posem
totes, en aquest context?”; doncs escolti, miri, perquè de la
mateixa manera que vostès estan a favor de determinats centres
sociosanitaris, etc., concrets, a l’illa de Menorca, nosaltres
podem estar a favor de la creació..., i bé que són propostes. És
a dir, no entenc l’argumentació, aquest és el problema, diguem,
i el que li volia dir.
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I una altra cosa que ha estat, en fi, motiu de comentari per
part de més d’un grup, això de l’administració; els aconsell
llegir el que nosaltres hem presentat. No hem parlat de
l’administració pública, hem parlat de l’administració pública
instrumental, que és molt diferent, que és una part de
l’administració pública. Ara, que d’allà n’infereixen tota la
resta, en són ben lliures, però en tot cas estaria bé que ens
remetéssim, jo crec que seria una bona pràctica per part de tots
plegats, al que diuen els textos, al que diuen les propostes, i no
al que tots veim darrere allò, entre altres coses perquè jugaríem
amb fets i no amb especulacions, o a vegades fins i tot crec que
amb unes determinades bubotes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Pericay.
Debat de les 38 propostes del Grup Parlamentari Socialista,
RGE 13427/16, i per defensar per part d’aquest grup
parlamentari té la paraula la Sra. Bel Oliver per un temps de
deu minuts.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Disculpi, Sr. Vicepresident, disculpi. Li deman... no tenc
dret a rèplica jo també?
EL SR. PRESIDENT:
No, segons el Reglament, i crec que al full de seguiment
que tenen tots els grups parlamentaris, en el punt anterior, en el
torn de rèplica només el grup proposant, el grup és el Grup
Mixt. Per tant jo crec que vostès havien estat informats i per
això hem donat cinc minuts, perquè no es poden repartir els
cinc minuts entre dos. Qualsevol intervenció com a mínim ha
de ser de cinc minuts.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Correcte, Sr. President. Però com està previst que el Sr.
Pericay hagi de fer la defensa de la meva rèplica?, li ho deman.
EL SR. PRESIDENT:
Això és una qüestió reglamentària que se’ls ha explicat.
Això, la lletrada ratifica que només hi ha un temps de
contradiccions de cinc minuts per al Grup Parlamentari Mixt.
LA SRA. TUR I RIBAS:

I, finalment, respecte de les propostes del Partit Socialista,
abans no ho he dit perquè també m’ha estat suggerit per altres
grups, acceptam la transacció de la proposta número 1, referida
al Defensor de l’usuari, això sí, amb la incorporació de l’any
2017, perquè no l’ha dita ara a l’hora de llegir-ho aquí, és a dir,
durant l’any 2017, això que quedi clar, eh?, per favor, si no, no
la podríem acceptar perquè estaríem pràcticament igual que
estàvem abans de començar aquest debat.

D’acord.
EL SR. PRESIDENT:
El Sr. Pericay ha dit que pel Grup Parlamentari Mixt
parlaven ells perquè no es poden dividir els cinc minuts entre
dos.
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LA SRA. TUR I RIBAS:
Correcte, però entendrà, Sr. President, que és una greu
injustícia, i d’acord que serà el compliment del Reglament,
però en tot cas aquest reglament, l’aplicació i la interpretació
d’aquest reglament està cometent una injustícia i vull que consti
en acta. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
No, perdoni, Sra. Diputada, el Reglament diu ben clar que
el Grup Mixt, abans de començar la sessió, ha d’especificar en
cada moment qui parlarà, i ho diu per escrit. La Presidència
sempre ha intentat atendre les demandes del Grup Mixt i
distribuir el temps. En aquest cas la contrarèplica només és un
temps de cinc minuts, no poden parlar tots dos, ho sent molt.
Pot començar, Sra. Oliver.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a condonar el deute que la comunitat autònoma de les Illes
Balears manté amb l’Administració de l’Estat, segons la
petició fonamentada i raonada feta pel Govern de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a pactar un nou sistema de finançament just, que resolgui la
situació d’infrafinançament històric, que permeti augmentar
l’autonomia fiscal i augmentar la dotació dels serveis públics
que presten les institucions públiques de les Illes Balears a la
ciutadania.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a flexibilitzar la normativa d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera amb l’objectiu de destinar els estalvis
d’anys anteriors al finançament de polítiques públiques que
garanteixin el benestar de la ciutadania. i a activar l’economia
per generar inversió i ocupació per part de les
administracions, sobretot les d’àmbit local. Un altre objectiu
a assolir és l’eliminació de les limitacions en les taxes de
reposició d’empleats públics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la recuperació de drets dels empleats
públics, a la millora de la funció pública i a garantir el
reglament d’ús del català a l’administració autonòmica.
5. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç fet per
part del Govern de les Illes Balears per fomentar
l’apoderament de les dones i en la lluita contra la violència de
gènere. Així mateix, l’insta a continuar treballant en el Pacte
Polític, Social i Institucional contra les violències masclistes
i a desplegar la llei d’igualtat d’homes i dones.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a treballar conjuntament i des
del consens amb els consells insulars en la resolució de les
mancances (rutes, freqüències, horaris i preus) de la
connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears, amb atenció
especial a les rutes entre illes i les connexions d’hivern amb les
principals destinacions de la península, sempre segons allò
acordat de manera reiterada per aquest parlament, d’acord

amb les respectives competències i a partir de la suficient
dotació pressupostària per part del Ministeri de Foment per tal
de fer front a la integritat del sistema de descompte de resident
en totes les rutes aèries i marítimes (inclosa la part ara
assumida pel Govern del les Illes Balears) així com el sistema
de declaracions d’obligacions de servei públic que en cada cas
es determini, com ara la tarifa plana pels vols entre illes.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a satisfer de manera immediata les quantitats econòmiques
compromeses amb el Govern de les Illes Balears en matèria de
finançament de carreteres d’acord amb els terminis acordats
i sense vincular el pagament a la correcció del dèficit
pressupostari de l’Estat ni al finançament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, d’acord amb els consells insulars, continuï
impulsant línies de promoció i consum de productes
agroalimentaris (amb preferència pels considerats de
producció ecològica) i artesans propis de cadascuna de les
Illes Balears aprofitant els canals de promoció turística i
afavorint la generació de sinergies amb la indústria turística
i les seves vies de comercialització per tal de continuar així,
propiciant que la riquesa generada per la renda turística
arribi a més sectors productius de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a atendre les peticions de les associacions de persones
amb malalties neurodegeneratives, tenint en compte totes les
especificitats d'aquestes malalties en els processos de revisió
i actualització dels barems tractant en tot moment poder
realitzar els processos de valoració amb equitat i atenent les
característiques de l'avanç del procés degeneratiu, i a
modificar el barem per a l'avaluació del grau de discapacitat,
reconeixent després del diag nò stic d e m a lalties
neurodegeneratives un percentatge de discapacitat del 33%.
10. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar treballant en el
desenvolupament normatiu del decret de l'esport escolar per
garantir les qualificacions adequades pel sector.
11. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar amb les gestions amb el
Ministeri de Cultura per tal de subsanar les deficiències del
Teatre des Born de Ciutadella i que finalment es pugui
utilitzar.
12. El Parlament de les Illes Balears constata i estalona el
suport que dóna el Govern de les Illes Balears a la
candidatura de "Menorca Talaiòtica" per ser nomenada per la
UNESCO patrimoni mundial.
13. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar les obres d’adequació i millora
de l' Escola d'Adults de Maó.
14. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per redactar el projecte del Conservatori de
Música de Menorca.
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15. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de garantir el dret a la prevenció i la protecció de la salut
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal a
totes les persones que resideixen a les Illes Balears, amb
exemples com la recuperació de l’assistència sanitària a les
persones en situació irregular d’aquesta comunitat, a més
d’eliminar la taxa per l’emissió de la targeta sanitària
individual, millorar l’accessibilitat als recursos sanitaris
obrint els centres de salut l’horabaixa i establir el servei 24
hores de trasllat urgent de malalts de l’illa de Menorca
mitjançant avió ambulància, entre d’altres mesures.
16. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat del
Govern de les Illes Balears de millorar les condicions de les
persones que s’han de desplaçar des de Menorca, Eivissa i
Formentera a l’hospital de referència a Mallorca, així com
que hagi eliminat el copagament d’allotjament a la residència
Can Granada, que hagi actualitzat l’import de les dietes i que
hagi signat convenis de colAlaboració amb diverses entitats per
augmentar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania, i així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent la
feina necessària per tal de construir una residència per a
malalts desplaçats dins el complex hospitalari de Son Espases.
17. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat de
recuperar la gestió directa de la Residència de Sa Serra a Sant
Antoni de Portmany per poder assegurar la qualitat del servei
als diferents usuaris.
18. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears ha començat amb l’acció envers
l’ampliació i l'actualització de les infraestructures educatives
a les diferents illes i als diferents tipus d'ensenyaments per
poder millorar les condicions i la qualitat de tots els serveis
educatius; així mateix constata l’increment de 600 professors
i continuarà treballant per millorar la situació educativa.
19. El Parlament de les Illes Balears constata les millores
qualitatives i quantitatives dels serveis complementaris de
transport, menjadors, escoles matineres i ajudes per llibres que
s’ofereix a la comunitat educativa i que han permès una
millora substancial de la qualitat i una reducció de les
despeses a les famílies.
20. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç realitzat
pel Govern de les Illes Balears en la concertació de places per
a l’atenció residencial de persones dependents i insta el
Govern per continuar en les inversions en residències
públiques per adaptar-les als requisits imprescindibles per
poder atendre més persones dependents.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el projecte per tal de consensuar el
pla director de l’antic l’Hospital Son Dureta com a espai
sociosanitari i a continuar l’adaptació i la rehabilitació de
l’antic hospital de Can Misses per acollir un nou centre de
salut, la residència de malalts de Formentera i l’atenció
sociosanitària.
22. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de
les llistes d’espera en intervencions quirúrgiques, en les
consultes amb l’especialista hospitalari i a les proves
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diagnòstiques, i insta el Govern de les Illes Balears a
continuar reduint-les; així mateix constata l’increment de 480
professionals sanitaris.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar el Reial Decret Llei 16/2012 i a suprimir
el copagament farmacèutic als pensionistes.
24. El Parlament de les Illes Balears constata que al llarg de
la passada legislatura no s’ha aprovat el nou Règim Especial
per a les Illes Balears, no s’ha revisat el sistema de
finançament de les comunitats autònomes i no s’han rebut les
inversions estatutàries, i exigeix al Govern d’Espanya tancar
els acords necessaris per garantir abans de finals de la present
legislatura l’execució de les inversions estatutàries, la millora
del sistema de finançament de les comunitats autònomes i
l’aprovació del nou Règim Especial per a les Illes Balears; a
més, a situar la inversió per càpita a les Illes Balears,
mitjançant els pressuposts de l’Estat per al 2017, almenys a la
mitjana de l’Estat Espanyol.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar fent una política econòmica per
afavorir la reactivació econòmica, d’acord amb les necessitats
dels ciutadans, amb diàleg i consens i amb la finalitat de
redistribuir la riquesa que es genera i així reduir desequilibris
i desigualtats que s’han produït el temps de la crisi.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars
i els ajuntaments per tal d’estructurar productes turístics que
es desenvolupin fora de temporada alta, amb l’objectiu
d’allargar la temporada, i aconseguir una millor ocupació,
estable i de qualitat; així mateix insta el Govern de les Illes
Balears a la regulació efectiva del lloguer turístic.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa, per a 2017, un nou pla
extraordinari de lluita contra la precarietat en el treball, atès
que en edicions anteriors ha demostrat una eficàcia en els seus
resultats.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una llei de salut laboral que aporti
mesures i polítiques destinades a combatre l’accidentalitat
laboral d’aquesta comunitat. Així mateix, s’insta a impulsar
l’Institut Balear de Salut Laboral a fi de detectar i estudiar les
malalties d’origen professional que actualment passen
desapercebudes com a contingències comunes i contribuir així
a una millor qualitat d’ocupació dels treballadors d’aquesta
comunitat.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un pla d’ocupació, que aposti per les
polítiques actives d’ocupació, la millora del capital humà i
l’augment de les possibilitats reals d’inserció laboral dels
desocupats i que contribueixi a potenciar la productivitat i la
competitivitat de les empreses de les Illes. Així mateix, s’insta
que el Govern doni continuïtat a les polítiques actives
d’ocupació engegades des del SOIB en aquesta legislatura.
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30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una llei d’indústria que estableixi el
marc normatiu necessari per fomentar l’activitat industrial i
contribueixi així a la diversificació del model productiu de les
Illes Balears a través del foment de la innovació, la millora del
capital humà i la internacionalització de les empreses; així
com a desenvolupar un Pla industrial que impulsi el sector
industrial i ajudi la consolidació i la diversificació del model
econòmic, tot augmentant la competitivitat i la productivitat de
les empreses industrials de les Illes Balears. Així mateix, insta
el Govern de les Illes Balears a elaborar programes i mesures
específics per consolidar els sectors tradicionals i potenciar els
sectors estratègics i emergents.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar, a través del programa iComerç, el model de comerç
mediterrani, integrat en els nuclis urbans, barriades i ciutats
a través de plans de dinamització comercial que promoguin el
consum de proximitat, un model que sigui allà on hi ha les
persones, que salvaguardi el territori i sigui respectuós amb el
medi ambient; així mateix desenvoluparà, a través del
programa iComerç, accions que m antinguin i millorin la
competitivitat i la viabilitat del petit i mitjà comerç de les Illes
Balears. Per això, insta a potenciar les noves tecnologies i les
eines punteres en innovació aplicades a la gestió de l’activitat.
32. El Parlament de les Illes Balears celebra l’elaboració d'un
Pla d'Infraestructures que, entre altres, preveu la construcció
del CEIP a l'illa de Formentera.
33. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
lluitar contra la pobresa per tal d’ evitar que hi hagi una sola
persona, una sola família sense atenció i sense seguiment de
la seva situació de pobresa. Per aquest motiu, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar
l’acord entre agents empresarials, administracions insulars i
entitats socials per poder participar dels plans insulars de
lluita contra la pobresa.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar en estreta relació amb el Consell
Insular de Menorca en l’àmbit dels Serveis Socials, garantint
les corresponents aportacions econòmiques al consell insular
per part del Govern de les Illes Balears, per compensar la
despesa feta pel consell de més en el pagament de la Renda
Mínima d’Inserció, adjudicant la corresponent subvenció per
part del Consorci de Recursos Sociosanitaris, i permetent a la
Fundació per a Discapacitats de Menorca poder accedir als
ajuts que anualment es concedeixen per part del Govern de les
Illes Balears per a entitats que treballen la discapacitat.
35. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de la Renda Social i insta el Govern de les Illes Balears a
ampliar, el proper any 2017, els perfils dels colAlectius
beneficiaris de la Renda Social Garantida, segons l’article 4
de la llei 5/2016 de 13 de abril, de la renta social garantida.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no permetre que es porti a terme el projecte de
línies elèctriques previst en Es Fornàs, pel dany mediambiental
que suposa.

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar el corresponent projecte arquitectònic
de conversió de l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro en
un centre d’ús sociosanitari.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el pla hidrològic i el pla de sequera
incrementant la participació dels consells, amb l'objectiu
d'aconseguir una millor gestió de l'aigua a cada illa. Els
diversos problemes per la falta d'aigua i la diversitat de motius
diferenciats per illes que causen aquests problemes de sequera,
fan necessari plantejar-se un gestió de l'aigua individualitza
per illes, que permeti una gestió més agilitada a l'hora de
resoldre aquests problemes.
LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:
Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista ha presentat 38
propostes de resolució que la presidenta Armengol, membre del
nostre grup, coneix perfectament, així com tota la resta de
propostes de resolució, tot i que no sigui avui en aquest ple.
Com ja han dit companys nostres, la presidenta Armengol és a
BrusselAles a defensar els interessos de les Illes Balears en
matèria de turisme, en matèria de pesca, en matèria
agroalimentària, en matèria de protecció civil, i tota una sèrie
de qüestions molt importants que mereixen atenció i que ben
segur defensar el més bé. També tendrà, per suposat, complit
coneixement de tot allò que ha passat avui, i els he de dir que
tampoc no tenia previst intervenir en aquest ple de les
propostes de resolució. Això per una banda.
Per l’altra, la presidenta nostra, la presidenta Armengol,
contestarà les preguntes orals que tenia avui la setmana que ve.
Vull dir que aquesta queixa contínua sobre la presidenta crec
que queda absolutament buida de contingut.
Com deia ha presentat el nostre grup 38 propostes de
resolució que versen sobre qüestions molt diverses. Per això,
per sistematitzar una mica i perquè en deu minuts no és
possible parlar acuradament de cada una d’elles, les he
agrupades en dos grans blocs: per una part, aquell bloc de
propostes de resolució que tenen com a destinatari el Govern de
l’Estat, quasi bé totes elles amb contingut econòmic; i, per una
altra part, aquelles propostes de resolució que tenen com a
destinatari el Govern de les Illes Balears, i que ordenaré en el
seu moment en quatre eixos.
Començam per les que van adreçades al Govern de l’Estat,
un govern en funcions que aprofita aquesta situació per no
atendre les peticions del Govern, amb excuses precisament que
està en funció. D’aquesta manera fa un any que no se sotmet al
control del legislatiu i que no compareix al Congrés dels
Diputats per donar compte de les seves actuacions, una qüestió
absolutament irregular. Està en funcions i no dóna les xifres
econòmiques a les comunitats autònomes, necessàries perquè
puguin elaborar els seus pressuposts. També estava en
funcions, però, quan va proposar l’exministre Soria, que dimití
pels papers de Panamà, com tots recordam, per ocupar un alt
càrrec al Banc Mundial a W ashington. Per això també està en
funcions quan es desdiu dels compromisos que ha pres amb el
Govern de la nostra comunitat. És evident que davant aquesta
situació el Parlament de les Illes Balears no pot deixar de
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reivindicar davant el G overn d’Espanya, com molt bé ha fet
també el Govern de les Illes Balears, propostes justes que, sens
dubte, millorarien la qualitat de vida dels ciutadans d’aquestes
illes.
Per això, el nostre grup proposa que aquest parlament insti
el Govern d’Espanya que condoni el deute que té amb la nostra
comunitat, la nostra comunitat amb l’administració del Govern
d’Espanya, del Govern, amb l’administració de l’Estat, que
pactin un nou... a pactar, més ben dit, un nou sistema de
finançament just que ens permeti augmentar la nostra
autonomia fiscal; li demanam també la flexibilització de la
normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
amb la finalitat de destinar estalvis d’anys anteriors a millorar
el benestar dels nostres ciutadans.
Reividicam davant l’Estat la millora de la connectivitat
aèria i marítima de totes les illes especialment els mesos
d’hivern, tant entre illes com entre cada illa i la península.
Demanam una tarifa plana per a vols entre illes,
reivindicada i que ens consta que ja des de la Conselleria de
Territori fan feina perquè això sigui una realitat el més aviat
possible.
Seguim reivindicant el que és nostre, el que tenim per
Estatut d’Autonomia i que el Govern de l’Estat ignora, ens
referim a les inversions estatutàries i que no han arribat; així
com aprovar un nou règim especial per a les Illes Balears, que
el nostre estatut també contempla i que a dia d’avui seguim
sense; com és també una reivindicació històrica de millorar les
inversions de l’Estat en aquesta comunitat i situar-nos a la
mitjana estatal i acabar així amb el maltractament pressupostari
del Govern de l’Estat cap a aquestes illes.
Una altra petició justa és la derogació del Reial Decret
16/2012 i així suprimir el copagament farmacèutic dels
pensionistes.
Així també, demanam al Govern de l’Estat una sensibilitat
amb les persones... una sensibilitat especial amb les persones
amb malalties neurodegenaratives i per això demanam la
modificació del barem d’avaluació del grau de discapacitat
d’aquestes malalties i que es reconegui la discapacitat del 33%,
reivindicacions d’aquest Parlament al Govern d’Espanya que
esperem que tengui el suport de tots els grups d’aquesta
cambra.
Pas ara al bloc de propostes de resolució adreçades al
Govern de les Illes Balears que he agrupat en tres blocs, en tres
eixos: un és compensar el dèficit d’infraestructures, l’altre és
seguir enfortint l’estat del benestar i per acabar propostes per
aprofundir en un model econòmic més diversificat.
Pel que fa a les infraestructures, un bon nombre de
propostes van en el sentit de recuperar, reconvertir, rehabilitar
o revisar les existents, tot això a distints departaments del
Govern. Dins educació, només per dir-ne unes quantes, millorar
l’escola d’adults de M aó, així com construir un nou CEIP a
Formentera; infraestructures culturals, com és continuar amb
les gestions davant el ministeri i així agilitar els tràmits per
permetre utilitzar el més aviat possible el T eatre des Born a
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Ciutadella, així com redactar el projecte del conservatori de
música de Menorca perquè pugui ser aviat una realitat.
Infraestructures sociosanitàries, com és la construcció dins Son
Espases d’una residència per a desplaçats de Menorca, Eivissa
i Formentera, així com consensuar també el pla director de Son
Dureta perquè sigui un espai sociosanitari; adaptar i rehabilitar
Can Misses, per acollir un nou centre de salut i residència de
malalts de Formentera; elaborar un projecte arquitectònic de la
conversió del Verge del Toro en un centre d’ús sociosanitari.
Aquest primer any de govern les prioritats socials han estat
les protagonistes de l’agenda política del Govern, però encara
queda molta feina per fer. Per això, per seguir enfortint l’estat
del benestar i recuperar drets i serveis perduts en la passada
legislatura, proposam invertir encara més en residències
públiques per poder atendre més a persones dependents;
demanam el desplegament de la Llei d’igualtat entre homes i
dones i també aconseguir un pacte polític social i institucional
contra la violència masclista; demanam la recuperació dels
drets perduts pels funcionaris la passada legislatura i celebram
la recuperació del sistema sanitari públic de caràcter universal,
així com la millora d’accessibilitat als centres de salut obrint els
horabaixes i, com no, celebram que Menorca gaudeixi del
trasllat urgent de malalts mitjançant l’avió ambulància.
Constatam que les condicions de les persones que s’han de
desplaçar des de Menorca, Formentera i Eivissa a Mallorca han
millorat significativament ja que s’ha eliminat el copagament
i s’ha actualitzat l’import de les dietes.
Constatam així mateix la voluntat de recuperar la gestió
directa de la residència de Sa Serra de Sant Antoni de
Portmany per poder assegurar la qualitat del servei dels usuaris.
Demanam també al Govern seguir amb les millores
qualitatives i quantitatives del servei de transport, menjador,
escoles matineres i ajuts per als llibres que ha permès una
millora de la qualitat i també d’una reducció de les despeses de
les famílies.
S’ha de seguir lluitant contra la pobresa i per això demanam
impulsar un acord entre agents empresarials, administracions
insulars i entitats socials per eradicar-la.
Demanam també al Govern de les nostres illes que
garanteixi les aportacions econòmiques als consells i que
faciliti els tràmits perquè la Fundació de Discapacitats de
Menorca pugui accedir als ajuts del Govern.
També instam al Govern a ampliar el proper any els perfils
dels colAlectius beneficiaris de la renda social garantida per a
així poder arribar a més persones.
Passam ja, per acabar, a les propostes per millorar el model
econòmic, així, instam el Govern a promocionar els nostres
productes agroalimentaris i la nostra artesania i aprofitar
sinèrgies en la indústria turística per tal d’aprofitar la potència
del turisme, també per poder llançar altres sectors productius.
Donam suport a la candidatura Menorca Talaiòtica,
patrimoni mundial per la UNESCO perquè seria molt bo que
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s’aconseguís aquest nomenament, bo per al medi ambient, bo
per al turisme, bo per a la cultura.
Instam el Govern que reguli el lloguer turístic i també que
treballi de valent amb els consells insulars i ajuntaments perquè
junts estructurin productes turístics que desenvolupin fora de
temporada alta per aconseguir una millor ocupació estable i de
qualitat.
Dins aquest mateix bloc hem formulat propostes que
incideixin sobre altres sectors productius i sobre els
treballadors, actors importants de la transformació i millora del
model econòmic. Per això instam el Govern que posi en marxa
un nou pla extraordinari de lluita contra la precarietat en el
treball. T ambé l’instam que elabori una llei de salut laboral
amb mesures per combatre l’accidentalitat laboral i també per
poder detectar malalties d’origen professional i que ara passen
desapercebudes.
Instam el Govern perquè aprovi un pla d’ocupació que
contengui polítiques actives d’ocupació i d’inserció laboral dels
desocupats.
Demanam també que presenti una llei d’indústria que
fomenti l’activitat industrial i contribuir així a la diversificació
del sector productiu. També l’instam perquè presenti un pla
industrial que impulsi el sector i així ajudi a la consolidació i
diversificació del model productiu.
Per acabar, no podia quedar a fora el comerç i per això
demanam al Govern que desplegui un programa de comerç que
millori la competitivitat, la viabilitat del petit i mitjà comerç.
Són totes propostes encaixades dins els acords pel canvi per
seguir treballant i fent realitat els compromisos que vàrem
prendre amb la ciutadania.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Oliver. Fixació de posicions de
cadascun dels grups parlamentaris, pel Grup Parlamentari
Popular... qui és? El Sr. Company, per un temps de deu minuts.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Però bé, debatem avui les propostes que ha presentat el
Partit Socialista, 38 propostes, com ha dit la Sra. Oliver, de les
quals jo ja els anuncio que més de vint les donarem... les
votarem a favor. Des del Partit Popular hem fet feina amb
esperit responsable i positiu i hem intentat poder donar suport
al màxim de propostes, tot i que voldria fer unes primeres
consideracions.
Consideracions. Bé, hi ha una sèrie d’abstencions que farem
en temes que tal vegada podríem estar fins i tot d’acord amb
alguns temes en el fons, però tenim molts dubtes de com ho
aplicaran. Per tant què deim?, feim abstenció i veurem vostès
com ho duen a terme, que sincerament ja li dic que ens fiam
molt poc que ho duguin a terme així com toca.
Veim que aquí es constaten també molts de desitjos, sense
res més. Per tant també és una de les coses que volia comentarlos. Una de les coses que també, i li ho he comentat a vostè
abans, a veure si consensuàvem alguna cosa però no m’ha dit
absolutament res, és dir-li: els costa tant reconèixer que alguns
dels temes que diuen aquí ja s’han vengut fent els darrers
governs?, ni tan sols l’anterior, sinó l’altre? Però vostès
segueixen instalAlats en allò de la passada legislatura: el no pel
no al Partit Popular. Bé, jo li vull dir, Sra. Oliver, i li ho he dit
abans, que nosaltres volem superar aquest no pel no; això
s’hauria d’haver acabat, s’hauria d’haver acabat, però vostès
mateixos. Nosaltres avui li tornam a donar una lliçó del fet que
ho superam. El no pel no perdura massa vegades, sobretot per
part del seu grup.
I entram ja a analitzar -perquè els deu minuts se n’aniran
molt aviat- les propostes. Miri, en aquest món hi ha unes
normes a complir. Podem coincidir en el fet que les Illes
Balears estan mal finançades, però també hem d’admetre que
en aquesta terra cada any s’han anat fent pressupostos en què
s’ha gastat molt més del que s’ha ingressat, i aquests excessos,
que ha ocasionat tirar de dèficit, ens han duit a tenir un deute
enorme i del tot insostenible, i això ha estat cosa de tots.
Demanar ara a Madrid que ens condonin el deute cercant
fonamentar-ho en el fet que tenim un dèficit històric, jo crec
sincerament que és un fonament molt fluix; de fet totes les
comunitats autònomes posen el mateix argument davant Madrid
i ja es veu bastant clar que això no arribarà a bon terme, i
només servirà per fer fum traient l’eslògan que a vostès els
agrada tant, que és Madrid nos mata.

EL SR. COM PANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President, molt bones tardes. Bé, jo,
avui, sincerament, doncs escoltant la Sra. Oliver, que ha parlat
tant de la presidenta Armengol m’ha fet com a ganes que fos
aquí, és a dir, no sé per què no hi pot ser si és ella la que va
fixar el dia per ser-hi, però bé, que és a BrusselAles, idò molt bé,
però sincerament jo és que l’enyor una mica, què vol que li
digui?, m’agrada tenir-la aquí, m’agrada molt tenir-la aquí, i
crec que és un debat suficientment important perquè hi fos; a
BrusselAles, també, però com que podia tenir les dues coses
perfectament..., però bé amb el dia que hi ha hagut aquí quasi,
quasi m’estim més, perquè l’estim molt la presidenta, m’estim
més que no hagi estat aquí, almenys no s’ha hagut de menjar tot
el que li ha tocat a una altra consellera avui aquí.

També saben vostès que pràcticament no tan sols no
s’amortitza res, ho sap perfectament la consellera d’Hisenda;
no s’amortitza res sinó que cada any s’incrementa el deute, i
això continuarà essent així mentre hi hagi possibilitat de fer
dèficit; per això no importa haver anat a Harvard, vostè ho sap
perfectament; vostè quan se’n vagi haurà deixat la comunitat
més endeutada que fins ara, perquè pega coça per endavant a
l’endeutament i ni tan sols no ha de pagar ara els interessos
gràcies a una cosa que és el FLA, que a vostès no els va agradar
gens però que ara tant bé els va. Escoltin, convendran amb mi
també que és poc responsable, i que ben segur ningú de vostès
no ho faria a ca seva, com també ben segur que cada un de
vostès paga els seus préstecs i les seves hipoteques i a ningú no
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se li ocorre dir al banc que li condoni el deute sense més ni
més.
Per tant no donarem suport a la condonació del deute
perquè ens sembla poc fonamentat, poc seriós i fins i tot
podríem dir una frivolitat. En canvi sí que li donarem suport a
demanar un nou finançament just per a Balears que resolgui la
situació d’infrafinançament, però també evitant tudar els
doblers.
Si passam al punt, a la proposta tercera, clar, vostès tornen
caure en allò que els agrada: destinar els estalvis d’anys
anteriors a continuar gastant per sobre de les nostres
possibilitats, i això torna a ser una mala praxi. De fet estic
segur que la mateixa consellera no ho fa a ca seva, això, sinó
que destina els estalvis a tornar deute, i això sense cap dubte,
a més, duria benestar o durà benestar per als seus fills, si ho fa
així, perquè no els deixarà ni les cases endeutades ni amb
hipoteques ni res, sinó que els podrà deixar les coses molt més
lliures, i això els donarà moltes més possibilitats de viure
millor.
A la quarta no farem demagògia barata, farem una
abstenció. En el punt cinc, escolti, és un dels que jo li deia.
Tant els costa reconèixer que tots els grups que han tengut
govern han volgut fer feina en benefici de l’apoderament de les
dones, la lluita contra la violència de gènere, etc.? Jo crec que
aquí ens hauríem de poder entendre, Sra. Oliver, i hauríem de
poder dir que hem estat tots, no?, no voler acaparar només un
sol grup.
A la proposta 6 li direm que sí. A la proposta 7..., miri,
farem una abstenció. Aquí jo tenc un dinar jugat -era un sopar
però l’hem passat a dinar- amb la consellera d’Hisenda, perquè
el protocol d’intencions que vostès firmaren diu el que diu;
quan ho firmaren ja estaven tancats els pressuposts l’any 2016,
com bé ha dit vostè era dia 3 de desembre de 2015, o s’ha dit
avui matí, i vostès ja varen dir que l’anualitat de 2016 ja sabien
que no es podia posar als pressuposts, estaven tancats, però ho
varen firmar..., vostès ho firmaren, la Sra. Armengol. Per tant,
escolti, vostè sabia perfectament que no es cobraria el 2016, i
aquí el que diu és que es repartirà -ho llegesc per si no ho
recorda- “particularmente este esquema de articulación se
promoverá por importe máximo de hasta 80 millones de euros
anuales. No obstante, en el caso de que en el ejercicio 2016 no
se doten por razones presupuestarias los correspondientes
créditos para esta finalidad, el importe no ejecutado se
acumularia a 2017 y 2018”. Això és el que diu el seu protocol,
a més d’una sèrie de coses més. Per tant vostès el que haurien
de fer és lluitar per al 2017 i 2018. Telefoni al Sr. Sánchez,
digui-li que deixin de destorbar a Madrid, i potser encara
podríem fer pressupostos per a l’any que ve, però, si no, ni tan
sols aquesta consellera podrà disposar dels 80 milions de
carreteres per a l’any que ve, perquè prorrogarem pressupostos
i quedarà amb la boca badada al cel. I molt menys de manera
immediata. Fa falta jugar un poc a demagògia. No sé si vostè,
consellera, ha estat qui ho ha redactat. Com es pot atrevir a
demanar al Govern d’Espanya que paguen de manera
immediata quan té firmada una cosa diferent? No l’havia
d’haver firmada, si de cas.
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Miri, en el punt 8 parlen de promoció de consum de
productes agroalimentaris; sense cap dubte també hi donarem
suport; només es tracta de complir amb allò establert en el PDR
tal com el vàrem deixar nosaltres. Només tenc aquí..., bé, també
qualque membre de l’equip del conseller té uns determinats
interessos per l’agricultura ecològica i intenta prioritzar-los;
cap problema, ja va bé.
El punt 9 nosaltres, bé, ja ho hem dit, es varen equivocar; la
nostra diputada Sandra Fernández ho va veure tot d’una i va dir
que no és al Govern de les Illes Balears que han d’instar, és al
Govern de l’Estat; això ja ho han corregit i ens va bé.
A la 10 i a l’11 els direm que sí. La 12 torna a ser una que
podrien reconèixer la feina feta per tots els governs i consells
anteriors, però també els direm que sí, no es preocupin. A la 13
i la 14 també els direm que sí. Bé, a Menorca es veu que des
que no varen parlar..., la presidenta Armengol en el discurs de
l’altre dia, s’han posat les piles i els faran un poc de cas.
A la 15 les mesures ens semblen bé però creim que estan
mal aplicades, i està clar que el Govern ha actuat amb
precipitació, amb falta de recursos, amb falta de mitjans i de
planificació a l’hora de posar-los en marxa. Està bé dir que
obriran els centres de salut els horabaixes, però ho fan amb els
mateixos professionals que el matí. Vostè em diu sempre, o ho
sent dir: “és que n’hem fetes 6.000, de visites, l’horabaixa”; i
el matí quantes n’han llevades? Això és el que ens haurien de
dir. Han creat un caos dins el món sanitari tremend, i això ho
sap vostè, consellera, perquè és del món sanitari, i li ho diuen
un dia sí i un altre també.
La 18 constata la voluntat de millorar les condicions de les
persones. Idò miri, està molt bé, i una vegada constatada la
voluntat què farem? Vull dir, anem a veure-ho, posin
pressupost i es veurà. Hi ha molta de filosofia i molt de
massage, per aquí enmig.
A la proposta 17 farem una abstenció. Assegurar la qualitat
del servei, ens diuen; volen recuperar la gestió directa per
assegurar la qualitat del servei als diferents usuaris. És que no
n’hi ha?, no es dóna bon servei a través d’aqueixa empresa
concessionària? Si és la mateixa empresa que aquí a Mallorca
gestiona una residència i resulta que aquí ho fa bé i a Menorca
no, tot és un poc estrany. Sembla que quan els convé apliquen
allò de privat, igual dolent, i quan no els convé incrementen els
convenis o els concerts sanitaris.
A la 18 -i només vaig per la 18, no s’enfadi, Sra. Santiago,
que em fa perdre temps- a la 18..., a la 18 resulta que, bé, diuen
que vostès han començat a fer les infraestructures, i resulta que
el Partit Popular va fer un préstec al Banc Europeu d’Inversions
per començar les infraestructures. I em diuen que han posat 600
professors, però el que no diuen és que el 2015-2016 el Partit
Popular ja en va deixar 373 de pressupostats, dels 600.
(Remor de veus)
Tant els costa tornar a dir això? Tant els costa tornar a dir
això? Això és molt bo de comprovar, no importa fer “uro” ni
“uro”; per fer “uro” no importa sortir de la selva.
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(Alguns aplaudiments)
A la 20 tornam estar amb el problema de tots els governs.
Jo crec que hauríem de fer un esforç. Allò de Son Dureta del 21
està molt bé, és a dir, hem de consensuar el projecte; bé, abans
de consensuar el projecte a mi m’agradaria dir a la Sra.
Armengol que convendria que parlàs amb els seus, perquè
sembla ser que no ho han consensuat, ni tan sols no han parlat
amb els seus, com ha passat avui matí, i el pobre director,
exdirector de l’Advocacia avui ja dormirà molt més tranquil a
ca seva.
Supòs que estan assaciats de consensos. Al 22..., bé, farem
una abstenció; també ens sembla bé que dins les seves
possibilitats redueixin les llistes d’espera però, clar, el que ens
pareix lamentable és que tota la legislatura passada vostès
s’inflassin la boca de dir que no amb concerts, no amb concerts
amb privats, i vostès ho han fet amb concerts privats. Ens
pareix bé, eh?, no tenim res a dir.
Del REB vostès ens diuen que el volen tenir abans d’acabar
la legislatura. No he sabut ben bé si em parlen de la d’aquí o de
la de Madrid, que ja n’hi ha hagudes dues i pareix que n’hi
haurà una altra, i la d’aquí, al ritme que van, no pareix que hagi
de durar gaire, tampoc.

acabat. Al 33 direm que sí. Al 34 també direm que sí. Al 35
constatam la importància de la renda social, ja li han dit avui
matí, vàrem parlar de 60 milions en campanya electoral, 20
milions en el pressupost i després només hi ha...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Company, ha d’acabar.
EL SR. COM PANY I BAUZÁ:
... -i ja acab. El 36, ens agradaria que no diguessin que no es
pot fer sinó que siguin línies soterrades. El 37 direm que sí,
convendria fer qualque cosa més que el projecte. I al 38, idò,
direm que no, perquè el que ha de fer el conseller és fer el Pla
de sequera que és el que li ha manat el Pla Hidrològic, des del
dia 3 de juliol de 2015, i encara no s’hi ha posat.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Company, ha d’acabar.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, per un temps de
deu minuts, la Sra. Camargo.

(Algunes rialles)
LA SRA. CAM ARGO I FERNÁNDEZ:
En el 25 vostès diuen que volen continuar fent una política
econòmica per afavorir la reactivació econòmica. Escolti, no ho
han fet fins ara, ens hem perdut a qualque lloc; en tot cas
haurien de posar per començar a fer-ho, perquè fins ara el que
han fet ha estat destruir-la, han fet tot el que havien de fer per
aturar tota la inversió que fos necessària, i això també no és una
cosa que s’hagi d’estudiar molt, s’ha vist amb les normes que
vostès han derogat i que han aturat les inversions. Crec que
hem de fer un esforç, i em consta que el conseller de Territori
l’està fent; no altres consellers, que estan fent tot el contrari per
continuar aturant les coses.
El 26..., ens sembla
desestacionalització...

bé

donar

suport

a

la

Gràcies, Sr. President. Permeti’m, en primer lloc, recordar
aquí que els grups parlamentaris exerceixen una tasca
fonamental que és la de controlar el Govern, que el Parlament
és la cambra legislativa, que no som aquí per a celebracions ni
per aplaudiments sinó per donar solucions, per això ens han
posat els ciutadans i les ciutadanes a totes les persones que
ocupam els escons aquí i pensam que aquesta no és la cambra
d’aplaudir, de celebrar les magnífiques accions del Govern,...
(Algunes rialles i remor de veus)
... que era precisament el que feia el Partit Popular en el seu
temps, sinó precisament per acomplir les nostres feines i donar
per fet el que hem vengut a fer aquí.

EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Sr. Company, hauria d’anar acabant.
EL SR. COM PANY I BAUZÁ:
Vaig acabant, vaig... supòs que entendrà que són moltes
propostes i que surten a molt poc per a cada una. Ho va dir
l’altre dia la Sra. Prohens, quin producte volen vostès?(...)
deien que sí. No volen turisme nàutic perquè és de rics, no
volen de golf perquè gasta aigua, turisme de bicicletes perquè
colAlapsen les carreteres, el senderisme erosiona les muntanyes
i espanta els ocells. Bé, digui’ns quin volen?
Al 27 i al 28 els direm que sí. El 29 torna a ser una cosa que
crec que podríem dir que ho hem fet tots, tots hem intentat fer
cosa. Al 30 direm que sí. Al 31 direm que sí. Al 32 farem una
abstenció, però celebrarem moltíssim que hi hagi el CEIP de
Formentera, ara que se n’ha anat la representant, quan estigui

Hi ha hagut molt de debat aquests dies i molta preocupació
per si votarien o no els signants dels acords pel canvi tots
plegats les propostes de resolució que hem debatut durant
aquestes jornades passades. Jo no vull pensar que som aquí fent
un paperot i fent apaños, sinó que realment el que hem fet
serveix per a alguna cosa, que és precisament donar
compliment a aquell full de ruta que tenim marcat des de l’inici
que són els acords pel canvi.
Nosaltres ens ho prenem de manera seriosa i per això votam
el que pensam, hem fet suggeriments, hem arribat a consensos
precisament en aquestes qüestions de no venir aquí a fer
propostes d’autobombo, com feia in illo tempore el Partit
Popular, i en consonància amb les qüestions que defensam i
que són cabdals en el nostre full de ruta polític. Llavors, no
votam perquè haguem signat un pacte ni perquè haguem de
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donar imatge d’unitat els grups que formam els acords pel
canvi, no som un bloc rígid ni un bloc compacte, el que som és
un bloc que té un horitzó comú, esperem que sigui comú
realment i veritablement, i el debat ens ho prenem com una
qüestió sana i no com un problema el fet de tenir discrepàncies
entre nosaltres.
Ara, passaré a comentar les diferents propostes de resolució
amb les quals hem estat d’acord i explicaré d’algunes per què
i, bé, en el cas de dues d’aquestes ens abstindrem i també
donaré les explicacions adients.
Hi ha una qüestió que m’agradaria abans de començar a
deixar clara, que també enllaça amb el que vaig explicar al
debat de dimecres passat, i és que la proposta 26, encara que la
votarem a favor, no parla clarament del problema que tenim
davant amb la saturació turística. Jo diria al Partit Socialista
que no tengui por a utilitzar i fer servir el terme “saturació
turística”, no passa res, un 80% de la gent de les nostres illes
sap ja, i així s’ha demostrat a les enquestes, que per molts de
turistes que venguin a les nostres illes les seves condicions
laborals ni milloren ni el seu benestar econòmic es veu afectat
en bona mesura.
Respecte de la proposta de resolució del Partit Socialista
número 1, estam d’acord amb el tema de la condonació del
deute de l’administració, però també volem posar damunt la
taula, i així ho hem fet en la nostra proposta, la qüestió de
l’auditoria del deute. Ara sentia parlar el portaveu del Partit
Popular i deia que no votarà a favor, sembla que són amants del
deute, senyors del Partit Popular, perquè precisament el deute
ens imposa una tirania sobre els (...) dels ciutadans i ciutadanes
que sembla que és el que vol suportar el Partit Popular.
Amb la proposta número 2 estam totalment d’acord que és
necessari, supòs que aquesta serà una de les qüestions en la
qual no hi haurà molt de debat, en la necessitat d’un nou
sistema de finançament autonòmic, perquè precisament moltes
de les mancances que tenim les trobam per manca de
finançament adequat.
Quant a la proposta número 7, és molt necessari recuperar
els diners dels convenis de carreteres, és a dir, necessitam que
l’Estat, governat pel Partit Popular, acompleixi els seus
compromisos amb nosaltres.
Després, m’agradaria també fer esment a les propostes 11
a 14 perquè trobam que són, des del nostre grup parlamentari,
molt importants, en la mesura que es dediquen a Menorca, que
és, com sabem, també una de les nostres illes que més protecció
necessita i adequació necessita en molts d’àmbits.
Quant a la proposta número 15, és també totalment
necessari el dret a la protecció universal del sistema de salut, és
de fet un dels eixos principals dels acords pel canvi, per això hi
donam suport.
I pel que fa a les propostes d’educació, és clar, d’això ja
n’hem parlat aquí forces vegades i jo crec que és conegut el
nostre posicionament respecte de la necessitat de millorar el
finançament que es dedica a la nostra educació pública,
principalment. Sabem que el 2,46% del pressupost del PIB
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dedicat a educació és totalment insuficient, sabem també que
tenien un compromís amb nosaltres i amb l’Assemblea de
Docents d’apujar un 30% de les possibles millores
pressupostàries, i això també sembla que no es podrà fer
finalment. Llavors, sense finançament adient, l’educació
pública serà molt complicada treure-la de la situació en la qual
es troba. Llavors, una aposta més ferma seria també necessària.
La proposta número 23, sobre el copagament farmacèutic,
és cert que cal ser valents i que cal, d’una vegada per totes,
acabar amb els copagaments. Nosaltres vam presentar una
proposició no de llei respecte d’això, una proposta de resolució
també aquí i el que cal ara és complir, precisament, que s’acabi
amb aquests copagaments d’una vegada per totes perquè hi ha
gent que no es pot permetre pagar els medicaments i que ha de
triar entre fer tres menjades al dia o prendre les medecines que
necessita.
La resolució número 28, sobre sinistralitat laboral, clar, avui
com sabem que som la comunitat autònoma amb els casos més
elevats d’accidents laborals, jo crec que és absolutament
necessària, però no només posar-la damunt la taula i aprovar-la
aquí, sinó encetar les mesures adients per tal de no encapçalar
aquesta sinistra llista dels accidents laborals.
Respecte de la proposta número 35, sobre la renda social
garantida, nosaltres hem expressat també moltes vegades que
és una de les qüestions, de les apostes més importants d’aquesta
legislatura i només ens agradaria, com ja hem expressat en
altres ocasions, saber què passarà amb els diners que no s’han
adjudicat enguany i canviar, com ja se’ns va explicar que es
feia, els requisits per a la propera convocatòria.
Per acabar, ens abstenim en les propostes 5 i 32 precisament
perquè, com vaig dir a l’inici de la meva intervenció, no volem
celebrar ni aplaudir les accions que són deures del Govern des
del Parlament, i en aquestes dues, en el cas de la proposta de
resolució número 5, hem decidit l’abstenció perquè, si bé
entenem que hi ha una sensibilitat en la lluita contra les
violències masclistes de tot tipus, sí que és cert que pensam que
el pressupost encara no arriba per posar fi a aquesta xacra i per
lluitar de manera més decidida, esperam sincerament que als
pressuposts de l’any que ve els diners que es dediquin a la lluita
contra les violències masclistes siguin més, precisament perquè
per donar compliment al Pla integral contra la violència de
gènere serà necessari incrementar aquest pressupost.
I encara que, en això coincidirem amb el Sr. Company,
sorprenentment, quant a la proposta número 32, estam contents
que hi hagi un pla d’infraestructures, sí, i també ens alegram
que hi hagi un nou... un CEIP a l’illa de Formentera, però
encara no està fet, ja celebrarem, i no aquí, sinó que anirem a
Formentera amb Sílvia Tur a celebrar-ho quan estigui fet. I, en
general, torn a dir que som aquí per posar solucions, per fer la
nostra feina, per fer els nostres deures, el Govern així mateix ho
ha de saber, i això és el que espera la gent de nosaltres, no venir
aquí a celebrar i a aplaudir la nostra feina per la qual ens
paguen cada mes.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu
minuts.
EL SR. REUS I DARDER:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Respecte de les proposicions presentades pel Partit Socialista,
el Grup de M ÉS per Mallorca donarà suport a totes, passaré a
comentar-ne, però, algunes, per fer algunes reflexions.
Hi ha un bloc que fa referència a la reclamació davant
l’Estat, a un model de finançament just, a la condonació del
deute, serien la primera, la 2, la 7, la 24, evidentment creiem
que tot això es imprescindible, que sense tot això serà molt
difícil construir tota la resta, i vull fer una reflexió en aquest
aspecte. Moltes vegades, quan parlam d’educació, quan parlam
de sanitat, ens referim a percentatges sobre el producte interior
brut, a percentatges damunt el PIB; és clar, si anam a veure què
representa la despesa no financera de la comunitat autònoma
respecte del producte interior brut de les Illes Balears ens
trobam que el pressupost, la despesa no financera de la
comunitat suposa el 12% del producte interior brut de les Illes
Balears. Si anam, per exemple, a Andalusia el pressupost en
despesa no financera d’Andalusia respecte del PIB d’Andalusia
suposa un 16,84%; a Canàries, un 15; a Castella-La Manxa, un
16,5; a Extremadura, que és el cas més extrem, un 24%.

a terme i serà difícil que es pugui donar compliment a la Llei
d’igualtat d’homes i dones.
Les propostes 18 i 22 són aquelles propostes que de
vegades molesten perquè es poden considerar d’autobombo. Jo
crec que és un bon moment avui per dir que avui hi ha 1.000
professionals més dins l’educació i la sanitat que no l’any
passat, i és un bon moment avui per dir-ho i per constatar-ho,
perquè a anys passats el que constatàvem era que es perdien
llocs de feina, per centenars, dins l’educació i la sanitat
d’aquesta comunitat autònoma, i ara, en aquest moment, avui,
en aquest debat, aturar-nos un moment, mirar cap enrera i veure
que tenim 600 professionals més dins l’educació i 480
professionals més sanitaris crec que és una cosa que cal dir i cal
tenir en compte, que en seran necessaris molt més i serà
necessari fer molta més feina, però destaquem també la feina
que s’ha fet.
La proposta número 8, li donam suport, parla de
l’agricultura ecològica, al Sr. Company sembla que això de
l’agricultura ecològica l’ha molestat o ha insinuat que hi pugui
haver interessos, jo, si he de pensar igual que ell, crec que, com
que ell no va dotar adequadament les línies d’ajudes a
promoció de la producció ecològica, he de pensar que ell deu
tenir interessos a l’agricultura no ecològica, deu ser això
supòs...
(Remor de veus)
Bé, si no vol pols, no vagi a l’era.

Per què dic això? Quan parlam, per exemple, de destinar un
objectiu que pot ser desitjable, que estigui a la mitjana
d’Europa, a la mitjana de l’OCDE, per exemple, que parlam
d’anar cap a un 5% d’educació o anar cap a un 9% de sanitat,
idò un 9 més un 5 és un 14% i un 14% del PIB són dos punts
més de PIB del que tenim per gastar. Per tant, parlam de coses
que són entelèquies i que moltes vegades els mateixos partits
polítics en els nostres programes... patinam amb aquestes coses
i, evidentment, després generam frustració, i crec que s’ha de
dir i s’ha de reconèixer que, sense un nou model de
finançament que ens situï on ens correspon, serà molt difícil
que puguem dur a terme totes aquestes polítiques.
No entenc, en qüestió a la proposta número 2, per què el
Partit Popular no li dóna suport si reconeix la situació
d’infrafinançament, perquè, si reconeixem la situació
d’infrafinançament, hi ha d’haver qualque solució i aquesta
solució, precisament, és la que es planteja amb la condonació
del deute, perquè si una comunitat..., totes les comunitats tenen
deutes, però crec que es pot comprovar fàcilment que les que
tenen més dèficit de... més... un finançament més deficitari són
les que tenen més deute. Per tant, és de justícia, a aquelles
comunitats que han estat més infrafinançades, que se les
compensi de qualque manera, si acceptam i reconeixem que
això és així.
Em referiré també a la proposta 5, del pacte que va anunciar
la presidenta, el pacte social contra la violència masclista, ens
sembla una proposta encertada, sí que la vull relacionar amb la
proposta 19 que ha presentat MÉS per M allorca, i és que aquest
pacte sense dotació pressupostari serà difícil que es pugui dur

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
Respecte... l’impuls de l’agricultura ecològica és un
compromís d’aquest govern, és un compromís del nostre
programa i crec que s’ha de reconèixer la feina que s’ha fet des
de la conselleria de dotar el PDR en la seva totalitat el
plurianual.
Després, la 36, que fa referència al tema del soterrament...
al soterrament, no, al tema de les esteses elèctriques, també ho
volia relacionar amb una de les propostes que duem,
precisament evitar les esteses elèctriques o promoure el seu
soterrament té la complexitat que, evidentment, no és una
competència nostra i per això també la proposta que duia MÉS
per Mallorca d’impulsar un impost sobre les esteses elèctriques
és un sistema de fomentar el seu soterrament o fins i tot que el
que es recapti es pugui destinar al seu soterrament.
També volia fer referència a la 23, al copagament
farmacèutic, evidentment hi estam d’acord, és una competència
de l’Estat i és vera que a València es va fer un decret d’ajuda
al copagament, aquest decret està impugnat ara mateix, és una
llei estatal. I el que sí que s’ha de demanar, crec, a la comunitat
autònoma, que em consta que s’hi fa feina, és modificar el
sistema informàtic per tal d’evitar que els pensionistes i totes
aquelles persones que... no hagin d’avançar els doblers més
enllà del que preveu la llei actual i que després n’han de
demanar la devolució. És una feina que s’ha de fer.
A la resta, donarem suport, com ja he dit, a totes les
propostes del Partit Socialista. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, el Sr. Font, per un temps de deu
minuts.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies. Gràcies, faré com el Sr. Melià, a tot votarem que
sí, no hi entraré, però sàpiguen que votarem que sí a l’1, al 2,
al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 9, al 10, a l’11, 12, 13, 14, 15...
jolín quantes!, 16, 18, després, 23, 26 fins a la 38, i, en canvi,
em centraré en les abstencions que plantejam.
Bé, a la 19, 20, 21 i 22, no sé si era la Sra. Camargo que
deia que no ens havíem d’autoaplaudir o... perquè venim per
complir coses, idò en aquestes ens abstendrem perquè hi veiem
un poc d’autocomplaença, és a dir, constatar que, constatar que,
doncs, si està constatat, idò ens abstendrem, no hi votarem a
favor. I, en canvi, sí que plantejam..., si poguéssim... a la
número 24, que no la votarem en contra, sinó que hi ha
possibilitat d’abstenció, ens abstendrem, a la 24, que també
així, com recorden a la primera, que es compensi la condonació
del deute, també podríem intentar que a la 24 féssim una
referència a aqueixa compensació del deute, perquè aquí
constatam tota una sèrie de situacions, com és que no hi ha
hagut nou sistema de finançament, no hi ha hagut nou règim
especial, i que tampoc no ens han pagat res del deute. Amb
aqueixa petita coseta nosaltres ens donaríem per satisfets.
I després a la número 8, la que fa referència al que parlam
aquí d’impulsar línies de producció i consum de productes
agroalimentaris “amb preferència pels considerats de producció
ecològica”, nosaltres posaríem “de producció ecològica i de
producció pròpia”, també, perquè no deixarà de part que hi
pugui haver línies d’ajuda a altres produccions que no siguin
les ecològiques, que són les que es produeixen més.
Dit això diré que nosaltres també ens abstendrem a la 25, i
res més, que segurament estaria bé, a la 30 -sí, em quedava la
30-, que és la que fa referència a la llei d’indústria, creiem que
seria molt bo que afegissin, quan diu “un pla industrial que
impulsi el sector industrial”, i nosaltres diem “un pla industrial
que impulsi el sector industrial i el primari, i ajudi a la
consolidació i diversificació del model econòmic”, perquè
nosaltres som dels que pensam que el sector primari ha de tenir
un paper molt important dins aquesta nova llei d’indústria i dins
el Pla d’indústria, si hi ha un pacte, perquè hi ha tot el tema de
transformació agroalimentària, que en aquesta terra hem perdut
el camí durant molts d’anys.
Dit això, repetesc, aquesta esmena de la 30; l’esmena del
sector primari; l’esmena de la 24, que també constatem que no
s’ha condonat el deute; i l’esmena de la número 8, que digui,
després “d’ecològica”, “i de producció pròpia”.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca... Sra. Font, per un temps de deu minuts.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President. En el marc del Ple de les propostes
derivades del debat de política general em pertoca analitzar les
propostes fetes pel Grup Socialista.
Primer de tot he d’aclarir que donam suport a totes les
propostes presentades, entre les quals hem trobat qualque
coincidència amb les presentades pel nostre grup, tal i ja ha
comentat la Sra. Camps. Són les relatives a la millora de la
connectivitat aèria, la número 6; el suport a la Menorca
Talaiòtica, número 12; l’Escola d’Adults de Maó, número 13;
i similars, però no del tot iguals, com són la petició sobre el
Verge del Toro i el Pla hidrològic. Especialment agraïm les sis
dedicades a Menorca, les propostes 11, 12, 13, 14, 15, 34 i 37,
les quals fan referència al Teatre del Born, Menorca Talaiòtica,
Escola d’Adults, conservatori, avió ambulància i el Verge del
Toro, totes elles infraestructures i serveis més que necessaris
per a la nostra illa.
Tenim especial interès en el Verge del Toro, com ja han
defensat prèviament els meus companys de grup, i d’una
vegada per totes hem de posar solució a l’estat d’abandonament
d’aquest immoble per les necessitats sociosanitàries que té
Menorca, que sí que en té, i que es podrien resoldre amb
l’habilitació d’aquest edifici, i a la vegada evitar la situació de
degradació que s’està produint al barri.
També ens resulta molt important la inclusió del Teatre del
Born, un altre tema enquistat i que necessita una solució ja. La
cultura, en lletres majúscules, és un àmbit de la nostra societat
que cal valorar i que hem de començar a veure com una
inversió. La cultura és un factor d’innovació econòmica i
social, és un catalitzador del desenvolupament econòmic amb
un alt impacte en aquest desenvolupament social i econòmic i
en l’ocupació. Per açò hem de reafirmar que la cultura i la
creació són un referent primordial en la formació de l’ésser
humà.
Ara pas a explicar el nostre vot positiu sobre la resta de
propostes, les quals he dividit en set grans blocs. Primer, les
econòmiques. Coincidim, com no pot ser d’una altra manera,
amb aquelles propostes que reclamen millores en el
finançament i confiam que, tot i el consens, en aquesta lluita
ens trobem tots amb el mateix grau d’implicació. Ho hem dit
moltes vegades: l’infrafinançament de la nostra comunitat té
efecte perversos i directes en la nostra societat i el nostre
benestar. Aprovam també la proposta que demana la
condonació del deute, tal i com ja han demanat diferents
experts. La condonació del FLA serviria per lliurar-nos de
càrregues financeres; en els set anys d’existència d’aquests fons
les comunitats autònomes han rebut, fins al tercer trimestre
d’aquest any, més de 7.000 milions d’euros que s’han convertit
en deute, i que suposen una llosa en les seves necessitats de
finançament, especialment per al pagament dels serveis públics
lligats a sanitat i educació que tenim transferits.
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Segon bloc, salut. El nostre grup està satisfet amb les
mesures preses durant aquest primer any en matèria de salut per
aquest govern: retorn de targeta sanitària, el no pagament de la
taxa, les millores per als nostres malalts desplaçats..., i
compartim la voluntat que es derogui el Reial Decret llei
16/2012, tal i com ja hem reclamat en diferents ocasions i que
resulta ser la qüestió fonamental per retornar el dret a la salut.
Socials. També coincidim amb el bloc de caire social, i
totes aquelles propostes que cerquin la igualtat, en el més ampli
sentit de la paraula, rebran el nostre suport. En aquesta direcció
van les propostes número 5, treballar en el pacte polític, social
i institucional contra les violències masclistes i a desplegar la
Llei d’igualtat d’homes i dones; així com la número 33, la lluita
contra la pobresa, i també l’ampliació de les beneficiaris de la
renda social.
Educació. Tots coincidim en la importància de l’educació
per millorar el nostre futur com a país i societat; així com ja
hem dit en el bloc social, sempre donarem suport a aquelles
iniciatives que cerquin la igualtat i la qualitat; per açò són
d’agrair les millores en les ajudes que reben les famílies en
aquest àmbit. Evidentment si volem aquesta millora en la
qualitat de l’ensenyament haurem de millorar les
infraestructures educatives de la nostra comunitat, que sabem
que en alguns casos bona falta els fa.
Indústria i comerç. Durant aquest any hem parlat molt de la
necessitat de diversificar la nostra economia defugint del
monocultiu econòmic; per fer açò s’han de fer apostes clares en
altres sectors econòmics; així és molt important per a la nostra
comunitat fer una aposta clara per la producció agroalimentària,
no ens podem oblidar del camp -també ho ha dit el Sr. Font-,
sense menystenir el sector industrial. No podem tampoc
oblidar-nos del model de comerç mediterrani; en poques
paraules, hem de fer més esforços per protegir el nostre petit
comerç.
Mobilitat. Sense cap mena de dubte un dels problemes a
solucionar ja és la manca de connectivitat aèria, i ara s’estan
fent passes per solucionar un problema històric a les nostres
illes. La complicitat entre totes les administracions ha de ser
obligatòria per aconseguir la solució adient. Des de Menorca
ens sentim copartícips i agraïm l’aposta ferma en aquest sentit.
I, com no pot ser d’una altra manera, donam suport a la
reclamació al Govern espanyol de satisfer les quantitats
econòmiques compromeses amb el nostre govern en matèria de
finançament de carreteres, i és que cal recordar que existeix un
protocol d’intencions signat el desembre passat on es preveia
el pagament de 240 milions d’euros relatius al conveni de
carreteres en tres anys, 2016, 2017 i 2018.
I ja per acabar, laboral. Una de les principals conseqüències
d’aquesta crisi que encara vivim és la precarització del mercat
laboral i els aturats de llarga durada. La recuperació de la
nostra economia passa per dignificar aquests llocs de feina; per
açò les propostes relacionades amb la lluita contra la precarietat
laboral i la millora de la salut laboral pensam que són passes
per redreçar el camí.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Torn de fixació de posicions del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Presidenta, senyores i senyors diputats, un altre pic... Bé,
abans els deia que teníem realment molts punts d’acord amb les
propostes de resolució; ho deia al diputat Saura perquè ell
inferia que tot allò nostre coincideix a més amb aquest costat de
la bancada, i no és així.
Votam a favor de 19 de les propostes de resolució, la 6, la
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37 i
38. I de moment només votem en contra d’una, que és l’1, dic
de moment, perquè hi ha una sèrie de transaccions que, segons
com evolucionin, poden ser altres vots en contra.
Les abstencions abans, ens abstendrem en el punt 3, perquè
creiem que totes aquestes mesures, en tot cas, s’han de prendre
com a un bloc i tenint en compte un marc més ampli i per tant
no té sentit de proposar-les aquí.
La 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 32, això és una laudatio i,
com poden comprendre, estan constatant, reconeixent l’esforç
del Govern, celebrant l’esforç del Govern, és una cosa que bé,
ni sí ni no, és a dir, ens abstendrem perquè creiem que això no
aporta francament res al que hem de fer avui aquí, abans ho
deia la diputada Camargo, amb tota la raó. Per tant, a aquestes
ens abstendrem, i també a la 36.
Les transaccions que proposam, a la número 2, proposam
d’eliminar “infrafinançament”, proposam d’eliminar adjectiu
històric, vostès saben, que, des del punt de vista del sistema de
finançament, des del 2009, com a mínim, altra cosa són altres
aspectes de les inversions o de les inversions que pot fer l’Estat
aquí, ens trobam en aquest moment en una mitjana i per tant el
terme històric sobretot el veiem com a confús, i augmentar
l’autonomia fiscal tot això depèn, evidentment, de les
circumstàncies. Dit d’aquesta manera, nosaltres també
proposaríem eliminar-ho, per poder aprovar aquest punt 2.
En el punt 4, el que fa referència “El Parlament insta el
Govern”, també eliminaríem la part final, la que diu “a garantir
el reglament d’ús del català a l’administració autonòmica”,
bàsicament perquè no veiem per què aquest Parlament ha
d’instar el Govern a garantir una cosa que qualsevol govern ha
de garantir, teòricament. És a dir, aquest parlament ha aprovat
una modificació a la Llei de funció pública i des del punt de
vista de l’ús del català a l’administració pública, bé, el Govern
que ho apliqui. Per què el Parlament li ha de tornar demanar
que això sigui garantit? Per tant, aquí demanaríem també que
aquesta part final de la frase no hi fos, per poder-ho aprovar.
En el punt 7, parla d’eliminar “de manera immediata”,
també creiem que aquest “de manera immediata” abans, quan
nosaltres havíem posant un mes, que ho hem acabat deixant en
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“durant l’any 2017", m’han dit que un mes era una cosa, en fi,
i aquí la immediatesa pràcticament és digital, eh, o sigui que
creiem que això també s’hauria de llevar. I aquesta part final,
que també ens sembla sobrera “i sense vincular el pagament de
la correcció del dèficit pressupostari de l’Estat ni el
finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears”.
El punt 23, també eliminaríem, proposaríem, evidentment,
d’eliminar aquest “insta el Govern a derogar el Reial Decret”,
ja hem parlat més d’una vegada d’això de les derogacions, ho
deixaríem, doncs, en “a suprimir el copagament farmacèutic per
als pensionistes”, que amb això hi estam evidentment d’acord.
En el 24, per a nosaltres, seria pertinent de canviar aquest
“exigeix” per “demanar”, ja a més d’una comissió hem
comentat això, justament aquest ús d’aquests verbs i
l’oportunitat d’utilitzar-ne un o utilitzar l’altre.
Finalment, dues transaccions més, l’article 27, on
proposaríem també, és allò que dèiem de la laudatio, aquest
“atès que en edicions anteriors ha mostrat una eficàcia amb els
seus resultats”. Esperem un poquet, no fa falta anar ja a avaluar
les edicions anteriors.
I finalment, a la número 29 també eliminaríem, per aquestes
mateixes raons que tenen a veure amb una autovaloració del
que ha fet el mateix govern, la segona frase, aquesta que diu
“Així mateix, s’insta que el Govern doni continuïtat a les
polítiques actives engegades des del SOIB en aquesta
legislatura”.
I res més, moltes gràcies.
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A Podem agrair-los el suport, com us he dit, i així com als
de MÉS per Mallorca i MÉS per M enorca ens han donat suport
a les nostres propostes de resolució.
Passam a El Pi. La transacció que suposa la 24, “intentar
compensar el deute” també a la 24, que vostès proposen afegir
aquesta redacció, ens sembla bé, ho acceptam.
La 8, també acceptam allò de “producció pròpia”.
I a la 30 també afegir “la connexió amb el sector primari”,
com havíem proposat.
Pel que fa a Ciutadans, li he de comentar que a Ciutadans
i la resta de grups que ho han dit, aquestes, en teoria,
d’autobombo, nosaltres, així com estan redactades i d’on
venim, entenem que no és autobombo, és marcar una tendència
i una diferència important respecte de governs anteriors.
Llavors, per això, pensàvem que era important remarcar
aquesta feina feta, que no és un autobombo, només dir això.
També serveix aquesta explicació per al Sr. Pericay.
Llavors passam a la transacció que proposa al 2, llevar
“històric”; bé, no seria massa problema, però no llevar
“l’autonomia fiscal”, pensi que més autonomia fiscal dóna més
independència, sense autonomia fiscal i sense independència
econòmica no hi ha autonomia política, llavors, el més
important és tenir la independència econòmica, i pot venir part
per l’autonomia fiscal, llavors és impossible prescindir d’aquest
aspecte en aquesta proposta de resolució.
A la 4, evidentment, l’ús del català, a nosaltres ens sembla
una qüestió irrenunciable, tampoc no li acceptam.

LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Oliver, del Grup Parlamentari
Socialista.
LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:
Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrairé el suport de tots
els grups que així ho han fet a una bona partida de propostes de
resolució i parlaré d’aquestes transaccions que s’han plantejat.
En primer lloc, les del Partit Popular, primer de tot li diria,
Sr. Company, que així com estan redactades les propostes de
resolució parlen del Govern, no diuen “aquest govern”, no
diuen “el G overn dels acords pel canvi”, o sigui és el Govern
i s’entén que és “els anteriors governs” també. Però podem anar
fins i tot més enfora, i si li sembla, pel que fa al punt 5, podria
dir que “ha fet i que fa”, per exemple, i en el 12 podria dir
“suport que ha donat i que dóna”. Així li aniria bé? D’acord,
doncs aquesta va bé.
Passam a la 29, li he de dir que no, que no l’acceptam.
I a la 36, li diria que sí, amb una redacció que ha passat un
company seu, el Sr. Jerez, que encaixa perfectament amb la
nostra, així quedaria que acceptaríem aquestes transaccions.
Només a la 29, que seria que no.

El tema de la 7, que vostè ens diu “immediata”, aquesta no
li acceptam tampoc, no tenc aquí molta més explicació, ho he
anat agafant, però no li acceptam.
La 23 tampoc.
I la 24, que vostè diu “exigeix”, és vera que en algunes
ocasions... és que es veu que ho he vist tan clar que ja havia
posat que no, a la 24, que diu “exigeix”, nosaltres pensam que
no, que ha de ser “exigir”, perquè ja ho hem demanat, ara ho
exigim i el següent pas serà anar als tribunals, llavors la paraula
adequada és “exigir”.
I ja està, això és tot. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Farem un recés de cinc minuts, per ordenar les votacions
fins allà on es pugui.
LA SRA. PRESIDENTA:
Bé, un cop acabat el debat de totes les propostes
presentades, es farà la votació amb el mateix ordre, termes i
transaccions que s’han debatut.
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Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Popular, RGE núm. 13420/16, 50 propostes presentades.

Propostes 4 i 34. Votam.
Vots a favor, 52; abstencions, 3.

Proposta 25. Votam
Proposta 20. Votam.
Vots a favor, 21; vots en contra, 27; abstencions, 6.
Vots a favor, 51; vots en contra, 3; abstencions, 1.
Propostes 1, 32 i 38. Votam.
Vots a favor, 19; vots en contra, 33; abstencions, 5.

Propostes 2, 3, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 26, 28, 29 i 46. Es
poden entendre aprovades per assentiment?

Proposta 19. Votam.

(Se senten respostes de fons que diuen: “sí”)

Vots a favor, 21; vots en contra, 32; abstencions, 4.

(Alguns aplaudiments)

Propostes 8, 16, 39, 48 i 50. Votam.
Vots a favor, 21; vots en contra, 33; abstencions, 3.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, RGE núm. 13429/16; trenta propostes
presentades; la número 21 rectificada amb l’escrit RGE núm.
13454/16.

Proposta 10. Votam.
Propostes 11, 15 i 20. Votam.
Vots a favor, 22; vots en contra, 32; abstencions, 3.
Vots a favor, 35; abstencions, 22.
Propostes 15 i 27. Votam.
Proposta 18. Votam.
Vots a favor, 22; vots en contra, 32; abstencions, 3.
Vots a favor, 36; vots en contra, 2; abstencions, 19.
Proposta 6 i 47. Votam.
Propostes 7, 19 i 21. Votam.
Vots a favor, 24; vots en contra, 31; abstencions, 1.
Vots a favor, 37; abstencions, 19.
Propostes 5, 7, 11, 31, 33, 36, 40, 42, 43 i 45. Votam.
Proposta 6. Votam.
Vots a favor, 24; vots en contra, 33.
Vots a favor, 9; vots en contra, 47.
Propostes 24, 30, 37 i 41. Votam.
Proposta 4. Votam.
Vots a favor, 25; vots en contra, 32.
Vots a favor, 16; vots en contra, 40; abstencions, 1.
Proposta 49. Votam.
Proposta 22. Votam.
Vots a favor, 24; vots en contra, 33.
Vots a favor, 20; vots en contra, 37.
Proposta 35. Votam.
Propostes 13 i 29. Votam.
Vots a favor, 32; vots en contra, 25.
Vots a favor, 32; vots en contra, 19; abstencions, 6.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Proposta 16. Votam.
Proposta 22. Votam.
Vots a favor, 33; vots en contra, 19; abstencions, 5.
Vots a favor, 34; vots en contra, 23.
Propostes 3, 17, 25 i 28. Votam.
(Alguns aplaudiments)
Vots a favor, 33; vots en contra, 21; abstencions, 3.
Proposta 12. Votam.
Proposta 1. Votam.
Vots a favor, 50; vots en contra, 7.
Vots a favor, 33; vots en contra, 22; abstencions, 2.
Proposta 44. Votam.
Proposta 24. Votam.
Vots a favor, 54; vots en contra, 3.
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Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Proposta 30. Votam.

Propostes 6 i 8. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Vots a favor, 55; vots en contra, 2.

Propostes 2 i 26. Votam.

2777

Propostes 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20 i 21. Es poden
entendre aprovades per assentiment.

Vots a favor, 38; vots en contra, 19.
Proposta 10. Votam.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm.
13411/16, 16 propostes presentades.

Vots a favor, 35; vots en contra, 22.
Proposta 5. Votam.
Proposta 12. Votam.
Vots a favor, 5; vots en contra, 32; abstencions, 20.
Vots a favor, 34; abstencions, 3.
Proposta 15. Votam.
Proposta 5. Votam.
Vots a favor, 37; abstencions, 20.
Vots a favor, 52; vots en contra, 5.
Proposta 3. Votam.
Proposta 9. Votam.
Vots a favor, 5; vots en contra, 51; abstencions, 1.
Vots a favor, 55; abstencions, 2.
Proposta 4. Votam.
Proposta 14. Votam.
Vots a favor, 5; vots en contra, 52.
Vots a favor, 55; vots en contra, 2.
Proposta 12. Votam.
Propostes 8, 23 i 27. Es poden entendre aprovades per
assentiment.
(Alguns aplaudiments)
Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, RGE núm. 13409/16; 22 propostes
presentades, la número 19 rectificada amb l’escrit RGE núm.
13421/16.

Vots a favor, 38; vots en contra, 19.
Proposta 13. Votam.
Vots a favor, 24; vots en contra, 33.
Proposta 8. Votam.
Vots a favor, 44; vots en contra, 10; abstencions, 3.

Proposta 15. Votam.
Proposta 14. Votam.
Vots a favor, 33; abstencions, 24.
Vots a favor, 54; vots en contra, 2; abstencions, 1.
Proposta 4. Votam.
Propostes 10 i 16. Votam.
Vots a favor, 36; abstencions, 21.
Vots a favor, 56; abstencions, 1.
Propostes 11, 14, 18 i 22. Votam.
Vots a favor, 38; abstencions, 19.

Propostes 1, 2, 7, 9 i 11. Es poden entendre aprovades per
assentiment.

Propostes 1 i 2. Votam.

Proposta 6. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 21; abstencions, 3.

Vots a favor, 57.

Proposta 3. Votam.
Vots a favor, 36; vots en contra, 19; abstencions, 2.
Proposta 13. Votam.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, RGE núm. 13419/16, 16 propostes
presentades.
Proposta 11. Votam.
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Vots a favor, 26; vots en contra, 12; abstencions, 19.

Proposta 1. Votam.

Proposta 13. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Vots a favor, 32; vots en contra, 2; abstencions, 23.

Propostes 2, 3 i 4. Es poden entendre aprovades per
assentiment.

Proposta 10. Votam.
Proposta 5. Votam.
Vots a favor, 36; vots en contra, 2; abstencions, 19.
Vots a favor, 57.
Propostes 3 i 12. Votam.
Vots a favor, 36; vots en contra, 21.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, RGE núm. 13427/16, 38 propostes presentades.

Proposta 9. Votam.

Proposta 32. Votam.

Vots a favor, 55; abstencions, 2.

Vots a favor, 26; abstencions, 31.

Proposta 1. Votam.

Proposta 22. Votam.

Vots a favor, 55; vots en contra, 2.

Vots a favor, 33; abstencions, 24.

Propostes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 i 16. Es poden entendre
aprovades per assentiment.

Proposta 17. Votam.
Vots a favor, 35; abstencions, 22.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, RGE
núm.13434/16, 11 propostes presentades.

Propostes 3, 15, 16 i 29. Votam.
Vots a favor, 36; abstencions, 21.

Propostes 7 i 10. Votam.
Propostes 4, 7 i 23. Votam.
Vots a favor, 23; vots en contra, 33.
Vots a favor, 36; vots en contra, 2; abstencions, 18.
Propostes 4 i 9. Votam.
Proposta 19. Votam.
Vots a favor, 25; vots en contra, 32.
Vots a favor, 33; vots en contra, 19; abstencions, 5.
Proposta 6. Votam.
Proposta 25. Votam.
Vots a favor, 34; vots en contra, 23.
Vots a favor, 35; vots en contra, 19; abstencions, 3.
Proposta 5. Votam.
Proposta 18. Votam.
Vots a favor, 50; vots en contra, 7.
Vots a favor, 36; vots en contra, 19; abstencions, 2.
Proposta 8. Votam.
Proposta 1. Votam.
Vots a favor, 54; abstencions, 3.
Vots a favor, 36; vots en contra, 21.
Propostes 1, 2 i 11. Es poden entendre aprovades per
assentiment?

Proposta 38. Votam.

(Se senten respostes de fons que diuen “sí”)

Vots a favor, 38; vots en contra, 19.

Proposta 3. Votam.

Proposta 5. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 32.

Vots a favor, 45; abstencions, 12.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera-PSIB, RGE núm. 13428/16,
complementat amb l’escrit RGE núm. 13453/16, 5 propostes
presentades.

Proposta 20. Votam.
Vots a favor, 52; abstencions, 5.
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Proposta 36. Votam.
Vots a favor, 54; abstencions, 3.
Propostes 2 i 24. Votam.
Vots a favor, 55; vots en contra, 2.
Propostes 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 26, 28, 30, 31, 33,
34, 35 i 37. Es poden entendre aprovades per assentiment?
(Se senten respostes de fons que diuen “sí”)
Proposta 27. Votam.
Vots a favor, 54; vots en contra, 2.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
(Alguns aplaudiments)
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65. Sentències TSJ Illes Balears respecte del pagament peatge.
66. Escrits i comunicacions entre Advocacia i la Fiscalia
Anticorrupció de les Illes Balears relacionades amb les
autopistes d’Eivissa.
67. Sentència Jutjat d'Instrucció núm. 4 d'Eivissa per ocupació
ilAlegal de terrenys.
68. Expedients i informes tècnics de patrimoni del Consell
d’Eivissa relacionats amb les autopistes d'Eivissa.
* Tots aquest documents han de ser requerits per a la seva
presentació a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat,
excepte els següents que han de ser requerits als organismes
que s'assenyalen en cada cas:
Doc. 54. A la Conselleria d' Hisenda i Administracions
Públiques.
Doc. 52, 59, 62, 63, 64, 65, 66 i 67. A la Direcció de
l'Advocacia CAIB.
Doc. 68. Al Consell d'Eivissa
III. Llistat de compareixents
1. Sr. Jaume Matas Palou.
2. Sra. Margarita Isabel Cabrer González.
3. Sr. Carlos Jover Jaume.
4. Sra. Concepción Sartorius Acosta.
5. Sr. Joan Crespi Capó.
6. Sr. Miguel M. Ramis de Aireflor i Catany.
7. Sr. José Morell Fernández.
8. Sr. José M anuel Pérez Ribas.
9. Sr. Representant Ministeri de Foment.
10. Sr. José Amengual Antich.
11. Sr. Antonio Bosch Tugores.
12. Sr. Pere Palau Torres.
13. Sra. Stella M atutes Prats.
14. Sr. Joan Marí Tur.
15. Sr. Matias Arrom Bibiloni.
16. Sr. Antonio Sánchez Soliño.
17. Sr. Raul Arce Alonso.
18. Sr. Miguel Àngel Vázquez.
19. Representant legal de FCC.
20. Sr. José Hevia.
21. Sr. Enrique Ortiz.
22. Sr. Abel Matutes Juan.
23. Sr. Daniel Mercado. Over marqueting
24. Deloitte delegat empresa auditora
25. Representants Advocacia CAIB
26. Sr. Jaume Carbonero Malberti.
27. Sr. Antoni Armengol Garau.
28. Sr. Simó Gomes Hachero.
29. Sra. Ana Maria García Serrano.
30. Sr. Gabriel Company Bauzá.
31. Sr. Juan Salvador Iriarte.
32. Sr. Saviniano Medrano Izaola.
33. Sr. Joan d'es Pou.
34. Maria Sala Serra (de Cas Puig).
35. Sra. Fanny Tur.
36. Sr. Albert Prats Rodríguez.
37. Sra. Neus Prats.
38. Josep Garí.
39. Bernat Salvà.
40. Joan Mas Mesquida.
41. Sr. Joan Ramón Torres.
42. Sr. Josep Miquel Mayans Serra.
43. Sr. Santiago Benáldez Llorigó.

44. Sr. Teodoro Velázquez Rodríguez.
IV. M etodologia
Els treballs de la Comissió d'investigació sobre les autovies
d'Eivissa es desenvoluparan amb la màxima agilitat possible i,
així, les compareixences es produiran una vegada estigui a
disposició dels membres d’aquesta Comissió la quantitat
suficient, determinada per la Mesa, de documentació
solAlicitada per iniciar el torn del compareixent. Les
compareixences començaran tres setmanes després d'haver-se
aprovat el pla de treball de la Comissió.
Tots els grups parlamentaris podran formular preguntes al
o la compareixent, durant un temps de 15 minuts. Aquest temps
podrà utilitzar-se en una o dues intervencions.
El diàleg entre el o la portaveu d'un grup parlamentari i el
o la compareixent serà interactiu. El grup parlamentari iniciarà
i finalitzarà el diàleg.
Atesa la importància de determinades compareixences, de
manera excepcional i a criteri del president de la comissió, se
serà flexible amb el temps d'alguna compareixença.
Les compareixences a la Comissió es produiran,
preferentment, en l'ordre cronològic següent: planificació,
adjudicació, execució i gestió de les autovies d'Eivissa.
La comissió tindrà màxima agilitat, es dedicaran els mesos
d'octubre i novembre a les compareixences i el mes de
desembre a l'elaboració, la presentació i l'aprovació de les
conclusions.
En benefici de l'aclariment dels fets que s'investiguen, els
membres de la Comissió d'investigació de les autovies
d'Eivissa, i en funció tant dels testimonis aportats com de la
documentació estudiada, han de poder proposar, valorar i, si
n'és el cas, aprovar, per una majoria de membres, nous
testimonis de compareixents i noves solAlicituds de
documentació que es considerin necessaris, encara que no
hagin estat acordats en el document de pla de treball aprovat
inicialment.
Palma, a 23 de setembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de setembre de 2016, admet a tràmit les propostes de
resolució següents, amb tramitació davant el Ple.
Palma, a 23 de setembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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A)
RGE núm. 13409/16 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
13421/16), del Grup Parlamentari M ÉS per M allorca,
derivades del Debat general sobre l'acció política i de
govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca presenta, derivades del
Debat general sobre l'acció política i de govern, les propostes
següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar dins el projecte de pressuposts per a l’any
2017 noves mesures de fiscalitat mediambiental per gravar
aquelles activitats que més contaminen o que creen majors
impactes mediambientals com ara l’emissió de gasos
contaminats o les esteses aèries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la creació d’un impost sobre la provisió de
continguts per part dels operadors d’internet, que no
repercuteixi sobre el client final, la finalitat del qual sigui el
finançament de polítiques de foment de la indústria audiovisual.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins les modificacions previstes de la Llei 8/2012,
de turisme de les Illes Balears, s’inclogui una revisió del
sistema d’intercanvi de places per tal de fer efectiu aquest
principi.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar campanyes de foment de l'ús social de la
llengua catalana en diferents àmbits de la societat, com poden
ser el professional, del treball, del comerç, de l'audiovisual o de
la sanitat, amb consens dels sector implicats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure dins el projecte de pressuposts de la CAIB
per a l’any 2017 una dotació adequada de recursos humans i
materials en els equipaments culturals propis, per tal de
millorar el servei a la ciutadania.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la legislació i un pla d'actuacions i
instruments eficaços, que doni suport tant a la creació cultural
com al sector econòmic cultural, per a la producció, promoció,
distribució, difusió de continguts culturals, que inclogui la
rehabilitació i millora d'equipaments, el foment de la difusió i
el consum cultural; amb especial atenció als productes
innovadors i als que lliguen amb el nostre patrimoni cultural,
històric i literari i amb el sector audiovisual.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir, amb la planificació de les noves
infraestructures i recursos, que l’oferta de Formació
Professional s'adeqüi a les noves necessitats dels sectors
econòmics i, alhora, a les dels sectors estratègics que es vulguin
impulsar, per tal d'avançar en la transició cap a un nou model
econòmic.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure projectes d'innovació educativa tant en les
etapes d'educació obligatòria com en les no obligatòries, per tal
d'avançar en el camí de l'èxit escolar.
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9. El Parlament de les Illes balears insta el Govern a impulsar
l'economia del coneixement amb programes específics de
suport a grups de recerca públics i a empreses innovadores per
fomentar la investigació, la transferència del coneixement i
l'absorció de talent qualificat universitari per part del teixit
empresarial.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer un
estudi d'impacte sobre els resultats derivats de les mesures
d'ocupació per a majors de 45 anys, tenint en compte que no es
tracta d'un col Alectiu homogeni, de manera que cal identificar
les diferències que hi pot haver dins el col Alectiu de cara a la
seva formació, inserció i promoció laboral.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar de
recursos tècnics materials i humans necessaris per a l'exercici
2017 suficients per gestionar i conservar els parcs naturals i els
espais protegits existents i de nova creació o ampliació com la
declaració del parc natural d'Es Trenc-Es salobrar de Campos
i l'ampliació del Parc nacional marítim i terrestre de l'Arxipèlag
de Cabrera, entenent aquests espais com un recurs principal i
prioritari de sostenibilitat territorial, social i econòmica.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar, d’acord amb allò recollit a l’article 32.7 de l’Estatut
d’Autonomia, el procés de transferència de la Demarcació de
Costes a la CAIB, tot garantint la seva correcta dotació a partir
de les taxes recaptades per aquesta.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar i, si pertoca, a iniciar la via judicial els
deutes que l’Estat té pendent amb la CAIB pel que fa a
inversions estatutàries, conveni de carreteres i deute històric
associat a les transferències infradotades d’educació i sanitat.
14. El Parlament de les Illes Balears acorda convocar en el
proper període de sessions un debat monogràfic per tal de
debatre sobre l’estat de l’autogovern a les Illes Balears, pel que
fa a l’exercici de les competències recollides al nostre Estatut
d’Autonomia, i les relacions amb l’Estat.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
els canvis normatius i els instruments jurídics necessaris de
regulació de procediments extrajudicials per resoldre situacions
de sobreendeutement de persones físiques i famílies, per causes
sobrevingudes, prioritàriament en relació amb els deutes
derivats de l'habitatge habitual.
16. El Parlament insta el Govern a promoure activament la
implantació d'energies renovables a edificis públics i espais
degradats, tot procurant la participació de la ciutadania en el
sistema de generació elèctrica per tal de canviar el model
d'oligopoli.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a superar
la lògica de la subvenció per donar més garanties a les entitats
que desenvolupen serveis i a concertar els programes per a
persones amb diagnòstic de salut mental, per a atenció
primerenca, per a habitatges per al servei d’acompanyament per
a joves extutelats i per a persones amb discapacitats físiques,
així mateix, a concertar programes d’atenció a persones
incapacitades judicialment.
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18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear, en
el marc de la Llei de coordinació de policies locals, un Comitè
d’Ètica Policial com a òrgan consultiu interdisciplinari
competent en matèria d’ètica i normativa deontològica policial
que proposi i faci el seguiment de mesures per millorar el
servei policial i la percepció de la imatge pública de les policies
locals de les Illes Balears i la qualitat de la formació i la
prestació del servei policial i les relacions amb la ciutadania.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar el pressupost de l’IBDONA per implementar la
Llei d’igualtat i garantir l’aplicació del futur pacte contra les
violències masclistes.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a mantenir
l’acollida a les persones refugiades a les Illes Balears i l’anima
a seguir oferint aquesta acollida, si escau, augmentant places,
en cas que s’incrementi la quota espanyola en el marc de la
Unió Europea.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’administració electrònica i la transparència
dins el sector públic de les Illes Balears incrementant els
mitjans dedicats al compliment de la nova legislació en aquests
aspectes (Llei 39/2015, de procediment administratiu comú;
Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic; i Llei 19/2013
de transparència).
22. El Parlament de les Illes Balears rebutja les condicions
laborals que ha de patir el personal de handling de les empreses
subcontractades per AENA, i insta el Ministeri de Foment a
garantir l’aplicació de clàusules socials i laborals als contractes
i concessions dels aeroports de les Illes Balears.
Palma, a 23 de setembre de 2016.
El portaveu:
David Abril i Hervás.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar una regulació del lloguer turístic que faci
aflorar a la legalitat aquella oferta existent que compleixi uns
criteris de qualitat i que de cara als nous lloguers estableixi
l'intercanvi de places.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar en un termini màxim de 5 mesos una nova
regulació del turisme de tot inclòs que garanteixi estàndards de
qualitat que limitin la proliferació sense control d'aquesta
oferta.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a inspeccionar les empreses de lloguer de cotxes per
garantir que han complit els deures establerts a la normativa
turística.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar la titularitat de l'hospital Verge del Toro de
Maó per convertir-lo en un centre sociosanitari tal com es farà
amb Son Dureta a Mallorca i amb Can Misses a Eivissa.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Ministeri de l'Interior el retorn dels
policies nacionals que l'illa d'Eivissa ha perdut des de 2011 així
com també a elaborar un pla de seguretat per a aquesta illa.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la partida pressupostària d'Innovació per
a l'Idispa fins els 2,2 milions d'euros en els pressupost de 2017.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar progressivament la partida pressupostària
per a la Universitat de les Illes Balears amb l'objectiu de, en
tres anys, haver-la situat dins la mitjana estatal d'inversió per
alumne universitari.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la partida pressupostària del Fons de
Cooperació Local de 2017 en relació amb els anys anteriors.

B)
RGE núm. 13411/16, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, derivades del Debat general
sobre l'acció política i de govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta,
derivades del Debat general sobre l'acció política i de govern,
les propostes següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un front comú d'entitats econòmiques i socials i
grups parlamentaris per reclamar davant el Govern de l'Estat un
nou sistema de finançament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proposar un Pacte per la Indústria amb els agents
socials implicats i els grups parlamentaris amb uns mínims que
passin per combatre la destrucció de més teixit industrial, que
recuperi part del teixit destruït per la deslocalització, atregui
activitat industrial deslocalitzada d'altres regions i que estigui
connectada al sector primari, entre d'altres.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir les obligacions legals amb els consells
insulars com és fer efectiu el traspàs de competències en
ordenació i promoció turística, en serveis socials i assistència
social per evitar duplicitats i en transport terrestre al Consell de
Mallorca, així com les pertinents al Consell de Menorca,
Eivissa i Formentera, en atenció a l'article 70 de l'Estatut
d'Autonomia; i pressupostar les bestretes en els comptes de
2017 segons la disposició addicional segona de la Llei de
finançament dels consells insulars.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els estudis que correspongui i a impulsar els
traspassos pendents de competències de l'Estat al Govern balear
en matèries com justícia, policia, costes i litorals, cogestió
aeroportuària i ports d'interès general.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar l'article 11 del Decret 37/2008, de 4 d'abril,
pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres
sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, per tal que la renda anual de la unitat familiar no
sigui un criteri prioritari a l'hora de realitzar-se el procés
d'admissió als centres educatius.
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14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar al Ministeri d'Hisenda que modifiqui la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració local, per tal d'eliminar les restriccions de
creació de places als ajuntaments de les Illes Balears.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure dins el Pla d'Infraestructures els projeces
d'execució de l'inici de les obres per construir una escola nova
als municipis de Campos, Caimari, Porreres i Santa Margalida
al nucli de Can Picafort, així com els projectes d'execució per
a l'ampliació i la modernització de les depuradores de Sóller,
Manacor, Maria de Salut (a Ariany), Cala d'Or (a Santanyí),
Porreres i Capdepera.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlaborar i impulsar amb el Consell de M allorca per
tal que es faci efectiu el projecte de la carretera Ses
Salines-Colònia de Sant Jordi.
Palma, a 23 de setembre de 2016.
El portaveu:
Jaume Font i Barceló.

C)
RGE núm. 13419/16, del Grup Parlamentari M ÉS per
M enorca, derivades del Debat general sobre l'acció política
i de govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el
Grup Parlamentari MÉS per Menorca presenta, derivades del
Debat general sobre l'acció política i de govern, les propostes
següents:
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix les dificultats en
les quals es troben alguns ajuntaments amb la manca de policia
local a causa de l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, i insta el Govern de les Illes Balears a rebutjar-la i a
instar el Govern espanyol a derogar-la.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les passes conduents al traspàs dels recursos
necessaris perquè el Consell Insular de M enorca pugui assumir
la competència en promoció turística.
3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a la
privatització d’AENA i insta el Govern de l’Estat a establir la
cogestió dels aeroports i dels ports d’interès general de la
comunitat autònoma.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant prop del Govern de l’Estat i de
la Comissió Europea per aconseguir la implantació de la tarifa
màxima universal de 30 i per als vols interilles.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acabar les obres i a obrir, en la major brevetat, la
residència per a malalts desplaçats de Menorca, Eivissa i
Formentera a Son Espases.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de Llei d’energies renovables
abans de juny de 2017.
7. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement i agraeix la feina del personal d’emergències,
Ibanat i protecció civil en l’extinció dels incendis ocorreguts
aquest estiu, i molt especialment per la intervenció a l’incendi
d’Arenal d’en Castell -Macaret- Addaia, i l’insta a augmentar
els seus recursos humans.
8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per impedir les prospeccions petrolieres i les
campanyes sísmiques a la mar Mediterrània.
9. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del Govern
de les Illes Balears en el seu suport a la declaració de la Cultura
Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la UNESCO,
impulsada pel Consell Insular de Menorca.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la viabilitat que el cobrament de l’Impost
d’Estades Turístiques es pugui fer en el moment de la
contractació del paquet turístic o en el del pagament dels
bitllets d’avió i vaixell, sens perjudici que es pugui continuar
satisfent a l’establiment hoteler.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desplegar els diversos aspectes de la política
educativa en consonància amb el document que la plataforma
Illes per un Pacte va lliurar al Govern el març de 2016.
12. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu support
a la feina que fa el Govern de les Illes Balears amb l’objectiu
de revisar el Pla Hidrològic de les Illes Balears i redactar el Pla
de Sequera, tal i com exigeix la Comissió Europea per ajustar
el Pla a la Directiva Marc de l’Aigua.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les passes conduents al traspàs de la gestió dels
recursos hídrics als consells insulars.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure al projecte de pressupostos per a 2017 la
transferència pendent per finançar les obres de la Fase I de la
rehabilitació de l'edifici que ha d'acollir l'escola d'adults de
M aó, sens perjudici dels compromisos adquirits pel
finançament de les fases posteriors.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer passes per donar solució a la manca de places
sociosanitàries a Menorca, tot recuperant l’antic Hospital Verge
del Toro per a ús sociosanitari.
16. El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar els tràmits
durant el 2017 per fer una reforma puntual de l’Estatut
d’Autonomia per eliminar l’aforament dels diputats del
Parlament.
Palma, a 23 de setembre de 2016.
El portaveu:
Nel Martí i Llufriu.
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D)
RGE núm. 13420/16, del Grup Parlamentari Popular,
derivades del Debat general sobre l'acció política i de
govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el
Grup Parlamentari Popular presenta, derivades del Debat
general sobre l'acció política i de govern, les propostes
següents:
1. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis
legislatius impulsats pel Govern de les Illes Balears no són els
necessaris per continuar en la senda del creixement econòmic
i la creació de llocs de feina, i que les polítiques econòmiques
dutes a terme pel Govern de les Illes Balears no han aconseguit
el seu objectiu de transformar el creixement econòmic amb un
major benestar social per als ciutadans. Per tant, atès el fracàs
del Govern de les Illes Balears a l’hora de definir un nou model
productiu que incrementi la competitivitat, la productivitat i la
qualitat dels llocs de treball i que sigui redistributiu i inclusiu,
el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a consensuar
amb els sectors productius la incorporació al marc legal
d’aquells aspectes que es varen derogar de les lleis turística,
agrària i del sòl, per tal de continuar en la senda de creixement
econòmic i la creació de llocs de feina.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques d’ocupació específiques per als
més de 18.000 aturats de llarga durada.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració de diferents plans de dinamització
comercial adaptats a les diferents zones comercials de les Illes
Balears, conjuntament amb les associacions de comerciants,
patronals, sindicats i ajuntaments, i coordinat pels consells
insulars.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a plantejar la negociació del REB de forma
territorialitzada per illes, basant-se en el fet que la insularitat no
afecta per igual cada una de les illes d’aquesta comunitat. En
aquest sentit el Parlament insta el Govern de les Illes Balears
a recomençar de nou el diàleg amb tots els partits polítics,
entitats socials i econòmiques, per tal de treballar per
confeccionar una proposta consensuada de nou Règim Especial
per a les Illes Balears que introdueixi, també, l’aspecte fiscal.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar el concurs de mèrits per cobrir les places de
directors i assessors de Centres de Professorat de les Illes
Balears, per tal de donar compliment al Decret 68/2001, de 18
de maig, i a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat d'11
de març de 2016, per esmenar els errors del darrer concurs en
el qual no s’oferiren les places que s’havien de convocar.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la participació i la transparència a tots els
centres educatius, publicant a la web el seu estat de comptes,
les hores lectives de cada professor, les ràtios de cada aula, els
alliberats sindicals i totes aquelles coses que donin una mica de
transparència a l’actual govern.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un Pla de millora dels resultats educatius a
la nostra comunitat autònoma amb l’objectiu de lluitar contra
l’abandonament prematur, ja que tenim el major índex
d’abandonament de tot l’Estat, sols superat per Ceuta i Melilla
amb un 26% d’abandonament, mentre que en el conjunt de
l’Estat se situa al voltant del 19%.
8. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Universitat a fer les actuacions necessàries per
disposar d’un bon pla d’aprenentatge de llengües i no deixar-ho
en mans de cada centre, com es preveu en el Decret de
Llengües, atès que aquest fomenta la desigualtat entre els
centres educatius quan preveu que les decisions sobre el tema
lingüístic es decidiran a cada centre en funció de la realitat
social. Aquesta suposada autonomia de centre condueix a
generar desigualtats socials, com marca la pròpia UIB, establint
centres de primera i centres de segona. En aquest sentit, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar el dret dels alumnes a rebre l’ensenyament
en la seva llengua, sigui en català o castellà.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la Llei de mecenatge a fi de potenciar
el sector cultural a les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar a l’educació entre el 4,4% i el 5% del PIB,
tal i com proposaven MÉS i el PSIB-PSOE respectivament en
els seus programes electorals, per tal que la ciutadania no se
senti enganada. En aquest sentit el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a construir les
infraestructures educatives necessàries i al manteniment de les
existents amb l’objectiu de poder comptar amb les
instalAlacions que mereixen les nostres illes.
11. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer una
aposta ferma i clara per l’escola concertada, opció elegida pel
40% de les famílies de les Illes Balears, amb el reconeixement
de la seva necessitat dins la societat balear, dotant-la dels
mateixos recursos que l’escola pública, sense discriminar-la
com s’ha fet ara.
12. El Parlament de les Illes Balears constata la problemàtica
existent derivada de la manca de personal a gran part dels
centres de salut de la nostra comunitat autònoma i per tal motiu
insta el Govern de les Illes Balears a presentar un Pla per tal de
prevenir la manca de personal sanitari, sobretot metges, a
Atenció Primària, un Pla per prevenir les esperes
excessivament prolongades en els serveis d’Urgències
Hospitalàries i Domiciliàries i en les proves diagnòstiques. I
insta el Govern perquè aquests plans es presentin en el termini
de tres mesos, per àrees de salut, a Sindicats i Serveis Metges
afectats a fi de consensuar les actuacions a realitzar.
13. El Parlament de les Illes Balears constata l’espera excessiva
dels malalts en el Servei d’Urgències de Can Misses d’Eivissa
i insta el Govern de les Illes Balears a la seva solució
immediata.
14. El Parlament de les Illes Balears, dins el marc de la seva
política de transparència i bon govern, insta al Govern de les
Illes Balears a donar difusió de l’avantprojecte de pressuposts
de 2017 corresponent a les previsions d’inversions, amb la
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major urgència possible i durant un termini mínim de 10 dies
hàbils, per fer efectiva la participació ciutadana mitjançant
mecanismes de democràcia; a publicar de forma completa
l’estructura, els càrrecs, personal directiu i relació de llocs de
feina de tots els ens que integren el sector públic instrumental
de la comunitat autònoma de les Illes Balears; a publicar totes
les factures relatives a despeses per transport i manutenció de
totes les conselleries i ens que en depenen i a elaborar el un Pla
de participació ciutadana que s’hauria de posar en marxa dins
el primer trimestre de 2017.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar i presentar davant el Parlament de les Illes
Balears el projecte de llei de la funció pública de les Illes
Balears elaborat i consensuat la passada legislatura pel Govern
autonòmic (2015), en compliment de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic de 2007, per poder iniciar la seva tramitació
parlamentària abans de final de l’any 2016.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques adients per potenciar el sector
audiovisual i, en concret a desplegar reglamentàriament la Llei
audiovisual de les Illes Balears dins el termini màxim de tres
mesos. Així mateix insta el Govern a revisar la gestió d’IB3 per
aturar la pèrdua constant d’audiències així com també la pèrdua
de qualitat de recepció del canal a molts d’indrets.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir els mecanismes legals i/o reglamentaris
necessaris per donar estabilitat a les plantilles de policies
locals, així com una solució definitiva d’estabilitat als policies
locals interins de les Illes Balears.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar tots els plans d’igualtat pendents
d’empleades i empleats públics dels sectors docent, sanitari i
dels ens del sector públic instrumental al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar la situació de determinats colAlectius, tant
sanitaris com no sanitaris (vigilants de seguretat o personal
d’ambulàncies) que darrerament han criticat la seva situació
laboral, així com que la gerència de l’Hospital Son Espases
rebi, amb la major celeritat possible, els treballadors estatutaris
que fan feina per a la concessionària i posi solució a les seves
demandes.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treure immediatament a concurs de trasllats dels
funcionaris de l’Administració autonòmica, aquelles places
dotades i vacants que no han sortit publicades al darrer concurs
de trasllats, per donar compliment a les mínimes normes de
transparència, imparcialitat i igualtat d’oportunitats dins la
funció pública.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un estudi actualitzat relatiu a l’exclusió
social i econòmica dels ciutadans de les Illes Balears, per
constatar les necessitats reals respecte de la renda social
garantida, i especificar el destí dels 18 milions d’euros
pressupostats i no gastats per a enguany i destinar-los a
polítiques socials dins aquest mateix exercici.
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22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei de l’habitatge durant el
2016 i a revisar la mala gestió duta a terme des de la Gerència
de l’IBAVI tal com denuncia la PAH.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el programa PROPER de promoció de
l’autonomia personal.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure una nova legislació que estableixi mesures
concretes de suport a la maternitat, així com a presentar en el
menor temps possible un conjunt de mesures concretes, dotades
econòmicament, que donin sortides reals a les problemàtiques
que avui pateixen moltes famílies, tant econòmiques com
educatives i socials.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a comptar amb el Tercer Sector en l’elaboració del Pla
de reforma de Son Dureta, així com a recuperar la comissió de
treball aprovada la passada Legislatura integrada per totes les
forces parlamentàries per tal de definir el model sociosanitari
i les reformes de Son Dureta i Can Misses. Així mateix, insta
el Govern a presentar al Parlament de les Illes Balears un
projecte detallat, calendaritzat i amb la definició de les partides
pressupostàries per tal de finançar-lo.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar els recursos adients per incrementar les
places sociosanitàries a Menorca, igual que té previst fer a
Mallorca i a Eivissa.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar el projecte de gasificació que està previst
a Menorca.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir el seu compromís de construcció d’una
residència per a malalts de Menorca, Eivissa i Formentera a
Son Espases.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la tasca iniciada l’anterior legislatura
i a posar en marxa la dessaladora de Ciutadella donant servei
a Menorca amb una xarxa de distribució d’aigua en alta.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assegurar les ajudes per als desplaçaments dels
esportistes a les Illes Balears per acudir a les competicions
oficials.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les actuacions adients per pagar l’avançament
previst de les ajudes de la PAC dins el mes d’octubre i la resta
d’ajudes PAC abans de finalitzar l’any, com sempre havia
succeït, a fi que els pagesos de les Illes Balears tornin a ser dels
primers d’Espanya a cobrar. En el mateix sentit el Parlament
insta el Govern a abonar als pagesos de les Illes Balears les
ajudes pendents de pagament de la sequera.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar la Llei agrària i a publicar de manera
immediata el decret d’exoneració de paràmetres, d’acord amb
les necessitats d'inversió i supervivència del sector primari.
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33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar de forma immediata les diferents forces
polítiques per consensuar les normes territorials pendents de
revisió. Així mateix, el Parlament de les Illes B alears insta el
Govern de les Illes Balears per tal que acordi una solució als
nuclis rurals de forma que es puguin incorporar als
planejaments urbanístics.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure el soterrament de totes les esteses aèries
localitzats en sòl rústic d'acord amb criteris mediambientals
d'impacte paisatgístic i econòmic, i en particular els d'aquells
projectes que actualment es troben en fase de tramitació com la
línia d'alta tensió d'Es Fornàs a l'illa d'Eivissa.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures corresponents per tal d’evitar que
el proper estiu es torni a batre el rècord de contaminació
ambiental tal i com s’ha patit durant l’estiu de 2016.
36. El Parlament de les Illes Balears insta la presidenta del
Govern per tal que doni les instruccions necessàries perquè el
conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca assisteixi a
totes les reunions de consellers d’Espanya a Madrid per tal de
poder defensar els interessos de les Illes Balears.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, tal
com ja es va fer a la passada legislatura, doti uns plurianuals
per assegurar la neteja de torrents i de les platges.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar cada any als pressuposts una partida finalista
per a noves inversions en depuració d’aigua per un import
mínim de 25 milions d’euros anuals i per a noves inversions en
abastiment d’aigua potable per un import mínim de 15 milions
d’euros anuals. Així mateix, el Parlament insta el Govern de les
Illes Balears que la recaptació de l’impost d’estades turístiques
de l’any 2016 s’inverteixi en la seva totalitat en aquelles
inversions en infraestructures hidràuliques que contribueixin a
millorar les xarxes d’abastiment d’aigües, emissaris submarins,
millores de dessaladores ..etc, assegurant l’abastiment d’aigua
potable a tots els municipis de les Illes Balears.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que modifiqui la Llei de l’Ens Públic Radiotelevisió de
les Illes Balears a fi de garantir que l’ens s’ajusti als principis
que regeixen la contractació pública i de donar compliment als
compromisos de transparència adquirits, garantint que els
encàrrecs de producció i les coproduccions que contracti l’Ens
Públic Radiotelevisió de les Illes Balears s’adjudiquen amb
criteris d’objectivitat, professionalitat, qualitat i ajustats als fins
propis de l’ens.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revertir les retallades de personal que s’estan
practicant en professorat i auxiliars tècnics als centres educatius
de les Illes Balears, especialment a Eivissa, mantenint com a
mínim els mateixos recursos humans que el passat curs
2015-2016 a cada centre educatiu, públic o concertat i destinant
part dels 18 milions d’euros extres del sistema de finançament
o part dels 18 milions de la renda bàsica per garantir el
professorat de suport adequat a cada centre educatiu.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar un gran pacte d’Estat en favor del turisme
en el qual s’incloguin les diferents forces polítiques amb
representació parlamentària, grups empresarials, ecologistes i
especialistes del sector turístic amb l’objectiu de fixar els
criteris futurs que millor ajudin a consolidar el turisme com
l’activitat econòmica principal de les nostres illes, atenent
criteris de qualitat, excelAlència, eficàcia i sostenibilitat.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar els esforços en matèria de promoció turística i
apostar per la promoció especialitzada de turisme nàutic
mitjançant l’assistència a fires internacionals i nacionals
especialitzades, i a apostar decididament per la promoció del
turisme esportiu i, en especial, el cicloturisme, colAlaborant amb
els distints consells insulars per al finançament de noves rutes,
senyalització i inversió en mesures que millorin la seguretat de
tots els usuaris.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar i finançar un pla d’inversions per a les
distintes zones turístiques declarades com a zones madures en
base al Decret 1/2013.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir el seu compromís d’aconseguir la tarifa plana
en els vols interilles i a continuar amb el marc de treball que hi
havia en el Comitè de Rutes on, no tan sols es treballaven les
destinacions objectives, sinó també la millora de la
connectivitat a l'hivern.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir en els pressupostos de la CAIB 2017 una
reducció impositiva a les rendes més baixes i a introduir
bonificacions o exempcions impositives a famílies nombroses,
famílies amb discapacitats i altres colAlectius vulnerables; i insta
també el Govern de les Illes Balears a no incrementar els tipus
impositius de cap impost i a no crear noves figures impositives
pel que resta de legislatura.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir una partida als pressupostos de la CAIB
2017 per començar a pagar els 144 milions que el Govern té
pendents de pagament amb els consells de Mallorca, Menorca
i Eivissa, en concepte de bestretes a compte del model de
finançament dels consells insulars.
47. El Parlament de les Illes Balears constata l’increment del
període mitjà de pagament a proveïdors que ha passat en un any
de 41,85 dies el mes de juliol de 2015 a 83,03 dies el juliol de
2016, i insta el Govern de les Illes Balears establir mesures
concretes per tal de reduir-lo.
48. El Parlament de les Illes Balears constata l’excessiu nivell
d’endeutament de la CAIB i insta el Govern de les Illes Balears
a establir mesures concretes per tal d’anar reduint aquest deute
que està posant en risc la recuperació econòmica de la nostra
comunitat.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a arribar a un acord real amb l’Ajuntament de Campos
i els propietaris implicats per a la declaració d’Es Trenc com a
Parc Natural, acceptant les seves alAlegacions per fer
compatible aquesta declaració amb les seves reivindicacions.
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50. El Parlament de les Illes Balears, en el marc de
transparència que ha d'envoltar tota actuació dels càrrecs
públics, constata que calen més explicacions entorn al
patrimoni de la presidenta del Govern així com sobre les
subvencions de doblers públics que rep i ha rebut el Sr. Daniel
Bachiller.
Palma, a 23 de setembre de 2016.
La portaveu:
Margarita Prohens i Rigo.

E)
RGE núm. 13427/16, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del D ebat general sobre l'acció política i de
govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el
Grup Parlamentari Socialista presenta, derivades del Debat
general sobre l'acció política i de govern, les propostes
següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a condonar el deute que la comunitat autònoma de les Illes
Balears manté amb l’Administració de l’Estat, segons la petició
fonamentada i raonada feta pel Govern de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a pactar un nou sistema de finançament just, que resolgui la
situació d’infrafinançament històric, que permeti augmentar
l’autonomia fiscal i augmentar la dotació dels serveis públics
que presten les institucions públiques de les Illes Balears a la
ciutadania.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a flexibilitzar la normativa d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera amb l’objectiu de destinar els estalvis
d’anys anteriors al finançament de polítiques públiques que
garanteixin el benestar de la ciutadania. i a activar l’economia
per generar inversió i ocupació per part de les administracions,
sobretot les d’àmbit local. Un altre objectiu a assolir és
l’eliminació de les limitacions en les taxes de reposició
d’empleats públics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la recuperació de drets dels empleats
públics, a la millora de la funció pública i a garantir el
reglament d’ús del català a l’administració autonòmica.
5. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç fet per
part del Govern de les Illes Balears per fomentar l’apoderament
de les dones i en la lluita contra la violència de gènere. Així
mateix, l’insta a continuar treballant en el Pacte Polític, Social
i Institucional contra les violències masclistes i a desplegar la
llei d’igualtat d’homes i dones.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a treballar conjuntament i des
del consens amb els consells insulars en la resolució de les
mancances (rutes, freqüències, horaris i preus) de la
connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears, amb atenció
especial a les rutes entre illes i les connexions d’hivern amb les
principals destinacions de la península, sempre segons allò
acordat de manera reiterada per aquest parlament, d’acord amb
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les respectives competències i a partir de la suficient dotació
pressupostària per part del Ministeri de Foment per tal de fer
front a la integritat del sistema de descompte de resident en
totes les rutes aèries i marítimes (inclosa la part ara assumida
pel Govern del les Illes Balears) així com el sistema de
declaracions d’obligacions de servei públic que en cada cas es
determini, com ara la tarifa plana pels vols entre illes.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a satisfer de manera immediata les quantitats econòmiques
compromeses amb el Govern de les Illes Balears en matèria de
finançament de carreteres d’acord amb els terminis acordats i
sense vincular el pagament a la correcció del dèficit
pressupostari de l’Estat ni al finançament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, d’acord amb els consells insulars, continuï
impulsant línies de promoció i consum de productes
agroalimentaris (amb preferència pels considerats de producció
ecològica) i artesans propis de cadascuna de les Illes Balears
aprofitant els canals de promoció turística i afavorint la
generació de sinergies amb la indústria turística i les seves vies
de comercialització per tal de continuar així, propiciant que la
riquesa generada per la renda turística arribi a més sectors
productius de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a atendre les peticions de les associacions de persones
amb malalties neurodegeneratives, tenint en compte totes les
especificitats d'aquestes malalties en els processos de revisió i
actualització dels barems tractant en tot moment poder realitzar
els processos de valoració amb equitat i atenent les
característiques de l'avanç del procés degeneratiu, i a modificar
el barem per a l'avaluació del grau de discapacitat, reconeixent
després del diagnòstic de malalties neurodegeneratives un
percentatge de discapacitat del 33% .
10. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar treballant en el desenvolupament
normatiu del decret de l'esport escolar per garantir les
qualificacions adequades pel sector.
11. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar amb les gestions amb el Ministeri
de Cultura per tal de subsanar les deficiències del Teatre des
Born de Ciutadella i que finalment es pugui utilitzar.
12. El Parlament de les Illes Balears constata i estalona el
suport que dóna el Govern de les Illes Balears a la candidatura
de " Menorca Talaiòtica " per ser anomenada per la UNESCO
patrimoni mundial.
13. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar les obres d’adequació i millora
de l' Escola d'Adults de Maó.
14. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per redactar el projecte del Conservatori de
Música de Menorca.
15. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
garantir el dret a la prevenció i la protecció de la salut
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal a
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totes les persones que resideixen a les Illes Balears, amb
exemples com la recuperació de l’assistència sanitària a les
persones en situació irregular d’aquesta comunitat, a més
d’eliminar la taxa per l’emissió de la targeta sanitària
individual, millorar l’accessibilitat als recursos sanitaris obrint
els centres de salut l’horabaixa i establir el servei 24 hores de
trasllat urgent de malalts de l’illa de Menorca mitjançant avió
ambulància, entre d’altres mesures.
16. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat del
Govern de les Illes Balears de millorar les condicions de les
persones que s’han de desplaçar des de M enorca, Eivissa i
Formentera a l’hospital de referència a Mallorca, així com que
hagi eliminat el copagament d’allotjament a la residència Can
Granada, que hagi actualitzat l’import de les dietes i que hagi
signat convenis de colAlaboració amb diverses entitats per
augmentar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania, i així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent la
feina necessària per tal de construir una residència per a malalts
desplaçats dins el complex hospitalari de Son Espases.
17. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat de
recuperar la gestió directa de la Residència de Sa Serra a Sant
Antoni de Portmany per poder assegurar la qualitat del servei
als diferents usuaris.
18. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears ha començat amb l’acció envers l’ampliació i
l'actualització de les infraestructures educatives a les diferents
illes i als diferents tipus d'ensenyaments per poder millorar les
condicions i la qualitat de tots els serveis educatius; així mateix
constata l’increment de 600 professors i continuarà treballant
per millorar la situació educativa.
19. El Parlament de les Illes Balears constata les millores
qualitatives i quantitatives dels serveis complementaris de
transport, menjadors, escoles matineres i ajudes per llibres que
s’ofereix a la comunitat educativa i que han permès una millora
substancial de la qualitat i una reducció de les despeses a les
famílies.
20. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç realitzat
pel Govern de les Illes Balears en la concertació de places per
a l’atenció residencial de persones dependents i insta el Govern
per continuar en les inversions en residències públiques per
adaptar-les als requisits imprescindibles per poder atendre més
persones dependents.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar el projecte per tal de consensuar el pla
director de l’antic l’Hospital Son Dureta com a espai
sociosanitari i a continuar l’adaptació i la rehabilitació de
l’antic hospital de Can Misses per acollir un nou centre de
salut, la residència de malalts de Formentera i l’atenció
sociosanitària.
22. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de les
llistes d’espera en intervencions quirúrgiques, en les consultes
amb l’especialista hospitalari i a les proves diagnòstiques, i
insta el Govern de les Illes Balears a continuar reduint-les; així
mateix constata l’increment de 480 professionals sanitaris.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar el Reial decret llei 16/2012 i a suprimir el
copagament farmacèutic als pensionistes.
24. El Parlament de les Illes Balears constata que al llarg de la
passada legislatura no s’ha aprovat el nou Règim Especial per
a les Illes Balears, no s’ha revisat el sistema de finançament de
les comunitats autònomes i no s’han rebut les inversions
estatutàries, i exigeix al Govern d’Espanya tancar els acords
necessaris per garantir abans de finals de la present legislatura
l’execució de les inversions estatutàries, la millora del sistema
de finançament de les comunitats autònomes i l’aprovació del
nou Règim Especial per a les Illes Balears; a més, a situar la
inversió per càpita a les Illes Balears, mitjançant els
pressuposts de l’Estat per al 2017, almenys a la mitjana de
l’Estat Espanyol.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar fent una política econòmica per afavorir la
reactivació econòmica, d’acord amb les necessitats dels
ciutadans, amb diàleg i consens i amb la finalitat de redistribuir
la riquesa que es genera i així reduir desequilibris i desigualtats
que s’han produït el temps de la crisi.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant amb els consells insulars i els
ajuntaments per tal d’estructurar productes turístics que es
desenvolupin fora de temporada alta, amb l’objectiu d’allargar
la temporada, i aconseguir una millor ocupació, estable i de
qualitat; així mateix insta el Govern de les Illes Balears a la
regulació efectiva del lloguer turístic.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa, per a 2017, un nou pla extraordinari
de lluita contra la precarietat en el treball, atès que en edicions
anteriors ha demostrat una eficàcia en els seus resultats.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una llei de salut laboral que aporti mesures
i polítiques destinades a combatre l’accidentalitat laboral
d’aquesta comunitat. Així mateix, s’insta a impulsar l’Institut
Balear de Salut Laboral a fi de detectar i estudiar les malalties
d’origen professional que actualment passen desapercebudes
com a contingències comunes i contribuir així a una millor
qualitat d’ocupació dels treballadors d’aquesta comunitat.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un Pla d’Ocupació, que aposti per les
polítiques actives d’ocupació, la millora del capital humà i
l’augment de les possibilitats reals d’inserció laboral dels
desocupats i que contribueixi a potenciar la productivitat i la
competitivitat de les empreses de les Illes. Així mateix, s’insta
que el Govern doni continuïtat a les polítiques actives
d’ocupació engegades des del SOIB en aquesta legislatura.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar una llei d’Indústria que estableixi el marc
normatiu necessari per fomentar l’activitat industrial i
contribueixi així a la diversificació del model productiu de les
Illes Balears a través del foment de la innovació, la millora del
capital humà i la internacionalització de les empreses; així com
a desenvolupar un Pla industrial que impulsi el sector industrial
i ajudi la consolidació i la diversificació del model econòmic,
tot augmentant la competitivitat i la productivitat de les
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empreses industrials de les Illes Balears. Així mateix, insta el
Govern de les Illes Balears a elaborar programes i mesures
específics per consolidar els sectors tradicionals i potenciar els
sectors estratègics i emergents.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar, a través del programa iComerç, el model de comerç
mediterrani, integrat en els nuclis urbans, barriades i ciutats a
través de plans de dinamització comercial que promoguin el
consum de proximitat, un model que sigui allà on hi ha les
persones, que salvaguardi el territori i sigui respectuós amb el
medi ambient; així mateix desenvoluparà, a través del programa
iComerç, accions que mantinguin i millorin la competitivitat i
la viabilitat del petit i mitjà comerç de les Illes Balears. Per
això, insta a potenciar les noves tecnologies i les eines punteres
en innovació aplicades a la gestió de l’activitat.
32. El Parlament de les Illes Balears celebra l’elaboració d'un
Pla d'Infraestructures que, entre altres, preveu la construcció
del CEIP a l'illa de Formentera.
33. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
lluitar contra la pobresa per tal d’ evitar que hi hagi una sola
persona, una sola família sense atenció i sense seguiment de la
seva situació de pobresa. Per aquest motiu, el Parlament de les
Illes B alears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar
l’acord entre agents empresarials, administracions insulars i
entitats socials per poder participar dels plans insulars de lluita
contra la pobresa.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar en estreta relació amb el Consell Insular de
Menorca en l’àmbit dels Serveis Socials, garantint les
corresponents aportacions econòmiques al Consell Insular per
part del Govern de les Illes Balears, per compensar la despesa
feta pel Consell de més en el pagament de la Renda Mínima
d’Inserció, adjudicant la corresponent subvenció per part del
Consorci de Recursos Sociosanitaris, i permetent a la Fundació
per Discapacitats de Menorca poder accedir als ajuts que
anualment es concedeixen per part del Govern de les Illes
Balears per a entitats que treballen la discapacitat.
35. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
la Renda Social i insta el Govern de les Illes Balears a ampliar,
el proper any 2017, els perfils dels colAlectius beneficiaris de la
Renda Social Garantida, segons l’article 4 de la llei 5/2016 de
13 de abril, de la renta social garantida.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no permetre que es porti a terme el projecte de línies
elèctriques previst en Es Fornàs, pel dany mediambiental que
suposa.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar el corresponent projecte arquitectònic de
conversió de l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro en un
centre d’ús sociosanitari.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el pla hidrològic i el pla de sequera
incrementant la participació dels consells, amb l'objectiu
d'aconseguir una millor gestió de l'aigua a cada illa. Els
diversos problemes per la falta d'aigua i la diversitat de motius
diferenciats per illes que causen aquests problemes de sequera,
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fan necessari plantejar-se un gestió de l'aigua individualitza per
illes, que permeti una gestió més agilitada a l'hora de resoldre
aquests problemes.
Palma, a 23 de setembre de 2016.
El portaveu:
Andreu Alcover i Ordinas.

F)
RGE núm. 13428/16 (complementat amb l'escrit RGE
nú m . 13 453/16), del G rup P a r la m e n ta r i M ixt
(GentxFormentera-PSIB), derivades del Debat general
sobre l'acció política i de govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el
Grup Parlamentari Mixt (GentxFormentera-PSIB) presenta,
derivades del Debat general sobre l'acció política i de govern,
les propostes següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar i, si n'és el cas, a iniciar la via judicial contra
l'Estat espanyol per l'incompliment reiterat del pagament de les
inversions estatutàries, així com per l'incompliment dels seus
compromisos de finançament pel que fa al Règim Especial de
les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assignar les partides econòmiques necessàries en el
pressupost de 2017, per dotar dels mitjans humans i materials
òptims per al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i
Formentera, de forma que possibilitin la seva correcta
vigilància i conservació, i així mateix, el control del fondeig
sobre posidònia a les zones LlC més sensibles de l'illa de
Formentera.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el pla de protecció de la posidònia abans de
la finalització del present any.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tramitar i aprovar la llei d'habitatge amb caràcter
d'urgència, recollint les característiques i necessitats
intrínseques de cada illa, i garantint l'accés digne a l'habitatge
als residents de les nostres illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar de forma urgent, la Comissió Mixta de
Transferència de Competències Govern-Consells Insulars, per
tal de fer efectiu el traspàs de la promoció turística als consells
insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, segons el
calendari de transferències aprovat a la Conferència de
Presidents del passat mes de febrer, i així poder consignar la
partida pressupostària corresponent al pressupost de 2017.
Palma, a 23 de setembre de 2016.
La portaveu:
Sílvia Tur i Ribas
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G)
RGE núm. 13429/16 (rectificat amb l'escrit RGE núm.
13454/16), del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
derivades del Debat general sobre l'acció política i de
govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el
Grup Parlamentari Podem Illes Balears presenta, derivades del
Debat general sobre l'acció política i de govern, les propostes
següents:
1. El Parlament de les Illes Balears constata que la precarietat
laboral és una constant a les nostres illes malgrat el negoci
turístic no deixa de créixer, i que són necessàries accions més
contundents per acabar amb una situació totalment injusta i que
no reparteix la riquesa i els beneficis econòmics derivats de la
principal indústria de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures urgents per combatre la pobresa
energètica a la nostra comunitat autònoma, considerant
l'energia com a servei bàsic i denunciant davant l'Estat la
política energètica del Govern d'Espanya que dóna ajudes (bo
social) sense contemplar qüestions de renda o de situació
econòmica real.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a desenvolupar un Pla de transició energètica adequat perquè
les nostres illes puguin en un futur dependre només de l’energia
renovable produïda a les Illes Balears.

10. El Parlament de les Illes Balears constata que s’ha posat en
marxa la facultat de medicina sense el necessari consens social
i havent-hi altres prioritats educatives i pressupostàries.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar les auditories a les empreses
concessionàries de Son Espases i Can Misses i, si s’escau,
revisar i fer complir els plecs del contracte.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una auditoria del sector públic
instrumental amb criteris d’eficiència.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar una auditoria del deute amb la màxima
participació ciutadana al llarg de l’any 2017.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar a la seva pàgina web tots els informes i
estudis que hagi encarregat.
15. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes a les Illes Balears del M inisteri de Medi Ambient, que
faci un control i inspecció efectius de les ocupacions privades
en zones de domini públic marítimoterrestre, garantint l’ús
públic per damunt d’interessos particulars.

4. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a terme
les modificacions legislatives necessàries tendents a la creació
de més imposts mediambientals a les activitats més
contaminants.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb l'elaboració de nous parcs naturals, i
ampliar els parcs naturals existents (Cabrera, Dragonera, Parc
de Llevant, Ses Salines d’Eivissa, etc.) i recuperar el de Llevant
de Mallorca i el de Cala d’Hort d’Eivissa, dotant-los d’un
finançament suficient i recuperar les plantilles de vigilància i
conservació que foren acomiadades la darrera legislatura, i que
s’elaborin els corresponents Plans Rectors d’Ús i Gestió.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a apostar
per una educació pública de qualitat i a millorar el pressupost
en educació a les Illes Balears, així com a donar compliment a
l'acord de destinar un 30% de les possibles millores de
finançament al pressupost d'educació.

17. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme al llarg del 2017 una nova llei de benestar animal, on
desaparegui qualsevol excepció que impliqui maltractament
animal i que s’adapti a la realitat social actual de les Illes
Balears en matèria de benestar animal.

6. El Parlament insta el Govern de les Illes balears a apujar
gradualment el pressupost d’educació fins arribar a la mitjana
estatal i aspirant a aconseguir arribar al 7% del PIB a llarg
termini i a eliminar progressivament els concerts d’educació no
obligatòria amb l’escola concertada

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la xarxa de transport públic terrestre que
cobreixi la manca de freqüències i flexibilitat d’horaris entre
pobles i la intermodalitat entre altres transports terrestres i que,
en compliment de les seves competències, vetlli per la millora
del servei i renegociï amb les empreses concessionàries les
seves condicions.

7. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’un
rescat farmacològic per als ciutadans i ciutadanes que no es
poden comprar les medecines, i insta el govern a emprendre
accions adequades perquè els pensionistes no paguin els
medicaments.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar per la transparència en les llistes d’espera.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una política de facturació a tercers que li
permeti recuperar les despeses originades per prestacions
rebudes pels pacients aliens al Sistema Públic de Salut.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar els plecs de condicions de les
concessionàries de transport a les Illes Balears quan aquests
s’hagin de renovar, contemplant les millores que han de
recollir.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer complir els contractes i la llei amb les
concessionàries de transport públic i, en cas d’incompliments
reiterats o posada en perill dels usuaris, es procedeixi a la seva
rescissió de forma immediata.
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Palma, a 23 de setembre de 2016.
La portaveu:
Laura Camargo i Fernández.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar
la regulació reglamentària de l'impost turístic sostenible de les
Illes Balears en relació amb el sistema d'estimació objectiva.
22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
posar fre a la saturació turística que pateixen les Illes Balears
transformant el model de creixement econòmic i el model
productiu.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el pressupost dedicat a R+D+I fins
arribar a la mitjana estatal i a prendre les mesures necessàries
per desenvolupar aquest sector així com les noves tecnologies,
tot impulsant la dinamització d’empreses, tant de noves
tecnologies, com clústers de desenvolupament.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un control de recursos hídrics en el marc
de la lluita contra la sequera, que inclogui inspeccions a grans
establiments, instant els ajuntaments a instaurar tarifes
progressives d’aigua en funció del consum.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a revisar d’ofici els acords presos per Xarxa Natura
2000 de la CMAIB des de l’any 2011, a la vista de l’existència
d’informes contradictoris interns, als efectes d’evitar la
construcció de noves edificacions a Cala d’Hort d’Eivissa.
26. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme les actuacions legislatives necessàries per a aprovar una
llei de residus que permeti augmentar la inspecció i el control
dels residus.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un Pla d’Acció de M illora de les
Infraestructures de depuració de les aigües residuals de totes les
Illes, afrontant especialment la problemàtica dels emissaris
subaquàtics.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una nova llei del sòl, a revisar i, si n'és el
cas, a derogar els articles de la Llei agrària i la Llei turística
que legislen en matèria forestal, d’ordenació territorial i
urbanística.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que faci les actuacions pertinents a les instàncies
competents perquè s'estudiï la declaració de zona ZEPA per a
les zones afectades com la Marina de Llucmajor als efectes de
contribuir a evitar la implantació de noves línies d’alta tensió
al nostre territori.
30. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern i els consells
insulars a activar una política de canvi en l'àmbit de la cultura,
element primer perquè la transformació pugui donar-se
fonamentalment en l’àmbit social i no solament en el polític. A
aquest efecte, proposa la creació d'un Consell de la Cultura
amb capacitat organitzativa i programàtica, amb atribucions i
competències en la creació de polítiques culturals, absorbint
concessions i funcions que tenen avui entitats privades:
fundacions i instituts, de manera que sigui motor efectiu en la
dinamització d'espais culturals com un referent constant per a
la ciutadania, assumint competències de promoció equitativa a
tot el territori.
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H)
RGE núm. 13434/16, del Grup Parlamentari M ixt
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), derivades del
Debat general sobre l'acció política i de govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament de la cambra, el
Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía)
presenta, derivades del Debat general sobre l'acció política i de
govern, les propostes següents:
1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'instaurar la figura del Defensor de l'Usuari del Sistema de
Salut, una figura el perfil de la qual ha de ser independent i les
funcions de la qual han de desenvolupar-se amb plena
autonomia. Per això, el Parlament insta el Govern balear a
nomenar, conformement a la Llei 5/2003 de 4 d'abril, de salut
de Balears, i en un termini màxim d'un mes, la figura del
Defensor de l'Usuari del Sistema de Salut de Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la greu
situació per la qual travessa el nostre territori a causa de la falta
de les inversions necessàries en infraestructures hidràuliques i
ús de les aigües regenerades. Tot això ha conduït a la
contaminació d'aigües costaneres i de transició, torrents i
aqüífers, a més de contribuir a la seva sobreexplotació. Per
això, el Parlament insta el Govern balear a destinar
íntegrament, en el que resta de legislatura, la recaptació del
cànon de sanejament de l'aigua al finançament de les actuacions
en política hidràulica necessàries per revertir aquesta situació,
donant així compliment al text refós de la Llei 9/1991,de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
engegar el curs que ve la mesura de la gratuïtat dels llibres de
text als centres públics mitjançant un programa de reutilització
i coresponsabilitat de l'usuari al qual de manera voluntària es
puguin acollir totes les famílies que així ho desitgin.
4. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la necessitat
d'impulsar la Formació Professional per la seva importància
estratègica per al canvi del nostre model laboral i econòmic, de
manera que sigui percebuda com un itinerari formatiu de
primera opció pels nostres estudiants, al mateix temps que
constata la falta de nous títols i places oferts per
l'Administració educativa. Per això, insta el Govern balear a: a)
potenciar els Centres Integrats de Formació Professional ja
existents; b) planejar un nou Centre Integrat de Formació
Professional Nàuticopesquera a la illa d'Eivissa, dotat amb tots
els nivells i títols de la família professional, i c) promoure una
Formació Professional de qualitat amb implicació de les
empreses en el procés formatiu, oferint en totes les illes nous
títols concordes amb els requeriments del mercat laboral i un
nombre de places ajustades a les necessitats de la demanda.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
coordinar-se amb la resta d'Institucions administratives que
treballen en prestació de serveis socials amb la finalitat de: a)
elaborar un document on es concretin i aclareixin les
competències de cadascuna d'elles, i b) planificar la
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implantació d'un historial de l'usuari de Serveis Socials per a
cada ciutadà que solAlicita una ajuda -la informació de l'historial
seria compartida de manera confidencial i restringida per
aquelles administracions en les quals el ciutadà és demandant
d'una ajuda social.

insulars del català de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera”
siguin “objecte d'estudi i protecció”. I, per això, l'insta a
fomentar-ne l'ús i a promoure'n l'estudi en els diferents òrgans
de l'Administració, i en particular en el sector educatiu i en els
mitjans de comunicació públics i institucionals.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
complir amb els compromisos adquirits amb el Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, la qual cosa comporta
l'aplicació d'un pla de reestructuració del sector públic
instrumental per fer-ho realment eficient i que comporti la seva
reducció, l'eliminació de duplicitats i càrrecs innecessaris, la
determinació dels requisits inherents als llocs de treball, i el
respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat per
accedir-hi.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que
faci públic un catàleg complet dels habitatges socials existents
a la comunitat.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que, d'una banda,
l'equip de cirurgia hepatobiliopancreàtica de l'HUSE compta
amb cirurgians experts acreditats per realitzar extraccions
hepàtiques, extraccions que realitzen avui dia amb gran èxit;
que, per un altre, des de fa anys els professionals del Servei de
Cirurgia General i Digestiva de Son Espases s'han format per
poder realitzar trasplantaments hepàtics i posseeixen
especialistes altament qualificats; i que, finalment, segons tots
els estudis estadístics, Balears té una població més que suficient
perquè aquesta tècnica sigui rendible i suposi menys costos per
l'IB-Salut que l'opció d'enviar als pacients a altres comunitats
durant sis mesos amb el gran trastorn econòmic i psicològic
personal i familiar que representa. Per tot això, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern balear a instaurar el Servei de
Trasplantament Hepàtic a l'Hospital Universitari de Son
Espases.
8. El Parlament de les Illes Balears constata la importància en
la seguretat a les carreteres, per la qual cosa insta el Govern
Balear a: 1) incrementar la Inspecció del T ransport per
Carreteres perquè vetlli pel compliment de la normativa, i
especialment de les targetes del tacògraf digital que mesuren
els temps de conducció i descans dels conductors, i 2) en
coordinació amb els consells insulars, realitzar les inversions
necessàries en seguretat, manteniment i neteja de les carreteres
de les illes posant especial esment en les rutes cicloturístiques
i en l'eliminació dels anomenats “punts negres”.
9. El Parlament de les Illes Balears constata l'increment de les
situacions d'inseguretat que s'han donat aquest estiu a causa de
l'augment de la població i a l'escassetat d'efectius amb els quals
han comptat les Illes. A més, el Parlament és coneixedor de la
sentència del Tribunal Superior de Justícia en la qual s'estableix
que la figura interina de policia local no té cabuda en el nostre
ordenament, ja que aquests agents manquen d'autoritat en no
ser funcionaris de carrera. Per tot això, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern balear a obrir una taula de negociació
amb els agents socials amb la finalitat de buscar la forma de
regularitzar la situació dels policies locals interins dotant els
municipis dels agents necessaris, i, al mateix temps, l'insta a
reclamar a la Delegació del Govern la dotació dels Cossos de
Seguretat de l'Estat necessaris per mantenir una seguretat
ciutadana adequada a les peculiaritats de les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
complir amb el que disposa l'article 35 de l'Estatut
d'Autonomia, i en particular amb l'imperatiu que “les modalitats

Palma, a 23 de setembre de 2016.
El portaveu:
Xavier Pericay i Hosta.

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 23 de setembre de 2016, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.
Palma, a 23 de setembre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
RGE núm. 12596/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
qualitat real d'IB3 HD.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amb quina qualitat real (bitrat de múltiplex complet) emet
IB3 HD des de la incorporació dels canals catalans?
Palma, a 9 de setembre de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.

B)
RGE núm. 12597/16, de la diputada Antònia Perelló i
Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assessorament lingüístic a IB3.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
RTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com es durà a terme l'assessorament lingüístic un cop
finalitzi el contracte actualment vigent?
Palma, a 9 de setembre de 2016.
La diputada:
Antònia Perelló i Jorquera.
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona
sessió de dia 27 de setembre de 2016, aprovà les Resolucions
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern.
Palma, a 14 d'octubre de 2016
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques d’ocupació específiques per als
més de 18.000 aturats de llarga durada.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’elaboració de diferents plans de dinamització
comercial adaptats a les diferents zones comercials de les Illes
Balears, conjuntament amb les associacions de comerciants,
patronals, sindicats i ajuntaments, coordinats pels consells
insulars.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reivindicant la negociació del REB amb el
Govern de l’Estat i, en aquest sentit, encoratja a continuar
dialogant amb tots els partits polítics, entitats econòmiques i
socials, per tal de confeccionar una proposta consensuada d’un
règim especial per a les Illes Balears que introdueixi, també,
l’aspecte fiscal i l’atenció a la doble i triple insularitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la Llei de mecenatge a fi de potenciar
el sector cultural a les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la problemàtica
existent derivada de la manca de personal a gran part dels
centres de salut de la nostra comunitat autònoma i, per tant, el
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut que
informi a la Comissió de Salut del Parlament, en un termini
màxim de tres mesos, de les mesures a adoptar per tal que no
es repeteixin les situacions denunciades tant a centres de salut
com a urgències.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar el Servei d’Urgències de Can Misses
d’Eivissa.
7. El Parlament de les Illes Balears, dins el marc de la seva
política de transparència i bon govern, insta el Govern de les
Illes Balears a donar difusió de l’avantprojecte de pressuposts
de 2017 corresponent a les previsions d’inversions, amb la
major urgència possible i durant un termini mínim de 10 dies
hàbils, per fer efectiva la participació ciutadana mitjançant
mecanismes de democràcia; a publicar de forma completa
l’estructura, els càrrecs, el personal directiu i la relació de llocs
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de feina de tots els ens que integren el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears; a
publicar totes les factures relatives a despeses per transport i
manutenció de totes les conselleries i ens que en depenen i a
elaborar un Pla de participació ciutadana que s’hauria de posar
en marxa dins el primer trimestre de 2017.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir els mecanismes necessaris, mitjançant la
modificació de la Llei de coordinació de policies locals i en
l’àmbit de la seva competència, per donar estabilitat a les
plantilles de policies locals, així com a cercar amb les altres
administracions, si escau, una solució d’estabilitat en els
policies locals interins de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar tots els plans d’igualtat pendents
d’empleades i empleats públics dels sectors docent, sanitari i
dels ens del sector públic instrumental al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treure immediatament a concurs de trasllats dels
funcionaris de l’Administració autonòmica, aquelles places
dotades i vacants que no han sortit publicades al darrer concurs
de trasllats, per donar compliment a les mínimes normes de
transparència, imparcialitat i igualtat d’oportunitats dins la
funció pública.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un estudi actualitzat relatiu a l’exclusió
social i econòmica dels ciutadans de les Illes Balears, per
constatar les necessitats reals respecte de la renda social
garantida, i especificar el destí dels 18 milions d’euros
pressupostats i no gastats per a enguany i destinar-los a
polítiques socials dins aquest mateix exercici.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei de l’habitatge durant el
2016.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el programa PROPER de promoció de
l’autonomia personal, conjuntament amb els consells insulars
i els ajuntaments.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar els recursos adients per incrementar les
places sociosanitàries a Menorca, igual que té previst fer a
Mallorca i a Eivissa.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir el seu compromís de construcció d’una
residència per a malalts de Menorca, Eivissa i Formentera a
Son Espases.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la tasca iniciada l’anterior legislatura
i consolidada amb el govern actual, en la gestió per a la
recepció i la posada en marxa de la dessaladora de Ciutadella;
i a treballar en la posada en marxa d’una xarxa de distribució
de l’aigua en alta.
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17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar davant el Govern d’Espanya un canvi en la
llei estatal que permeti el soterrament de les línies d’alta tensió
en rústic, tenint en compte les limitacions territorials de les
illes; així com a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
a determinar una solució, de manera consensuada i alternativa
a la proposada per la companyia Red Eléctrica, que redueixi
notablement l’impacte mediambiental i paisatgístic en el cas
d’Es Fornàs a l’illa d’Eivissa.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar les mesures corresponents per tal d’evitar que
el proper estiu es torni a batre el rècord de contaminació
ambiental tal com ha succeït l’estiu de 2016.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir el seu compromís d’aconseguir la tarifa plana
en els vols interilles i a continuar amb el marc de treball que hi
havia en el Comitè de Rutes on, no tan sols es treballaven les
destinacions objectives, sinó també la millora de la
connectivitat a l'hivern.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir una partida als pressupostos de la CAIB
2017 per començar a pagar els 144 milions que el Govern té
pendents de pagament amb els consells de Mallorca, Menorca
i Eivissa, en concepte de bestretes a compte del model de
finançament dels consells insulars.
21. El Parlament de les Illes Balears constata que la precarietat
laboral és una constant a les nostres illes malgrat que el negoci
turístic no deixa de créixer, i que són necessàries accions més
contundents per acabar amb una situació totalment injusta i que
no reparteix la riquesa ni els beneficis econòmics derivats de la
principal indústria de les Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures urgents per combatre la pobresa
energètica a la nostra comunitat autònoma, considerant
l'energia com a servei bàsic i denunciant davant l'Estat la
política energètica del Govern d'Espanya que dóna ajudes (bo
social) sense contemplar qüestions de renda o de situació
econòmica real.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
a desenvolupar un Pla de transició energètica adequat perquè
les nostres illes puguin en un futur dependre només de l’energia
renovable produïda a les Illes Balears.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a apostar
per una educació pública de qualitat i a millorar el pressupost
en educació a les Illes Balears, així com a donar compliment a
l'acord de destinar un 30% de les possibles millores de
finançament al pressupost d'educació.
25. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’un
rescat farmacològic per als ciutadans i les ciutadanes que no es
poden comprar les medicines, i insta el Govern a emprendre
accions adequades perquè els pensionistes no paguin els
excedents del copagament farmacèutic.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a apostar per la transparència en les llistes d’espera.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una política de facturació a tercers que li
permeti recuperar les despeses originades per prestacions
rebudes pels pacients aliens al Sistema Públic de Salut.
28. El Parlament de les Illes Balears constata que s’ha posat en
marxa la facultat de medicina sense el necessari consens social
i havent-hi altres prioritats educatives i pressupostàries.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar les auditories a les empreses
concessionàries de Son Espases i Can Misses i, si s’escau, a
revisar i fer complir els plecs del contracte.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una auditoria del sector públic
instrumental amb criteris d’eficiència.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar una auditoria del deute amb la màxima
participació ciutadana al llarg de l’any 2017.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a publicar a la seva pàgina web els estudis que hagi
encarregat.
33. El Parlament de les Illes Balears insta la Demarcació de
Costes a les Illes Balears del Ministeri de Medi Ambient, que
faci un control i una inspecció efectius de les ocupacions
privades en zones de domini públic marítimoterrestre, garantint
l’ús públic per damunt d’interessos particulars.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb l'elaboració de nous parcs naturals, a
ampliar els parcs naturals existents (Cabrera, Dragonera, Parc
de Llevant, Ses Salines d’Eivissa, etc.), a recuperar el de
Llevant de Mallorca i el de Cala d’Hort d’Eivissa, dotant-los
d’un finançament suficient, a recuperar les plantilles de
vigilància i conservació que foren acomiadades la darrera
legislatura, i a elaborar els corresponents plans rectors d’ús i
gestió.
35. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme al llarg de 2017 una nova llei de benestar animal, on
desaparegui qualsevol excepció que impliqui maltractament
animal, adaptada a la realitat social actual de les Illes Balears
en matèria de benestar animal.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la xarxa de transport públic terrestre que
cobreixi la manca de freqüències i flexibilitat d’horaris entre
pobles i la intermodalitat entre altres transports terrestres; a
vetllar, en compliment de les seves competències, per la millora
del servei i a renegociar amb les empreses concessionàries les
seves condicions.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar els plecs de condicions de les
concessionàries de transport a les Illes Balears quan aquests
s’hagin de renovar, preveient les millores que han de recollir.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer complir els contractes i la llei amb les
concessionàries de transport públic i, en cas d’incompliments
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reiterats o posada en perill dels usuaris, a procedir a la seva
rescissió de forma immediata.

impactes mediambientals com ara l’emissió de gasos
contaminats o les esteses aèries.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a revisar
la regulació reglamentària de l'impost turístic sostenible de les
Illes Balears en relació amb el sistema d'estimació objectiva.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la creació d’un impost sobre la provisió de
continguts per part dels operadors d’internet, que no
repercuteixi sobre el client final, la finalitat del qual sigui el
finançament de polítiques de foment de la indústria
audiovisual.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el pressupost dedicat a R+D+I fins
arribar a la mitjana estatal i a prendre les mesures necessàries
per desenvolupar aquest sector així com les noves tecnologies,
tot impulsant la dinamització d’empreses, tant de noves
tecnologies, com clústers de desenvolupament, establint, a
l’hora de concedir ajudes o subvencions, criteris de
transparència, lliure concurrència, objectivitat, mèrit i capacitat.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins les modificacions previstes de la Llei 8/2012,
de turisme de les Illes Balears, s’inclogui una revisió del
sistema d’intercanvi de places per tal de fer efectiu aquest
principi.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un control de recursos hídrics en el marc
de la lluita contra la sequera, que inclogui inspeccions a grans
establiments, instant els ajuntaments a instaurar tarifes
progressives d’aigua en funció del consum.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar campanyes de foment de l'ús social de la
llengua catalana en diferents àmbits de la societat, com poden
ser el professional, del treball, del comerç, de l'audiovisual o de
la sanitat, amb consens dels sectors implicats.

42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a revisar d’ofici els acords presos per Xarxa Natura
2000 de la CMAIB des de l’any 2011, a la vista de l’existència
d’informes contradictoris interns, als efectes d’evitar la
construcció de noves edificacions a Cala d’Hort d’Eivissa.

52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure dins el projecte de pressuposts de la CAIB
per a l’any 2017 una dotació adequada de recursos humans i
materials en els equipaments culturals propis, per tal de
millorar el servei a la ciutadania.

43. El Parlament de les Illes Balears es compromet a dur a
terme les actuacions legislatives necessàries per aprovar una
llei de residus que permeti augmentar la inspecció i el control
dels residus.

53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la legislació i un pla d'actuacions i
instruments eficaços, que doni suport tant a la creació cultural
com al sector econòmic cultural, per a la producció, la
promoció, la distribució, la difusió de continguts culturals, que
inclogui la rehabilitació i la millora d'equipaments, el foment
de la difusió i el consum cultural; amb especial atenció als
productes innovadors i als que lliguen amb el nostre patrimoni
cultural, històric i literari i amb el sector audiovisual.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un pla d’acció de millora de les
infraestructures de depuració de les aigües residuals de totes les
Illes, afrontant especialment la problemàtica dels emissaris
subaquàtics.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una nova llei del sòl, a revisar i, si n'és el
cas, a derogar els articles de la Llei agrària i la Llei turística
que legislen en matèria forestal, d’ordenació territorial i
urbanística.

54. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir, amb la planificació de les noves
infraestructures i recursos, que l’oferta de Formació
Professional s'adeqüi a les noves necessitats dels sectors
econòmics i, alhora, a les dels sectors estratègics que es vulguin
impulsar, per tal d'avançar en la transició cap a un nou model
econòmic.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que faci les actuacions pertinents a les instàncies
competents perquè s'estudiï la declaració de zona ZEPA per a
les zones afectades com la Marina de Llucmajor als efectes de
contribuir a evitar la implantació de noves línies d’alta tensió
al nostre territori.

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure projectes d'innovació educativa tant en les
etapes d'educació obligatòria com en les no obligatòries, per tal
d'avançar en el camí de l'èxit escolar.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació del Consell de la Cultura, realitzant
prèviament un procés de recollida de dades, per tal de
treballar-les amb els sectors públic i privat mitjançant un procés
participatiu a les diferents illes, amb els consells insulars, els
ajuntaments i els sectors culturals afectats, per concloure amb
el Pla de la Cultura i la posterior constitució del Consell de la
Cultura.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar dins el projecte de pressuposts per a l’any
2017 noves mesures de fiscalitat mediambiental per gravar
aquelles activitats que més contaminen o que creen majors

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a impulsar
l'economia del coneixement amb programes específics de
suport a grups de recerca públics i a empreses innovadores per
fomentar la investigació, la transferència del coneixement i
l'absorció de talent qualificat universitari per part del teixit
empresarial.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer un
estudi d'impacte sobre els resultats derivats de les mesures
d'ocupació per a majors de 45 anys, tenint en compte que no es
tracta d'un colAlectiu homogeni, de manera que cal identificar
les diferències que hi pot haver dins el colAlectiu de cara a la
seva formació, inserció i promoció laboral.
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58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dotar de
recursos materials i humans per a l'exercici 2017 suficients per
gestionar i conservar els parcs naturals i els espais protegits
existents i de nova creació o ampliació com la declaració del
parc natural d'Es Trenc-Es Salobrar de Campos i l'ampliació del
Parc Nacional Marítimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera,
entenent aquests espais com un recurs principal i prioritari de
sostenibilitat territorial, social i econòmica.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a iniciar, d’acord amb allò recollit a l’article 32.17 de l’Estatut
d’Autonomia, el procés de transferència de la Demarcació de
Costes a la CAIB, tot garantint la seva correcta dotació a partir
de les taxes recaptades per aquesta.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar i, si pertoca, a iniciar la via judicial pels
deutes que l’Estat té pendent amb la CAIB pel que fa a
inversions estatutàries, conveni de carreteres i deute històric
associat a les transferències infradotades d’educació i sanitat.
61. El Parlament de les Illes Balears acorda convocar en el
proper període de sessions un debat monogràfic per tal de
debatre sobre l’estat de l’autogovern a les Illes Balears, pel que
fa a l’exercici de les competències recollides al nostre Estatut
d’Autonomia, i les relacions amb l’Estat.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
els canvis normatius i els instruments jurídics necessaris de
regulació de procediments extrajudicials per resoldre situacions
de sobreendeutament de persones físiques i famílies, per causes
sobrevingudes, prioritàriament en relació amb els deutes
derivats de l'habitatge habitual.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
promoure activament la implantació d'energies renovables a
edificis públics i espais degradats, tot procurant la participació
de la ciutadania en el sistema de generació elèctrica per tal de
canviar el model d'oligopoli.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a superar
la lògica de la subvenció per donar més garanties a les entitats
que desenvolupen serveis i a concertar els programes per a
persones amb diagnòstic de salut mental, per a atenció
primerenca, per a habitatges per al servei d’acompanyament per
a joves extutelats i per a persones amb discapacitats físiques, i,
així mateix, a concertar programes d’atenció a persones
incapacitades judicialment.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear, en
el marc de la Llei de coordinació de policies locals, un Comitè
d’Ètica Policial com a òrgan consultiu interdisciplinari
competent en matèria d’ètica i normativa deontològica policial
que proposi i faci el seguiment de mesures per millorar el
servei policial, la percepció de la imatge pública de les policies
locals de les Illes Balears, la qualitat de la formació i la
prestació del servei policial i les relacions amb la ciutadania.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
incrementar el pressupost de l’Institut Balear de la Dona per
implementar la Llei d’igualtat i garantir l’aplicació del futur
pacte contra les violències masclistes.

67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a mantenir
l’acollida a les persones refugiades a les Illes Balears i l’anima
a continuar oferint aquesta acollida, si escau, augmentant
places, en cas que s’incrementi la quota espanyola en el marc
de la Unió Europea.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’administració electrònica i la transparència
dins el sector públic de les Illes Balears incrementant els
mitjans dedicats al compliment de la nova legislació en aquests
aspectes (Llei 39/2015, de procediment administratiu comú;
Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic; i Llei 19/2013,
de transparència).
69. El Parlament de les Illes Balears constata l’empitjorament
de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores
de l’aeroport de Palma, tot i ser el més rendible de tota la xarxa
d’aeroports de l’Estat, i insta AENA i el Ministeri de Foment
a assegurar la subrogació del personal en els casos de traspàs
d’empreses, així com a aplicar clàusules socials i laborals als
contractes i a les concessions dels aeroports de les Illes.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un front comú d'entitats econòmiques i socials i
grups parlamentaris per reclamar davant el Govern de l'Estat un
nou sistema de finançament.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a proposar un Pacte per la Indústria amb els agents
socials implicats i els grups parlamentaris amb uns mínims que
passin per combatre la destrucció de més teixit industrial, a
recuperar part del teixit destruït per la deslocalització, a atreure
activitat industrial deslocalitzada d'altres regions que estigui
connectada al sector primari, entre d'altres.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar l’ús de l’antic hospital Verge del Toro de
Maó per convertir-lo en un centre sociosanitari tal com es farà
amb Son Dureta a Mallorca i amb Can Misses a Eivissa.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Ministeri de l'Interior el retorn dels
policies nacionals i guàrdies civils que l'illa d'Eivissa ha perdut
des de 2011 així com també a elaborar un pla de seguretat per
a aquesta illa.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar la partida pressupostària d'Innovació per
a l'Idispa en els pressupost de 2017.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar progressivament la partida pressupostària
per a la Universitat de les Illes Balears amb l'objectiu de
situar-la dins la mitjana estatal d'inversió per alumne
universitari.
76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la partida pressupostària del Fons de
Cooperació Local de forma progressiva durant la legislatura
d’acord amb les disponibilitats financeres, i a revisar alguns
dels criteris de repartiment del fons.
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77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir les obligacions legals amb els consells
insulars, com són fer efectiu el traspàs de competències en
ordenació i promoció turística, en serveis socials i assistència
social per evitar duplicitats, i en transport terrestre al Consell
de Mallorca, així com les pertinents als Consells de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, en atenció a l'article 70 de l'Estatut
d'Autonomia, de forma consensuada, al llarg de la legislatura;
i a introduir una partida per començar a pagar les bestretes en
els comptes de 2017, segons la disposició addicional segona de
la Llei de finançament dels consells insulars.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els estudis que correspongui i a impulsar els
traspassos pendents de competències de l'Estat al Govern balear
en matèries com justícia, policia, costes i litoral, cogestió
portuària i ports d'interès general, sempre que es millori el
sistema de finançament i estiguin ben dotades.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instar el Ministeri d'Hisenda que modifiqui la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració local, per tal de flexibilitzar les restriccions
de creació de places als ajuntaments de les Illes Balears.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure dins el Pla d'Infraestructures els projectes
d'execució de l'inici de les obres per construir una escola nova
als municipis de Campos, Caimari i Santa Margalida al nucli de
Can Picafort, l’ampliació de l’escola de Porreres, així com els
projectes d'execució per a l'ampliació i la modernització de les
depuradores de Sóller, Manacor, Maria de Salut (a Ariany),
Cala d'Or (a Santanyí), Porreres i Capdepera.
81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a colAlaborar i impulsar amb el Consell de Mallorca per
tal que es faci efectiu el projecte de la carretera Ses
Salines-Colònia de Sant Jordi.
82. El Parlament de les Illes Balears reconeix les dificultats en
les quals es troben alguns ajuntaments amb la manca de policia
local a causa de l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, i insta el Govern de les Illes Balears a rebutjar-la i a
instar el Govern espanyol a modificar-la.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les passes conduents al traspàs dels recursos
necessaris perquè el Consell Insular de Menorca pugui assumir
la competència en promoció turística.
84. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
la privatització d’AENA i insta el Govern de l’Estat a establir
la cogestió dels aeroports i dels ports d’interès general de la
comunitat autònoma.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant prop del Govern de l’Estat i de la
Comissió Europea per aconseguir la implantació de la tarifa
màxima universal de 30 euros per als vols interilles.
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86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acabar les obres i a obrir, en la major brevetat, la
residència per a malalts desplaçats de Menorca, Eivissa i
Formentera a Son Espases.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de Llei d’energies renovables
abans de juny de 2017.
88. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement i agraeix la feina del personal d’emergències,
Ibanat i Protecció Civil en l’extinció dels incendis ocorreguts
aquest estiu, i molt especialment per la intervenció a l’incendi
de l’Arenal d’en Castell-Macaret-Addaia, i insta el Govern de
les Illes Balears a incrementar els seus recursos materials,
humans i logístics.
89. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per impedir les prospeccions petrolieres i les
campanyes sísmiques a la mar Mediterrània.
90. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del
Govern de les Illes Balears en el seu suport a la declaració de
la Cultura Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la
UNESCO, impulsada pel Consell Insular de Menorca.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la viabilitat que el cobrament de l’Impost
d’estades turístiques es pugui fer en el moment de la
contractació del paquet turístic o en el del pagament dels
bitllets d’avió i vaixell, sens perjudici que es pugui continuar
satisfent a l’establiment hoteler.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desplegar els diversos aspectes de la política
educativa en consonància amb el document que la plataforma
Illes per un Pacte va lliurar al Govern el març de 2016.
93. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
la feina que fa el Govern de les Illes Balears amb l’objectiu de
revisar el Pla Hidrològic de les Illes Balears i redactar el Pla de
Sequera, tal i com exigeix la Comissió Europea per ajustar el
Pla a la Directiva Marc de l’Aigua.
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les passes conduents al traspàs de la gestió dels
recursos hídrics als consells insulars.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure al projecte de pressupostos per a 2017 la
transferència pendent per finançar les obres de la fase I de la
rehabilitació de l'edifici que ha d'acollir l'Escola d'adults de
Maó, sens perjudici dels compromisos adquirits pel
finançament de les fases posteriors.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer passes per donar solució a la manca de places
sociosanitàries a Menorca, tot recuperant l’antic Hospital Verge
del Toro per a ús sociosanitari.
97. El Parlament de les Illes Balears acorda iniciar els tràmits
durant el 2017 per fer una reforma puntual de l’Estatut
d’Autonomia per eliminar l’aforament dels diputats del
Parlament.
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98. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
reinstaurar la figura del Defensor de l'Usuari del Sistema de
Salut, el perfil de la qual ha de ser independent i les funcions
de la qual han de desenvolupar-se amb plena autonomia. Per
això, el Parlament insta el Govern balear a nomenar el 2017 el
Defensor de l'Usuari del Sistema de Salut de Illes Balears,
d’acord amb la Llei 5/2003.
99. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la greu
situació per la qual travessa el nostre territori a causa de la falta
de les inversions necessàries en infraestructures hidràuliques i
ús de les aigües regenerades. Tot això ha conduït a la
contaminació d'aigües costaneres i de transició, torrents i
aqüífers, a més de contribuir a la seva sobreexplotació. Per
això, el Parlament insta el Govern balear a destinar
íntegrament, en el que resta de legislatura, la recaptació del
cànon de sanejament de l'aigua al finançament de les
actuacions en política hidràulica necessàries per revertir
aquesta situació, donant així compliment al text refós de la Llei
9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de
sanejament d'aigües.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
crear un grup de treball entre els ajuntaments/consells i el
Govern per impulsar la unificació dels registres de casos
relatius als serveis socials, dins el marc de les competències
que estableix la Llei de serveis socials.
101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
complir amb els compromisos adquirits amb el Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, la qual cosa comporta
l'aplicació d'un pla de reestructuració del sector públic
instrumental per fer-lo realment eficient i que comporti la seva
reducció, l'eliminació de duplicitats i càrrecs innecessaris, la
determinació dels requisits inherents als llocs de treball i el
respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat per
accedir-hi.
102. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
en la seguretat a les carreteres, per la qual cosa insta el Govern
balear a: 1) incrementar la inspecció del transport per carreteres
perquè vetlli pel compliment de la normativa, i especialment de
les targetes del tacògraf digital que mesuren els temps de
conducció i descans dels conductors; 2) en coordinació amb
els consells insulars, realitzar les inversions necessàries en
seguretat, manteniment i neteja de les carreteres de les Illes
amb especial esment en les rutes cicloturístiques i en
l'eliminació dels anomenats “punts negres”; i 3) solAlicitar al
Govern de l’Estat que es revisin els criteris per imposar l’ús del
tacògraf, de tal manera que les illes de Menorca i Eivissa en
quedin exemptes com Formentera.
103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que faci públic un catàleg complet dels habitatges socials
existents a la comunitat.
104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i, si n'és el cas, a iniciar la via judicial
contra l'Estat espanyol per l'incompliment reiterat del pagament
de les inversions estatutàries, així com per l'incompliment dels
seus compromisos de finançament pel que fa al Règim Especial
de les Illes Balears.

105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assignar les partides econòmiques necessàries en
el pressupost de 2017, per dotar dels mitjans humans i materials
suficients i adequats per al Parc Natural de Ses Salines
d'Eivissa i Formentera, de forma que possibilitin la seva
correcta vigilància i conservació, i, així mateix, per al control
del fondeig sobre posidònia a les zones LIC més sensibles de
l'illa de Formentera.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el pla de protecció de la posidònia abans
de la finalització del present any.
107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar i aprovar la llei d'habitatge amb caràcter
d'urgència, recollint les característiques i necessitats
intrínseques de cada illa i garantint l'accés digne a l'habitatge
als residents de les nostres illes.
108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar de forma urgent la Comissió Mixta de
Transferència de Competències Govern-Consells Insulars, per
tal de fer efectiu el traspàs de la promoció turística als consells
insulars de Mallorca, de Menorca i de Formentera, segons el
calendari de transferències aprovat a la Conferència de
Presidents del passat mes de febrer, i així poder consignar la
partida pressupostària corresponent al pressupost de 2017.
109. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a condonar el deute que la comunitat autònoma de les Illes
Balears manté amb l’Administració de l’Estat, segons la petició
fonamentada i raonada feta pel Govern de les Illes Balears.
110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a pactar un nou sistema de finançament just, que resolgui la
situació d’infrafinançament històric, que permeti augmentar
l’autonomia fiscal i la dotació dels serveis públics que presten
les institucions públiques de les Illes Balears a la ciutadania.
111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a flexibilitzar la normativa d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera amb l’objectiu de destinar els estalvis
d’anys anteriors al finançament de polítiques públiques que
garanteixin el benestar de la ciutadania i a activar l’economia
per generar inversió i ocupació per part de les administracions,
sobretot les d’àmbit local. Un altre objectiu a assolir és
l’eliminació de les limitacions en les taxes de reposició
d’empleats públics.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la recuperació de drets dels
empleats públics, a millorar la funció pública i a garantir el
reglament d’ús del català a l’administració autonòmica.
113. El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç que ha
fet i fa el Govern de les Illes Balears per fomentar
l’apoderament de les dones en la lluita contra la violència de
gènere. Així mateix, l’insta a continuar treballant en el Pacte
polític, social i institucional contra les violències masclistes i
a desplegar la llei d’igualtat d’homes i dones.
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114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a treballar conjuntament i
des del consens amb els consells insulars en la resolució de les
mancances (rutes, freqüències, horaris i preus) de la
connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears, amb atenció
especial a les rutes entre illes i les connexions d’hivern amb les
principals destinacions de la península, sempre segons allò
acordat de manera reiterada per aquest parlament, d’acord amb
les respectives competències i a partir de la suficient dotació
pressupostària per part del Ministeri de Foment per tal de fer
front a la integritat del sistema de descompte de resident en
totes les rutes aèries i marítimes (inclosa la part ara assumida
pel Govern de les Illes Balears), així com el sistema de
declaracions d’obligacions de servei públic que en cada cas es
determini, com ara la tarifa plana pels vols entre illes.

122. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per redactar el projecte del Conservatori de
Música de Menorca.

115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a satisfer de manera immediata les quantitats
econòmiques compromeses amb el Govern de les Illes Balears
en matèria de finançament de carreteres d’acord amb els
terminis acordats i sense vincular el pagament a la correcció del
dèficit pressupostari de l’Estat ni al finançament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

124. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat del
Govern de les Illes Balears de millorar les condicions de les
persones que s’han de desplaçar des de Menorca, Eivissa i
Formentera a l’hospital de referència a Mallorca, així com que
hagi eliminat el copagament d’allotjament a la residència Can
Granada, que hagi actualitzat l’import de les dietes i que hagi
signat convenis de colAlaboració amb diverses entitats per
augmentar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania, i així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent la
feina necessària per tal de construir una residència per a malalts
desplaçats dins el complex hospitalari de Son Espases.

116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, d’acord amb els consells insulars, continuï
impulsant línies de promoció i consum de productes
agroalimentaris (amb preferència pels considerats de producció
ecològica i de producció pròpia) i artesans propis de cadascuna
de les Illes Balears aprofitant els canals de promoció turística
i afavorint la generació de sinergies amb la indústria turística
i les seves vies de comercialització per tal de continuar, així,
propiciant que la riquesa generada per la renda turística arribi
a més sectors productius de les Illes Balears.
117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atendre les peticions de les associacions de
persones amb malalties neurodegeneratives, tenint en compte
totes les especificitats d'aquestes malalties en els processos de
revisió i actualització dels barems, tractant en tot moment de
poder realitzar els processos de valoració amb equitat i atenent
les característiques de l'avanç del procés degeneratiu, i a
modificar el barem per a l'avaluació del grau de discapacitat,
reconeixent després del diagnòstic de malalties
neurodegeneratives un percentatge de discapacitat del 33%.
118. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar treballant en el desenvolupament
normatiu del decret de l'esport escolar per garantir les
qualificacions adequades per al sector.
119. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar amb les gestions amb el
Ministeri de Cultura per tal d’esmenar les deficiències del
Teatre d’Es Born de Ciutadella i que finalment es pugui
utilitzar.
120. El Parlament de les Illes Balears constata i estalona el
suport que ha donat i dóna el Govern de les Illes Balears a la
candidatura de "Menorca Talaiòtica" per ser nomenada per la
UNESCO patrimoni mundial.
121. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar les obres d’adequació i millora
de l'Escola d'Adults de Maó.

123. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de garantir el dret a la prevenció i la protecció de la salut
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal a
totes les persones que resideixen a les Illes Balears, amb
exemples com la recuperació de l’assistència sanitària a les
persones en situació irregular d’aquesta comunitat, a més
d’eliminar la taxa per l’emissió de la targeta sanitària
individual, millorar l’accessibilitat als recursos sanitaris obrint
els centres de salut l’horabaixa i establir el servei 24 hores de
trasllat urgent de malalts de l’illa de Menorca mitjançant avió
ambulància, entre d’altres mesures.

125. El Parlament de les Illes Balears constata la voluntat de
recuperar la gestió directa de la Residència de Sa Serra a Sant
Antoni de Portmany per poder assegurar la qualitat del servei
als diferents usuaris.
126. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears ha començat amb l’acció envers l’ampliació
i l'actualització de les infraestructures educatives a les diferents
illes i als diferents tipus d'ensenyaments per poder millorar les
condicions i la qualitat de tots els serveis educatius; així mateix
constata l’increment de 600 professors i que continuarà
treballant per millorar la situació educativa.
127. El Parlament de les Illes Balears constata les millores
qualitatives i quantitatives dels serveis complementaris de
transport, menjadors, escoles matineres i ajudes per llibres que
s’ofereix a la comunitat educativa i que han permès una millora
substancial de la qualitat i una reducció de les despeses a les
famílies.
128. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç realitzat
pel Govern de les Illes Balears en la concertació de places per
a l’atenció residencial de persones dependents i insta el Govern
a continuar amb les inversions en residències públiques per
adaptar-les als requisits imprescindibles per poder atendre més
persones dependents.
129. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar el projecte per tal de consensuar el pla
director de l’antic l’Hospital Son Dureta com a espai
sociosanitari i a continuar l’adaptació i la rehabilitació de
l’antic hospital de Can Misses per acollir un nou centre de
salut, la residència de malalts de Formentera i l’atenció
sociosanitària.
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130. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de
les llistes d’espera a les intervencions quirúrgiques, a les
consultes amb l’especialista hospitalari i a les proves
diagnòstiques, i insta el Govern de les Illes Balears a continuar
reduint-les; així mateix constata l’increment de 480
professionals sanitaris.
131. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar el Reial decret llei 16/2012 i a suprimir el
copagament farmacèutic als pensionistes.
132. El Parlament de les Illes Balears constata que al llarg de
la passada legislatura no s’ha aprovat el nou Règim Especial
per a les Illes Balears, no s’ha revisat el sistema de finançament
de les comunitats autònomes, no s’ha condonat el deute i no
s’han rebut les inversions estatutàries, i exigeix al Govern
d’Espanya tancar els acords necessaris per garantir abans de
finals de la present legislatura l’execució de les inversions
estatutàries, la millora del sistema de finançament de les
comunitats autònomes i l’aprovació del nou Règim Especial per
a les Illes Balears; a més, a situar la inversió per càpita a les
Illes Balears, mitjançant els pressuposts de l’Estat per a 2017,
almenys a la mitjana de l’Estat espanyol.
133. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar fent una política econòmica per
afavorir la reactivació econòmica, d’acord amb les necessitats
dels ciutadans, amb diàleg i consens i amb la finalitat de
redistribuir la riquesa que es genera i així reduir desequilibris
i desigualtats que s’han produït el temps de la crisi.
134. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant amb els consells insulars i
els ajuntaments per tal d’estructurar productes turístics que es
desenvolupin fora de temporada alta, amb l’objectiu d’allargar
la temporada i aconseguir una millor ocupació, estable i de
qualitat; així mateix insta el Govern de les Illes Balears a la
regulació efectiva del lloguer turístic.
135. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa, per a 2017, un nou pla
extraordinari de lluita contra la precarietat en el treball, atès
que en edicions anteriors ha demostrat una eficàcia en els seus
resultats.
136. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una llei de salut laboral que aporti
mesures i polítiques destinades a combatre l’accidentalitat
laboral d’aquesta comunitat. Així mateix, s’insta a impulsar
l’Institut Balear de Salut Laboral a fi de detectar i estudiar les
malalties d’origen professional que actualment passen
desapercebudes com a contingències comunes i contribuir així
a una millor qualitat d’ocupació dels treballadors d’aquesta
comunitat.
137. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un pla d’ocupació que aposti per les
polítiques actives d’ocupació, la millora del capital humà i
l’augment de les possibilitats reals d’inserció laboral dels
desocupats i que contribueixi a potenciar la productivitat i la
competitivitat de les empreses de les Illes. Així mateix, s’insta
que el Govern doni continuïtat a les polítiques actives
d’ocupació engegades des del SOIB aquesta legislatura.

138. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arribar a un pacte per la indústria amb els agents
socials i econòmics implicats i els grups parlamentaris previ a
presentar una llei d’indústria que estableixi el marc normatiu
necessari per fomentar l’activitat industrial i contribueixi així
a la diversificació del model productiu de les Illes Balears a
través del foment de la innovació, la millora del capital humà
i la internacionalització de les empreses; així com a
desenvolupar un pla industrial que impulsi el sector industrial
amb connexió amb el sector primari i ajudi a la consolidació i
la diversificació del model econòmic, tot augmentant la
competitivitat i la productivitat de les empreses industrials de
les Illes Balears. Així mateix, insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar programes i mesures específics per
consolidar els sectors tradicionals i potenciar els sectors
estratègics i emergents.
139. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
fomentar, a través del programa iComerç, el model de comerç
mediterrani, integrat en els nuclis urbans, les barriades i les
ciutats a través de plans de dinamització comercial que
promoguin el consum de proximitat, un model que sigui allà on
hi ha les persones, que salvaguardi el territori i sigui respectuós
amb el medi ambient; així mateix desenvoluparà, a través del
programa iComerç, accions que mantinguin i millorin la
competitivitat i la viabilitat del petit i mitjà comerç de les Illes
Balears. Per això, insta a potenciar les noves tecnologies i les
eines punteres en innovació aplicades a la gestió de l’activitat.
140. El Parlament de les Illes Balears celebra l’elaboració d'un
Pla d'infraestructures que, entre altres, preveu la construcció del
CEIP a l'illa de Formentera.
141. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
lluitar contra la pobresa per tal d’ evitar que hi hagi una sola
persona, una sola família sense atenció i sense seguiment de la
seva situació de pobresa. Per aquest motiu, el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar
l’acord entre agents empresarials, administracions insulars i
entitats socials per poder participar dels plans insulars de lluita
contra la pobresa.
142. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar en estreta relació amb el Consell Insular
de Menorca en l’àmbit dels Serveis Socials, garantint les
corresponents aportacions econòmiques al consell insular per
part del Govern de les Illes Balears, per compensar la despesa
feta pel consell de més en el pagament de la Renda Mínima
d’Inserció, adjudicant la corresponent subvenció per part del
Consorci de Recursos Sociosanitaris, i permetent a la Fundació
per a Discapacitats de Menorca poder accedir als ajuts que
anualment es concedeixen per part del Govern de les Illes
Balears per a entitats que treballen la discapacitat.
143. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de la Renda Social i insta el Govern de les Illes Balears a
ampliar, el proper any 2017, els perfils dels colAlectius
beneficiaris de la Renda Social Garantida, segons l’article 4 de
la Llei 5/2016, de 13 d’abril, de la renta social garantida.
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144. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar davant el Govern d’Espanya un canvi
en la llei estatal que permeti el soterrament de les línies d’alta
tensió en rústic, tenint en compte les limitacions territorials de
les illes; així com a instar la Conselleria de Territori, Energia
i Mobilitat a determinar una solució, de manera consensuada i
alternativa a la proposada per la companyia Red Eléctrica, que
redueixi notablement l’impacte ambiental i paisatgístic en el
cas d’Es Fornàs a l’illa d’Eivissa.
145. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar el corresponent projecte arquitectònic
de conversió de l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro en
un centre d’ús sociosanitari.
146. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el Pla hidrològic i el Pla de sequera
incrementant la participació dels consells, amb l'objectiu
d'aconseguir una millor gestió de l'aigua a cada illa. Els
diversos problemes per la falta d'aigua i la diversitat de motius
diferenciats per illes que causen aquests problemes de sequera,
fan necessari plantejar-se una gestió de l'aigua individualitzada
per illes, que permeti una gestió més àgil a l'hora de resoldre
aquests problemes.
A la seu del Parlament,10 d'octubre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
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Actuà com a interpelAlant el diputat Josep Melià i Ques i la
contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller de
Territori, Energia i Mobilitat. Hi hagué torn de rèplica i de
contrarèplica.
Palma, 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la primera
sessió de dia 27 de setembre de 2016, debaté les preguntes que
es relacionen a continuació:
A) RGE núm. 13408/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a recaptació del cànon de
sanejament, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.
B) RGE núm. 13412/16, de la diputada María José Ribas i
Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a depuradora de
Cala Tarida, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.
C) RGE núm. 13413/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
devolució de les bestretes als consells insulars, que contestà la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
D) RGE núm. 13414/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a informe de conjuntura
econòmica elaborat per la CAEB, que contestà el conseller de
Treball, Comerç i Indústria.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la primera
sessió de dia 27 de setembre de 2016, debaté la InterpelAlació
RGE núm. 12020/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en matèria sanitària.

E) RGE núm. 13415/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per
desplaçaments als clubs esportius, que contestà la consellera de
Transparència, Cultura i Esports.

Actuà com a interpelAlant el diputat Vicent Serra i Ferrer i
la contestà en nom del Govern de les Illes Balears la consellera
de Salut. Hi hagué torn de rèplica i de contrarèplica.

F) RGE núm. 13416/16, de la diputada Sra Ramón i Roselló,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar
a Eivissa, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

Palma, 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

G) RGE núm. 13417/16, de la diputada Sandra Fernández i
Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació
dels 18 milions d'euros de la Renda Social Garantida que no es
gastaran, que contestà la consellera de Serveis Socials i
Cooperació.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9152/16,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a concertació de serveis públics.

H) RGE núm. 13418/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adhesions al
Codi Ètic, que contestà la consellera de Transparència, Cultura
i Esports.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona sessió
de dia 27 de setembre de 2016, rebutjà les Propostes de
resolució 1, 5 a 8, 10, 11, 15, 16, 19, 24, 25, 27, 30 a 33, 36 a
43, 45 i 47 a 50 (RGE núm. 13420/16), del Grup Parlamentari
Popular, relatives al Debat sobre l'orientació política general
del Govern, amb els resultats següents:
• Proposta 25: vots emesos 54, vots a favor 21, vots en contra
27 i abstencions 6.
• Propostes 1, 32 i 38: vots emesos 57, vots a favor 21, vots
en contra 32 i abstencions 4.
• Proposta 19: vots emesos 57, vots a favor 21, vots en contra
32 i abstencions 4.
• Propostes 8, 16, 39, 48 i 50: vots emesos 57, vots a favor
21, vots en contra 33 i abstencions 3.
• Proposta 10, 15 i 27: vots emesos 57, vots a favor 22, vots
en contra 32 i abstencions 3.
• Propostes 6 i 47: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en
contra 31 i abstencions 1.
• Propostes 5, 7, 11, 31, 33, 36, 40, 42, 43, 45 i 49: vots
emesos 57, vots a favor 24, vots en contra 33 i abstencions
0.
• Propostes 24, 30, 37 i 41: vots emesos 57, vots a favor 25,
vots en contra 32 i abstencions 0.
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Debat sobre l'orientació política general del Govern, amb els
resultats següents:
• Proposta 5: vots emesos 57, vots a favor 5, vots en contra
32 i abstencions 20.
• Proposta 3: vots emesos 57, vots a favor 5, vots en contra
51 i abstencions 1.
• Proposta 4: vots emesos 57, vots a favor 5, vots en contra
52 i abstencions 0.
• Proposta 13: vots emesos 57, vots a favor 24, vots en contra
33 i abstencions 0.
Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona sessió
de dia 27 de setembre de 2016, rebutjà les Propostes de
resolució 3, 4, 7, 9 i 10 (RGE núm. 13434/16), del Grup
Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía),
relatives al Debat sobre l'orientació política general del Govern,
amb els resultats següents:
• Propostes 7 i 10: vots emesos 56, vots a favor 23, vots en
contra 33 i abstencions 0.
• Propostes 4 i 9: vots emesos 57, vots a favor 25, vots en
contra 32 i abstencions 0.
• Proposta 3: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en contra
32 i abstencions 0.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona sessió
de dia 27 de setembre de 2016, rebutjà les Propostes de
resolució 6, 4 i 22 (RGE núm. 13429/16), del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relatives al Debat sobre
l'orientació política general del Govern, amb els resultats
següents:
• Proposta 6: vots emesos 56, vots a favor 9, vots en contra
47 i abstencions 0.
• Proposta 4: vots emesos 57, vots a favor 16, vots en contra
40 i abstencions 1.
• Proposta 22: vots emesos 57, vots a favor 20, vots en contra
37 i abstencions 0.
Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona sessió
de dia 27 de setembre de 2016, rebutjà les Propostes de
resolució 5, 3, 4 i 13 (RGE núm. 13411/16), del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives al

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, rebutjà la Moció RGE núm. 10211/16, del
Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía), relativa a política lingüística del Govern en
matèria d'ensenyament, amb el resultat següent:
• Punts 1 i 4: vots emesos 49, vots a favor 20, vots en contra
29 i abstencions 0.
• Punt 2: vots emesos 51, vots a favor 21, vots en contra 30
i abstencions 0.
• Punt 3: vots emesos 52, vots a favor 20, vots en contra 29
i abstencions 3.
Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.
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1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia
i Mobilitat, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la resolució aprovada de la Moció RGE núm.
8531/15, relativa a Pla contra desnonaments.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, qui informà sobre el
tema indicat.

Ordre de Publicació
D)
Compareixença del Sr. Vicepresident i conseller de
Recerca, Innovació i Turisme, davant el Ple de la cambra,
per tal de donar compliment a la resolució aprovada de la
Moció RGE núm. 1970/16, relativa a nou model de
reconversió turístic.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, tengué lloc la compareixença del Sr.
Vicepresident i conseller de Recerca, Innovació i Turisme, qui
informà sobre el tema indicat.
Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

1.5. INFORMACIONS

B)
Compareixença del Sr. Vicepresident i conseller de
Recerca, Innovació i Turisme, davant el Ple de la cambra,
per tal de donar compliment a la resolució aprovada de la
Proposició no de llei RGE núm. 8461/15, relativa a estudi
per posar ordre a la saturació de rent a cars i garantir un
servei de qualitat.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, tengué lloc la compareixença del Sr.
Vicepresident i conseller de Recerca, Innovació i Turisme, qui
informà sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació
A)
Debat sobre l'orientació política general del Govern.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels
dies 20 i 21 de setembre de 2016, es va substanciar el debat
sobre l'orientació política general del Govern.
Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 13432/16 i 13399/16.

Compareixença del Sr. Conseller de Territori, Energia
i Mobilitat, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la resolució aprovada de la Moció RGE núm.
9927/15, relativa a rescat energètic.
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
d'octubre de 2016, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, qui informà sobre el
tema indicat.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en la primera
sessió de dia 27 de setembre de 2016, quedaren ajornades les
preguntes esmentades, dels diputats Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i del diputat Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relatives a servei de cuina de Son Espases i a
aulari dels Prínceps d'Espanya, respectivament, atesa la petició
del Govern amb motiu de l'absència de la presidenta del
Govern (RGE núm 13498/16).

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

Palma, a 14 d'octubre de 2016.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)
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EL SR. PRESIDENT:

interessa afrontar junts mirant cap endavant, però sense oblidar
d’on venim.

Pregaria un poc de silenci, per favor.
Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
Passam al punt únic del debat sobre l’orientació sobre la
política general del Govern. Passam a la primera sessió d’avui,
24 d’octubre, intervenció de la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern, Francina
Armengol.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
President, diputats i diputades. Comparec davant vostès,
representants dels ciutadans de les Illes Balears, en aquest
debat sobre l’orientació política general del Govern, no només
amb l’ànim de retre comptes de la tasca duta a terme per
l’executiu que presidesc o de fer un balanç de la situació de la
nostra comunitat, sinó sobretot amb l’objectiu de mirar cap
endavant i de fer-ho junts. Ho faig amb una voluntat clara
d’exposar un projecte de país compartit, d’escoltar les
propostes i crítiques que arribin de tots els grups i de definir
plegats les passes que hem de continuar fent per millorar el
benestar dels nostres ciutadans, perquè això, fer d’aquesta terra
una terra millor per viure, és l’eix que ens guia des de fa més de
dos anys. Aquest és el nostre projecte, un projecte per afavorir
una millor convivència, per fer progressar la nostra societat, per
fer de les nostres quatre illes un territori més habitable, més
humà, un projecte per incrementar la qualitat de vida dels
nostres ciutadans, un projecte que ens dugui a unes quotes
majors de benestar per a tots i per a totes.
En aquests dos anys les Illes Balears han canviat de manera
clara i cap a millor, i no vull atribuir-me res que no em
pertoqui, no parl de la millora econòmica que hem propiciat i
que encara ha d’arribar a tota la ciutadania, o de la reducció de
l’atur que vivim i que, malgrat tot, encara no permet que
tothom tengui una feina o una feina digna; parl que hem creat
entre tots un clima de millor convivència, més democràtic,
basat en el diàleg, la transparència i l’honradesa en el qual les
institucions d’aquestes illes ja no hi són per renyar els
ciutadans, sinó per escoltar-los i per servir-los; un clima
d’estabilitat que propicia la construcció de projectes personals
i col·lectius, que permet recuperar la confiança perduda, que
afavoreix la pau social i que ja ofereix resultats tangibles.
Des de fa dos anys els ciutadans d’aquestes illes compten
amb un govern que forma part d’aquest engranatge per generar
confiança, garantir i estabilitat i retornar dignitat a la nostra
gent. Han estat més de 28 mesos de canvis que només anticipen
tot el que ens queda per fer, perquè si alguna cosa defineix a
aquest govern és el seu inconformisme, sempre ho podem fer
millor, sempre podem fer més, sempre queda per fer. Ens
equivocaríem si ens deixàssim dur per l’autocomplaença, si ens
limitéssim a lloar-nos sense assumir que encara són molts i
importants els reptes que tenim, uns reptes que a tots ens

Diputats i diputades, de la crisi econòmica, però també
social que deixam enrere n’hem d’extreure una lliçó, sinó
tornarà a passar i ens tornarem a equivocar, la crisi i sobretot la
gestió de la crisi ens ha de servir per prevenir i per no repetir
errors que en darrer terme acaben pagant els ciutadans, sobretot
els més dèbils.
Hem après que les administracions no es poden quedar de
braços plegats, que els serveis públics essencials no poden
retrocedir, que els més desfavorits no poden quedar
desemparats, que les institucions no poden subordinar els
interessos dels ciutadans a una causa econòmica o ideològica
imposada per entelèquies que ningú no ha votat.
Hem après que prevenir és contribuir a solidificar la nostra
economia, a fer-la més moderna, més social, més diversa per no
posar tots els ous al mateix paner, per competir en qualitat i no
en quantitat, per ser forts en sectors de futur o per evitar que els
ajustos els acabin pagant els de sempre.
Hem après a enfortir els nostres drets, a consolidar el nostre
estat del benestar, a reforçar la nostra xarxa social, a repartir
millor la riquesa. I hem après a defensar que això no es toca,
que no es poden fer passes enrere en allò que ens ha costat tants
d’anys aconseguir.
Hem vist la crisi en els rostres de molts conciutadans
nostres que es quedaven a l’atur, que veien retallades les seves
prestacions i els seus serveis socials i sanitaris, l’hem vista en
el rostre d’empresaris que anaven cap a la fallida, d’autònoms
que havien de tancar portes, en els rostres de famílies que es
quedaven sense llar, de jubilats indefensos víctimes d’estafes
de guant blanc, de dones que s’havien de multiplicar per estirar
del carro. Massa vegades la crisi té rostre de dona.
I són els rostre de tants de ciutadans i ciutadanes d’aquesta
terra els que ens han ensenyat que amb coratge, esforç,
dedicació, convicció, que amb solidaritat, amb justícia, amb
cohesió es poden superar les adversitats. Són els que pitjor ho
han passat amb aquesta crisi els que ens motivat a aplicar una
renda social única a l’Estat i a establir mecanismes
d’emergència per tal que ningú no quedi desemparat.
És per tantes famílies d’aquestes illes que fem una sanitat i
uns serveis socials millors, amb més prestacions i de més
qualitat, més accessibles, més pròxims. Són els aturats i les
aturades de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera els que
ens mouen a fer polítiques actives que afavoreixen l’ocupació
i la formació en sectors de futur. Són els treballadors i
treballadores d’aquesta terra els que ens empenyen a lluitar
perquè tenguin millors salaris i millors condicions laborals. Són
els pares i les mares de totes les Illes Balears els que ens
motiven a aconseguir dia a dia una educació millor per als seus
fills. Són tants joves que hagueren de partir els que ens
obliguen a actuar per retenir el seu talent. Són la nostra gent
gran i tants d’altres col·lectius els que ens impulsen a fer més
places de residències, a desenvolupar com toca la Llei de
dependència i el dret a rebre una resposta digna i justa de les
administracions. Són els nostres empresaris i autònoms els que
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mereixen la nostra confiança i el nostre suport per afavorir un
creixement econòmic que sigui sostenible en el temps i en un
territori tan fràgil com el nostre.
És per als més d’1.100.000 ciutadans i ciutadanes d’aquesta
terra que treballam cada dia per fer d’aquestes illes un lloc
millor on viure.
És aquesta societat la que va triar un govern progressista
per canviar les coses, per reconstruir la nostra sanitat, la nostra
educació i els nostres serveis socials, per recuperar la pau
social i aconseguir un millor clima de convivència, per generar
l’estabilitat i la confiança necessàries i afavorir un creixement
econòmic encara més sòlid i més compartit, per millorar la
qualitat de vida dels nostres ciutadans, de tots, i això és el que
fem.
(Alguns aplaudiments)
I és ara quan es comprova que no és el mateix tenir unes
administracions que donen l’esquena a la gent que unes altres
que els escolten i decideixen amb ells per fer-los la vida millor.
Ho vaig dir en el meu discurs de presa de possessió, sense
igualtat no hi ha progrés i sense progrés no hi ha futur, i jo vull
guanyar el futur des del progrés social.
Ara els puc dir que, malgrat que ens queda molt per fer, fem
passes fermes per guanyar aquest futur des del progrés social.
Ara, passats més de dos anys, podem dir que a les Illes Balears
es viu millor, que aquesta és una terra més digna i més pròspera
i podem mirar cap endavant amb més dosis d’optimisme, i ho
podem fer perquè hem reconstruït els pilars de l’estat del
benestar que havien esbucat amb les retallades, perquè
aconseguim que cada vegada sigui més la gent que es beneficia
del nostre creixement econòmic i, sobretot, perquè hem girat
l’ordre de prioritats en l’acció pública; ara primer són els
ciutadans i ciutadanes, ells són el centre de cada decisió
d’aquest govern, perquè aquest govern entén que totes les
polítiques públiques, totes, han de cercar un únic objectiu, que
l’esforç dels ciutadans retorni als mateixos ciutadans i millori
la seva vida, creant així un cercle virtuós.
Les administracions hi són per fer-ho possible, aquest és el
nostre paper. Les polítiques que aplicam només tenen sentit si
serveixen per fer que el cercle retorni en forma de benefici cap
als ciutadans. I els àmbits en que aplicam aquestes polítiques,
la sanitat, l’educació, els serveis socials, l’habitatge, el turisme
o el medi ambient són els mitjans per afavorir aquest retorn de
l’esforç.
A partir d’aquest model la dinàmica de l’administració ha
canviat totalment, ara aquest govern és conscient de l’esforç
que han de fer els ciutadans i té clar que ha de ser proporcional
a la seva situació. Per això, vàrem aplicar una reforma fiscal
amb l’objectiu d’aconseguir que qui més tengui sigui també qui
més aporti i per això també vàrem prioritzar l’atenció als
col·lectius que pitjor ho passaven en la crisi, la recuperació de
serveis malmenats, el restabliment de drets i la restauració de
consensos. I ens hem obsessionat amb la necessitat que la
riquesa que es generava es repartís millor, tot per fer possible
que l’esforç dels ciutadans els retorni en forma de beneficis.
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Aquestes són les bases del projecte d’aquest govern. Ara,
superades les urgències que forçaren anys de retallades, el guió
establert agafa velocitat de creuer a partir d’un disseny de futur
disposat des de la planificació. Queda molt per fer durant
aquests dos anys de legislatura i durant els que vendran
després, els reptes són tan grans i els objectius d’aquesta
societat tan ambiciosos i il·lusionants que no admeten marxa
enrere, no admeten el retorn a la crispació educativa, a les
pèrdues de drets i a les retallades generals de benestar que
varen caracteritzar anys passats.
Els posaré un exemple d’allò que no ens podem permetre:
quan aquest govern va començar a caminar s’havia d’esperar de
mitjana gairebé tres mesos per ser rebut per l’especialista a la
sanitat pública, 86 dies pendents d’una resposta. Avui la nostra
sanitat dóna cita amb l’especialista en un mes.
Hem passat d’un govern acostumat a conviure amb 2.313
pacients que esperaven més de sis mesos per ser operats a un
altre, inconformista i autocrític, que ha reduït a 907 aquests
pacients que esperen més de sis mesos i, malgrat tot, ens
semblen un excés, per això seguim. Seguim ampliant recursos,
inversió i plantilles a la nostra sanitat pública. Avui sabem que
això dóna resultats.
La millora de la sanitat durant aquests dos any ha requerit
incorporar 990 professionals sanitaris més, una part important
dels 1.400, -sí, ho han sentit bé, els 1.400- que va acomiadar el
govern anterior.
Reduïm les llistes d’espera i les fem públiques, abans no ho
eren, i així i tot no n’hi ha prou, no en tenim prou, no ens
conformam perquè la societat no es conforma, aquest govern no
descansarà fins que els pacients de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera siguin atesos amb les condicions d’excel·lència i
agilitat que mereixen, unes condicions que -els puc anunciarquedaran restablertes per decret la primera meitat de l’any
vinent.
Recuperarem el Decret de garantia de demora que l’anterior
govern va eliminar. Els pacients podran tenir així més
confiança que el sistema sanitari funciona amb uns terminis de
qualitat i disposaran d’un marc legal que els garantirà una
resposta, unes condicions que seguirem millorant a base de
reformar i construir nous equipaments, d’ampliar serveis i
apropar-los als pacients i de continuar reforçant la nostra
plantilla amb l’ocupació de qualitat que aportaran les
oposicions que farem per dotar 4.500 places sanitàries. Tot per
reparar allò que s’havia perdut, però sobretot per construir en
aquesta legislatura i en les que vendran una sanitat tan forta que
faci impossible tornar a l’esquema del passat, on els comptes i
la ideologia passaven per sobre dels pacients.
Per això, hem iniciat ja els tràmits per fer nous centres de
salut; oferir el servei de radioteràpia a l’Hospital Mateu Orfila
i el TAC a Formentera; reformar l’Hospital de Manacor;
ampliar el d’Inca i millorar l’Hospital General i el Psiquiàtric,
perquè no volem que ningú quedi sense ser atès, no volem
tornar ser una societat insolidària que retira drets als
immigrants i treballadors que cerquen a les nostres illes allò
que sempre hem tingut: els braços oberts. A ells els hem
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retornat ja 8.500 targetes sanitàries que impediran que tornem
a una sanitat que negava l’atenció al malalt.

inversions que els retornaran el protagonisme perdut, ara com
a equipaments sociosanitaris.

I ja els ho dic ara, en la defensa dels nostres ciutadans amb
la garantia d’una sanitat pública i universal no ens aturarà
ningú.

L’antic Son Dureta, que es convertirà en un centre dedicat
a l’atenció de la cronicitat, ja ha començat a caminar. El Pla
d’usos que fem a partir d’un procés de participació de tots els
agents vinculats al món sociosanitari inclourà un centre de
salut. Hem adjudicat el projecte de demolició de part dels
edificis antics i ara estam a l’espera de signar l’acord de cessió
que firmarem ben aviat amb la ministra de Treball i Seguretat
Social.

(Alguns aplaudiments)
Per això també hem fet una passa que només han fet les
societats més avançades d’Europa, una passa per crear la renda
social, que no és ni una almoina ni un subsidi, és un dret que
avui beneficia 5.700 persones que saben que en els moments
més delicats ens tenen a tots al darrere. I cada vegada ens hi
tendran més, perquè la renda social que ara reben famílies amb
fills arribarà l’any que ve als majors de 45 anys que tiren
endavant en solitari i que no estaran mai més sols.
Hem creat una renda d’emancipació per a joves extutelats,
reformam Es Pinaret i estam canviant el model de serveis
socials per deixar de basar-lo en la subvenció i dur-lo cap a la
concertació.
Escoltam i responem a una reivindicació històrica del tercer
sector i garantim una major estabilitat en el servei. Aquesta
legislatura aprovarem una llei d’acció concertada que ens
permetrà concertar en exclusivitat amb entitats del tercer sector.
També hem reactivat la Llei de dependència, una conquesta
ciutadana que aquest govern converteix en certesa per a tots. En
dos anys hem incrementat un 48% el nombre de beneficiaris de
les rendes lligades a la llei i hem multiplicat pressupostàriament
per 5 serveis com el d’ajuda a domicili. I n’hi ha prou? No, no
n’hi ha prou, el passat ens demostra que tot allò que no es cuida
es perd i cau en l’oblit i després ens exigeix més esforços per
reparar i retornar als ciutadans allò que ells aporten, demanen
i mereixen. Ho fan des de fa anys i s’ho han guanyat durant
dècades de feina, esforç i contribucions a un bé comú que ha de
tornar a ells.
Començam per la nostra gent gran, l’atenció a la qual ha de
ser sempre la història d’un èxit col·lectiu. Cap aquí avançam
millorant cada dia, quan acabam les obres, quan acabem les
obres del Pla d’infraestructures el 85% de la nostra gent gran
que ho necessiti tendrà una plaça de residència. No és suficient,
ho sé, res que no sigui un cent per cent pot ser un objectiu
d’aquest govern. Ara disposam de 333 places de residència més
i en tenim 133 més en centres de dia mentre construïm nous
equipaments que ens permetran millorar el grau de cobertura de
la demanda. Impulsam cinc noves residències a Maó,
Formentera, Marratxí i Palma i reformam o ampliam les de
Sant Lluís, Ferreries i Llucmajor, i ja els he dit que no és
suficient, que no podem ser complaents, que en volem més, que
els ciutadans mereixen més, mereixen que aquest projecte
continuï molts d’anys.
Mirant cap al futur plantejam un projecte d’infraestructures
sociosanitàries que es desenvoluparà al voltant de tres hospitals
que varen tenir un paper clau i que el tornaran tenir. Els
ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra veuran renéixer els
hospitals Verge del Toro a Menorca, Can Misses Vell a Eivissa
i Son Dureta a Mallorca. Als tres centres hi planificam

El Verge del Toro també ha començat a ressuscitar, ja hem
iniciat el procés de licitació de les obres per reforçar
l’estructura de l’immoble i es revisa el pla d’usos.
El vell Can Misses es reconvertirà també en centre
sociosanitari, la reforma permet disposar d’una residència per
a professionals i per a pacients de Formentera i inclourà un
centre de salut, un projecte que s’iniciarà l’any vinent.
Ho fem, construïm nous equipaments socials i sanitaris i
gestionam millor uns serveis públics que nosaltres entenem
com a un deure del Govern i com a un dret de tots.
Aquest és el camí que ens hem marcat a través dels acords
pel canvi firmats per Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, Gent per Formentera i Partit Socialista, un projecte
coral, obert i plural que abraça el principi més formós de la
democràcia: el diàleg, diàleg com el que ens ha permès
reconstruir la pau educativa.
No ha estat fàcil recuperar el camí perdut, l’acord
desgraciadament vol més esforç que el conflicte i aquesta
regeneració col·lectiva ens va obligar a una intensa dedicació
inicial, calia tancar ferides, suturar conflictes, superar
trencaments i intentar que no deixassin cicatrius en una
educació que ha d’estar basada en la qualitat i l’equitat, una
educació que ha de ser des d’ara i per a sempre per a tots.
Per això des del primer moment ens vàrem conjurar per
assolir una pau educativa que no és patrimoni d’aquest govern,
sinó de tots aquells que creim en l’educació com a principal via
per fer progressar aquesta societat. Calia alimentar aquesta pau
per posar uns fonaments forts on edificar el futur. Calia tornar
tractar amb respecte i escoltar la nostra comunitat educativa.
Calia recuperar els nostres centres. Anys de paràlisi i fractura
ens obliguen a tots a fer més feina, a recórrer a la urgència per
recuperar la planificació perduda i més quan som una de les
poques comunitats que augmenta la seva població en edat
escolar.
Per això tenim previst dedicar 100 milions d’euros aquesta
legislatura a nous centres, grans reformes i ampliacions. Per
això hem recuperat les inversions educatives abandonades amb
les retallades dels nostres predecessors. Només aquest estiu
hem destinat 12 milions d’euros en infraestructures, més del
que va invertir en quatre anys el govern anterior.
Venim d’un moment molt difícil per a la nostra educació,
un moment que no s’hauria de tornar repetir. I ens dirigim cap
a l’horitzó de progrés que els ciutadans exigeixen, pel camí
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acabarem aquesta legislatura amb una inversió en educació i
formació que volem per sobre dels 1.000 milions.
(Alguns aplaudiments)
Sabem que l’esforç val la pena, perquè si hi ha un
pressupost que sempre serà imprescindible augmentar és el de
l’educació. Fins llavors hem de continuar fent feina per
recuperar l’actor més important per garantir la millor educació
per als nostres fills, el professorat. Hem començat retornant els
drets que s’havien retallat a professors i mestres i recuperant els
docents que varen acomiadar aquells que demostraren no
creure ni en l’educació pública, ni en els encarregats d’impartirla. En dos anys ja disposam de 800 professors més, i en volem
més. I volem que entrin a formar part d’un sistema que els
ofereix feina estable i de qualitat i, per això, convocam
oposicions amb les quals volem reduir una interinitat que és del
40%, per deixar-la en el 10%.
Als docents i a la resta de professionals públics, als que ja
hi eren i als que s’hi han incorporat després, els vull agrair des
d’aquí la seva entrega diària i compromesa al servei de tots. En
altres temps aquest compromís va ser castigat amb les
retallades, ara els escoltam i la seva feina es reconeix retornantlos drets i garantint-los estabilitat laboral, amb unes oposicions
per treure 7.500 places, 3.000 de les quals seran per al
professorat.
Més i millors equipaments, més docents i amb millors
condicions i més i millors ajudes. Hem augmentat la dotació de
la beca menjador, l’hem millorada i n’hem més que duplicat el
nombre de beneficiaris. Hem recuperat els ajuts a fons de
llibres i els ajuts a les associacions i federacions de pares i
mares que l’anterior govern va eliminar. També hem posat en
marxa el fons d’emergència social i hem recuperat els plans de
suport a l’educació infantil de 0-3 anys. I en l’ensenyament
universitari hem incrementat el pressupost i hem consolidat
nous estudis com els de medicina, mentre hem mantengut
congelades les taxes en la franja més baixa.
Ara a més, els vull anunciar que en els propers pressuposts
inclourem una deducció en el tram autonòmic de l’IRPF, que
afavorirà els nostres alumnes que cursin estudis superiors fora
de la seva illa de residència.
El canvi és evident, fa uns anys parlàvem de l’enfrontament
entre un govern i la comunitat educativa. Ara el debat és un
altre, parlam de com millorar el nostre sistema educativa, de
com ensenyar millor i sobretot escoltam aquells que saben com
educar millor i a les famílies dels 160.000 alumnes del nostre
sistema. Hem canviat l’enfrontament pel diàleg, el diàleg ens ha
dut a la pau educativa. El sector ens demana més als polítics,
ens reclama el consens educatiu que no hem estat capaços
d’assolir en 35 anys d’autonomia, i ho fa des de l’exemple de
l’acord que ha permès al sector de l’educació definir en un
document comú el model educatiu que ens cal.

Aquesta proposta demana pas en aquesta cambra i n’hi hem
de donar. La comunitat educativa ens reclama que ens hi
sumem per fixar un rumb clar a la nostra educació, que no
pugui estar a l’arbitri de governants, ni de conjuntures
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electorals, si podem deixar un llegat a les pròximes generacions
ha de ser aquest, una educació de tots i per a tots. Això és el
que ens exigeix la societat i això és el que guiarà les nostres
passes.
Diputats i diputades, la principal política econòmica d’un
govern ha de ser l’educació i la formació, i aquest govern
demostra cada dia que es poden fer polítiques progressistes i,
al mateix temps, afavorir un creixement més inclusiu. La nostra
economia creix, ho fa de manera sòlida, i mostra un dinamisme
que la converteix en referent. No ho dic jo, ho diuen agents
econòmics i analistes d’entitats públiques i privades de màxim
prestigi; també ho apuntava la patronal CAEB la setmana
passada: “l’economia balear ha assolit la velocitat per seguir
avançant sense grans friccions”, deia.
Per reflectir-ho ens podrien quedar amb el fet que el nostre
creixement econòmic és el més alt de l’Estat, o podríem
presumir de la reactivació del consum, l’acceleració de la
inversió, o de comptar amb les millors previsions econòmiques
d’Espanya, però tot això seria estèril si no aconseguíssim que
les xifres macroeconòmiques es vagin traslladant a la realitat
del dia a dia dels nostres ciutadans i de les nostres empreses.
L’optimisme empresarial té xifres sòlides, s’incrementa el
nombre de societats que neixen i les que neixen ho fan amb una
inversió un 25% més alta. La facturació del comerç puja, com
també ho fa la producció industrial i les exportacions es
dupliquen. Ara, a més, el nostre empresariat té les expectatives
de negoci més altes des de 2013. Mentre la tranquil·litat de les
famílies i els increments salarials acceleren el consum. Aquesta
situació es reflecteix clarament en la creació d’ocupació. Les
Illes Balears no només són la primera comunitat que ha
recuperat els valors d’afiliació a la Seguretat Social anterior a
la crisi, sinó que ara tenim 47.000 treballadors més.
La nostra economia genera ocupació com mai, atreu
inversions i projectes i capta talent, genera confiança i riquesa.
I ara, a més, comença a repartir-la, perquè l’economia i els
salaris han deixat de ser patrimoni exclusiu de les empreses i
dels mercats. A diferència de l’anterior, aquest govern ha
volgut ser un agent actiu a l’hora d’influenciar en la millora
dels sous i de les condicions laborals dels treballadors i
treballadores. Hem intervengut en el conveni del sector del
comerç i fa pocs dies en el d’hoteleria, que permetrà a 137.000
treballadors aconseguir una pujada de salari del 17% en quatre
anys, la més alta acordada mai en aquesta terra entre empresaris
i sindicats.
(Alguns aplaudiments)
Som, així, una referència per a tot l’Estat, un exemple de
com el diàleg contribueix a la generació de la riquesa. Algú
creu que sense estabilitat, sense expectatives de negoci s’hauria
pogut signar aquest acord? Algú negarà l’esforç i la generositat
demostrada per empresaris i sindicats? Algú es pot oposar a un
acord que beneficiarà 137.000 treballadors d’aquestes illes?
Només amb els convenis de comerç i hoteleria, un 40% dels
assalariats d’aquesta terra veuen millorades les seves
condicions econòmiques.
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Aquest Govern, ja ho avanç ara, es continuarà esforçant per
impulsar acords en la mateixa línia a la resta d’activitats i així
poder avançar cap una economia que reparteixi menys sacrificis
i més beneficis. Ara no només comença a distribuir-los en la
millora de salaris, la qualitat de l’ocupació, que segueix sent
l’assignatura pendent de tot Espanya, mostra símptomes de
millora a les Illes Balears, aquesta tardor les illes són la segona
comunitat on més contractes indefinits es firmen. I estam
satisfets? No, no podem estar-ne perquè encara són massa els
que no tenen feina o la que tenen és precària i, per això, no ens
podem quedar aturats, per això hem de seguir garantint una
cobertura a tots aquells que no la tenen i hem de seguir
promovent polítiques laborals actives, que facilitin l’accés a
una ocupació als aturats i que permetin millorar la feina als
ocupats.
Fa només uns dies sabíem que les Illes Balears va ser la
comunitat que més va reduir la seva taxa de pobresa l’any
passat. En situam en nivells inferiors als d’abans de la crisi i
molt millors dels que ha tengut mai l’Estat. Però, malgrat tenir
79.000 persones amb risc de pobresa menys, una societat que
es respecta a ella mateixa, no ha de poder consentir que 1 cada
5 habitants es pugui quedar enrera. Hem de continuar fent feina
en la mateixa direcció, perquè funciona, perquè la renda social
funciona, les campanyes de lluita contra la precarietat laboral
funcionen, perquè els plans de reducció de l’atur funcionen,
perquè el Pla d’ocupació de qualitat, que ens permetrà destinar
341 milions d’euros, funciona.
Mirin, aquest setembre 14.531 treballadors d’aquestes illes
duien més d’un any a l’atur, són molts, massa, però són 8.000
menys que quan arribàrem, 8.000 persones que han deixat
d’estar condemnades a la incertesa d’un atur crònic. I les que
queden, ho deia abans, encara són massa. Per això no aturarem
fins aconseguir el nostre objectiu de legislatura, reduir un 60%
l’atur de llarga durada. Aquesta és la nostra motivació, seguir
esforçant-nos cada dia en la persecució d’una societat més justa
i més pròspera. I això farem, donar continuïtat a un projecte
que entén els aturats com unes persones que aviat tornaran a
tenir feina; ho faran amb el seu esforç i amb la nostra ajuda,
que incorporarà noves eines i millorarà les existents, perquè no
podem deixar ningú enrere.
Els vull avançar aquí que aprovarem un nou programa que
vol convertir en integral la resposta a l’atur de llarga durada.
Fins ara hem posat en marxa mesures per a dos dels col·lectius
més castigats per la crisi: els joves i els majors de 45 anys. Ara
promourem la tornada al mercat laboral de milers de
treballadores d’entre 30 i 45 anys que duen més d’un any sense
aconseguir feina. Per fer-ho hem dissenyat un itinerari que els
durà a aconseguir un lloc de treball: primer, disposaran d’un
servei específic d’orientació laboral; després, durant tres
mesos, podran desenvolupar la seva activitat a l’administració;
i, finalment, entraran a fer feina amb vocació de permanència
a les empreses privades. Per això crearem a més un ajut directe
de 3.500 euros per a cada empresa que contracti durant sis
mesos aquests treballadors i treballadores.
I ho farem sense deixar de combatre un altre drama que no
ens podem permetre, l’atur juvenil. Ens trobàrem 5.173 joves
aturats, i complirem el nostre compromís de legislatura de
reduir un 65% l’atur juvenil. Entenem que el talent dels nostres

joves és el nostre futur, i per això reforçam els programes de
formació a empreses, les beques per fer que tornin a l’educació
joves que no havien acabat la secundària, i els plans de
contractació directa en ajuntaments, empreses públiques i
universitat de titulats amb estudis superiors que amb l’empenta
pública poden accedir a la seva primera feina en l’especialitat
en què s’havien format.
Diputats i diputades, per a aquest govern totes les polítiques
públiques, totes, cerquen el mateix objectiu: millorar les
condicions de vida dels nostres ciutadans, i així es fa, escoltant
i actuant a través de les diferències àrees en les quals incideix
l’acció pública. Diu l’economia Antón Costas que la modernitat
econòmica, basada en la desregulació financera, en la
desregulació dels mercats de treball i en la defensa de
l’equilibri pressupostari per sobre de tot, s’ha demostrat
fracassada. El principal problema a què ens enfrontam, segons
el catedràtic, és la qüestió distributiva, la desigualtat, la pobresa
i la manca d’oportunitats, i això vol dir que si la riquesa es
queda en mans d’uns pocs i només s’acaben repartint les
incomoditats la situació serà insostenible. Com diu el mateix
Antón Costas és necessari un nou contracte social, i és aquí on
l’administració ha d’intervenir per fer-ho possible, i en una
economia com la nostra, tant dependent del turisme, la clau és
que els ciutadans vegin millorar el seu benestar gràcies a
aquesta activitat. Per aconseguir-ho els residents han de poder
veure el turisme com un actiu que contribueix al seu benestar,
i això només és possible amb una major redistribució de la
riquesa que genera i una reducció de les externalitats negatives
que du implícites.
Per això hem creat l’impost del turisme sostenible, que
reparteix millor els beneficis d’aquesta activitat i compensa
l’impacte que provoca sobre un territori fràgil com el nostre.
Amb la recaptació d’aquest impost el medi ambient, el
paisatge, el nostre patrimoni i la nostra cultura, però també la
formació, la investigació o la innovació, sectors econòmics
emergents o la mobilitat sostenible, es beneficien de l’activitat
turística. En les dues convocatòries hem inclòs actuacions per
millorar el cicle de l’aigua a les quatre illes, projectes tan
simbòlics com el del Camí de Cavalls a Menorca, la compra
d’espais emblemàtics com la finca d’Els Canons a Artà, o la
rehabilitació de patrimoni com el de les torres del Temple a
Palma. Hem previst també actuacions per fer més efectiva la
protecció del nostre medi ambient i moltes d’altres que
milloraran la nostra costa, com les que farem a Ses Figueretes
o a la badia de Sant Antoni a Eivissa. L’Impost del Turisme
Sostenible -deixi’m que ho digui una vegada més- ha tengut
una acollida positiva; no ha afectat la competitivitat del sector,
i en canvi suposa un llaç de solidaritat que uneix turistes i
residents, un llaç que volem reforçar incrementant l’aportació
que fan els visitants per ajustar-la a les necessitats reals de la
societat que els atén.
Hem girat la política turística per allargar la temporada i
potenciar productes alternatius al sol i platja, i això que els dic
ja no és un eslògan, això està passant. El mantra que des de fa
dècades s’ha repetit ara ja és una realitat: allargam la
temporada i repartim l’arribada de visitants durant tot l’any, i
tot això ens permet també millorar l’estabilitat laboral. Sabem
de les diferències que en aquest sentit presenta la nostra
comunitat, tant pel que fa a la temporada turística i a la seva
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estacionalitat com als productes que s’ofereixen i a
l’allotjament de què disposa cada una de les illes. No és igual
de llarga la temporada a Formentera que a Mallorca, i no és
igual l’oferta d’Eivissa que la de Menorca; per donar resposta
a una reivindicació històrica i per donar compliment al nostre
Estatut d’Autonomia, el Consell de Govern acaba de completar
el traspàs de promoció turística a tots els consells insulars.

L’economia balear se sosté sobre la petita i mitjana
empresa. Estarem al seu costat amb el Pla d’autoocupació i
emprenedoria, i desenvolupam programes com el d’ecommerce que els ajudarà a projectar-se en el futur. També
feim feina en un pla d’economia social que ens durà a aprovar
una llei de microcooperatives per facilitar noves formes
d’economia a la nostra comunitat.

Senyores i senyors, els deia abans que en aquesta nova
manera de fer política l’actor determinant són els ciutadans, i
quan l’aplicam a l’àmbit turístic la paraula clau és equilibri. Per
tal que el cercle virtuós funcioni hi ha d’haver un major
equilibri en el repartiment de les rendes que es generen, un
major equilibri entre satisfacció de visitant i benestar del
resident, un major equilibri entre turisme i medi ambient, i
també hi ha d’haver un major equilibri entre activitats
econòmiques, i el perseguim afavorint que els establiments
turístics millorin els seus estàndards de qualitat, combatent el
turisme incívic, i amb regulacions com la del tot inclòs que
entrarem de manera imminent al Parlament; el cercam amb una
llei com la del lloguer de vacances, que està servint per posar
ordre en un sector que estava mal regulat, que fixa un sostre de
places turístiques i redueix les que s’estaven oferint de manera
il·legal, que permetrà a consells i a ajuntaments ordenar
l’activitat, i que facilita que pisos que abans es destinaven al
lloguer turístic es comercialitzin ara en el mercat de lloguer
convencional, contribuint així a ampliar l’oferta residencial.

Totes aquestes línies d’actuació han de seguir creixent, i no
pel caprici o per l’obsessió d’aquest govern en la modernització
i la diversificació del nostre model productiu. Els temps de les
obsessions personals han quedat enrere. Actuam així perquè
escoltam les demandes i ho acordam amb els agents econòmics
i socials, amb les meses de treball del Pacte per la
competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés social. Junts
demostram ser més creatius i eficaços, junts som més forts.
Aquest és el camí que du les Illes Balears a ser una de les
comunitats que més inversions industrials capta.

Però a banda de l’equilibri entre turista i resident i entre
turisme i medi ambient hi ha una darrera pota que passa per
avançar cap a una major diversificació econòmica aprofitant el
turisme no només com a motor econòmic sinó també com a
motor de progrés social. El turisme per a aquest govern és un
generador de coneixement que fa de palanca per potenciar el
desenvolupament d’altres sectors, com el de les noves
tecnologies, la innovació o les energies renovables, i amb
aquest objectiu feim feina. Avançam a partir de dues vies que
han d’impulsar la modernització de l’economia d’aquestes illes,
unes illes que han de seguir essent capdavanteres i que ho han
de començar a ser més enllà del turisme. En un primer eix
tenim en marxa un pla que ha d’impulsar el renaixement d’una
indústria que volem més moderna i eficaç; el segon eix gira al
voltant d’un pla de ciència i innovació que ens ha d’empènyer
encara més a sortir de la paràlisi de la qual veníem i ens ha de
dur cap a l’economia del futur, creant un ecosistema
empresarial en què la base sigui el coneixement. En el primer
d’aquests eixos ara mateix estam impulsant ja la primera llei
d’indústria, el marc normatiu que ha d’agilitar la diversificació
econòmica d’aquestes illes. El desenvolupament d’aquest nou
escenari ja s’ha començat a executar amb un pla d’indústria que
estarà dotat amb més de 10 milions d’euros l’any que ve. Com
a part d’aquest impuls al desenvolupament industrial estam
aplicant un pla d’internacionalització de les empreses, que no
existia, i estam implantant un pla de modernització i renovació
de maquinària industrial, una demanda d’un sector que havia
estat massa temps desemparat. Tot això es complementa amb
programes de formació dual per potenciar la professionalització
i modernització laboral de sectors estratègics, com la nàutica,
el calçat, les energies renovables i eficients i les tecnologies de
la informació i la comunicació. L’esforç ha suposat ja la
incorporació a les empreses de 200 treballadors especialitzats
i altament qualificats.

El Pla industrial és un eix, però també ho és el Pla de
ciència i innovació d’aquest govern. No hi ha camí cap a la
innovació, la innovació és el camí, duem massa anys parlant-ne,
s’ha dit una vegada i una altra que aquesta és una aposta que ha
de contribuir a accelerar la diversificació de la nostra
economia, i és possible que la insistència del missatge hagi
substanciat la idea que, en realitat, només se’n parla sense
avançar en aquest objectiu, i no és cert, almenys amb aquest
govern això ja no passa. Per això, volem convertir el Pla de
ciència en una prioritat, una eina col·lectiva, un camí
irrenunciable pel qual hem de caminar tots junts. En
col·laboració amb el sector s’han planificat àrees d’inversió
estratègica, la de ciència i tecnologia marina; la dedicada a les
ciències biomèdiques i de la salut; la relacionada amb el medi
ambient i la bioeconomia; les indústries culturals i creatives i
tot el sector lligat a la generació de continguts basats en el
coneixement.
Tot això exigeix recursos públics que ja s’han començat a
mobilitzar, aquest govern ha augmentat un 36% en només dos
anys el pressupost destinat a investigació, desenvolupament i
innovació, hi hem invertit ja 24,6 milions d’euros; hem posat fi
a anys de manca de suport a les empreses dedicades a la
investigació, el desenvolupament i la innovació, amb la creació
d’ajuts a la inversió. I amb el mateix propòsit, seguirem
desenvolupant i ampliant el Parc Bit i el Centre Bit a Menorca,
fet realitat després de tants anys de lluita.
A totes aquestes línies, que fan de la innovació també el
nostre camí, s’hi afegirà els propers mesos una nova mesura
fiscal, pensada per acompanyar aquells que fan el pas de posar
energies i il·lusions en un projecte innovador. Els vull anunciar
que en els pressuposts que divendres aprovarem augmentaran
la desgravació fins a un màxim de 12.000 euros, per als que
inverteixen en noves empreses del sector, amb aquesta mesura
volem ser devora aquells que ho posen tot per canviar el futur.
A més, ampliarem el gruix de beneficiaris que podran accedir
a la deducció fiscal per fer donacions a entitats destinades a la
recerca, al desenvolupament tecnològic i a la innovació.
Deia Marie Curie que no es pot construir un món millor
sense millorar les persones, i jo n’estic convençuda, com també
n’estic que no podem construir una societat millor si no
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creixem amb les persones, ens hem de nodrir del seu talent i
acompanyar-lo, perquè el talent també és el camí. Durant anys
ens en vàrem oblidar, com saben bé les desenes de joves
formats que varen haver de partir per cercar fora les
oportunitats que la seva societat els negava, és la nostra
obligació, el nostre deure amb ells facilitar-los el retorn.
(Alguns aplaudiments)
Volem progressar amb ells, necessitam progressar amb ells
i hem començat a fer-ho; ho hem fet elevant un 48% el
pressupost de l’Institut d’Investigació Sanitària de Balears;
però fa falta més, aprovarem el decret de carrera investigadora,
un estatut pioner a l’estat el qual ha de servir per retenir el
talent científic d’aquestes Illes i atreure el que és fora. Als
investigadors els oferirem un futur de desenvolupament
personal i professional, un futur que ja ha començat. La ciència,
el talent i la innovació són un impuls per avançar cap a una
societat moderna que utilitza la riquesa que genera per
accelerar unida, aquest és un altre dels vectors important de
l’Impost de Turisme Sostenible, que també serà clau per
multiplicar la nostra activitat investigadora, l’aportació
econòmica de turistes de tot el món ens permetrà crear l’Institut
de Recerca de Balears per incorporar talent i millorar-nos.
Senyores i senyors, ho he dit abans, volem fer d’aquestes
illes un lloc millor per viure, però això només passarà si
intervenim per posar-hi els mecanismes que ho facin possible.
Són molts els reptes que tenim com a societat, però n’hi ha un
que especialment ens obliga a actuar amb ambició, em referesc
al repte que suposa facilitar l’accés a un habitatge; som
conscients que aquest problema afecta amb diferents graus i per
diferents motius una part important de la nostra població, afecta
persones amb situació d’emergència i les famílies que pitjor ho
passen en una crisi que encara no ha superat tothom, i afecta
ciutadans que tenen una feina estable i que ara també tenen
dificultats per accedir a un habitatge.
Aquest drama individual ens obliga, com a govern, a
afrontar-lo com a un repte col·lectiu, i així ho fem. Fins ara
amb un paquet de mesures encarades a facilitar l’accés a
l’habitatge als més vulnerables; a afavorir l’increment del parc
d’habitatges públics i a compensar l’encariment dels preus de
lloguer que s’ha produït a determinades zones, i regulant també
un àmbit com el del lloguer turístic. I ho farem amb una llei de
l’habitatge, de marcat caire social, que ens ha de servir per
afrontar millor el problema.
Però, sense esperar la llei, els vull anunciar avui que tenim
enllestit un nou pla d’habitatge, amb dos objectius fonamentals:
el principal és el de garantir que els ciutadans d’aquestes illes
puguin disposar d’una llar digna i a l’abast dels ingressos que
els reporta el seu esforç, i, al mateix temps, volem incentivar a
situar en el mercat del lloguer residencial els pisos de
propietaris que, en molts casos, tenen en el seu habitatge els
seus estalvis i una garantia de benestar de futur.
El Pla d’habitatge té un bloc de mesures fiscals, per reduir
el temor dels propietaris a no cobrar aprovarem una
desgravació a l’IRPF quan es contractin assegurances
d’impagaments per habitatges destinats a lloguer residencial.
També crearem una nova deducció fiscal per a aquells que

hagin de canviar d’illa per motius laborals, que els permetrà
rebaixar en 400 euros el cost del lloguer. Per afavorir l’accés a
l’habitatge dels joves, famílies nombroses i persones amb
alguna discapacitat vàrem crear l’any passat una deducció del
preu del lloguer que ara s’amplia, fins ara era d’un màxim de
300 euros mensuals i ara serà de 400 euros mensuals.
Però la nostra lluita per facilitar l’accés a l’habitatge no
s’acaba aquí, millorarem també els ajuts de lloguer d’habitatges
per tal que s’adaptin a la realitat de les nostres illes, el Pla
estatal ofereix subvencions directes a determinats col·lectius
que lloguen pisos de menys de 600 euros al mes, però aquest
límit no s’ajusta a la realitat de les nostres illes, fins ara havíem
complementat l’ajust fins a un preu màxim de 800 euros a
Eivissa i a Formentera, ara l’ampliarem fins als 900 euros i a
totes les illes.
I finalment, elevarem del 15 al 50% la deducció als
propietaris que inverteixin en millorar la sostenibilitat del seu
habitatge. Ho he dit moltes vegades, l’Impost de Turisme
Sostenible ens permet compensar l’impacte que genera el
turisme, idò aquest objectiu s’acompleix a la perfecció si els
doblers d’aquest impost es destinen a política d’habitatge i a
ampliació del parc públic. Ara modificarem la llei de l’impost
per fer-ho possible.
Finalment, els vull anunciar també el compromís per
incrementar la promoció de l’habitatge. Quan vàrem arribar a
l’IBAVI no hi havia solars, la feina que hem fet i els acords als
quals hem arribat amb diferents ajuntaments ens permetran
iniciar aquesta legislatura 16 promocions; construirem 218
pisos socials nous a Mallorca; 206 a Eivissa i 62 a Menorca.
D’aquesta manera ampliarem el nostre parc en 486 habitatges
protegits més, això és incrementar un 30% els que tenim
actualment. Els anunciï un pla d’habitatge ambiciós que estarà
dotat amb més 50 milions d’euros en tres anys i que, juntament
amb la llei, s’inclou en una estratègia que no cerca altra cosa
que convertir les Illes Balears en un territori que garanteixi un
futur millor per als seus ciutadans i per a les seves ciutadanes.
(Alguns aplaudiments)
El canvi iniciat en l’habitatge, en l’educació, en el model
econòmic és, justament, el camí, el nostre camí, el de tots, es
tracta de somniar una societat millor i avançar junts per
aconseguir-la. Ho va dir millor que jo Eleanor Roosevelt: el
futur pertany a aquells que creuen en la bellesa dels seus
somnis, i nosaltres hi creiem. Mirin, quan arribàrem, aquesta
societat ja somniava, ara fem feina per fer que aquests somnis
no quedin en no-res i definim un projecte que camina pas a pas
cap a l’horitzó que volem; és un camí real, transitable cap a les
nostres aspiracions com a societat, ja no és només que somniem
un futur d’energies renovables, és que ara planificam el
tancament d’Es Murterar i la reconversió a gas natural de la
central de Maó; mentre promovem parcs fotovoltaics i
implantam la recàrrega de cotxes elèctrics, que els vull anunciar
que serà la més àmplia de l’Estat, gràcies als 13 milions d’euros
provinents de l’Impost de Turisme Sostenible.
Ja no és que imaginem energies netes, és que tenim en
marxa una llei de canvi climàtic que definirà clarament com
construïm el demà que volem; un demà que ens durà l’any
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vinent a tenir electrificada tota la xarxa ferroviària; a millorar
el servei de transport terrestre a tota Mallorca i,
progressivament, a incrementar els vehicles de transport
col·lectiu que es mouen per les nostres carreteres amb energies
netes.
Un demà que volem amb un transport entre illes millor i
amb un transport amb la península més just per als nostres
residents. Insistirem a reivindicar al Govern de l’Estat que en
proper pressupost general augmenti el descompte fins al 75%
per als vols amb la península.
Aquestes illes deixen enrera un passat d’abusos i de consum
constant del territori, ara ja hem paralitzat qualsevol projecte
portuari que suposi més destrucció del nostre litoral, i no és un
anunci, és un fet, una decisió presa i executada per un govern
que no només diu que el nostre territori és fràgil, sinó que actua
en conseqüència. En el futur els nostres ports han de créixer, sí,
però en qualitat de servei i respecte ambiental, i en aquest futur
el nostre patrimoni, la nostra natura i el nostre paisatge han de
seguir vius; preservar el nostre entorn i els nostres recursos
naturals és responsabilitat nostra.
I acomplim sense oblidar cap front, un dels principals és el
dels nostres recursos hídrics, l’aigua és un bé escàs que no
podem malbaratar. Hem impulsat una nova cultura de l’aigua,
des de l’acord amb els ajuntaments i els consells insulars, una
cultura que passa per fomentar l’estalvi, per planificar millor,
per establir indicadors periòdics de control, per millorar el
sanejament i per impulsar actuacions que permetin garantir el
proveïment de l’aigua de qualitat per a la ciutadana, i per fer-ho
possible calia recuperar les inversions en infraestructures
hidràuliques i de sanejament que s’havien abandonat els darrers
anys i calia fer-ho a totes les illes.
I això hem fet, hem recuperat i millorat les dessaladores,
hem construït noves depuradores i millorat les existents i,
sobretot, hem fet inversions a la xarxa i hem arribat a més
municipis i hem fet noves connexions.
A Eivissa, on la situació era especialment preocupant, saben
bé que les coses han canviat, posam al dia les infraestructures
hidràuliques d’aquesta illa perquè no tornem quedar sense
aigua i per millorar la xarxa de sanejament; em referesc, per
exemple, a la connexió de la dessaladora de Santa Eulària, o a
l’entrada en funcionament de la depuradora de Cala Tarida.
Hem afrontat de cara problemes com el de la sequera, que
altres no volien veure i hem fet realitat una obra esperada i
reivindicada, el nou emissari de Talamanca.
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Recuperam capital humà amb 40 professionals més a
l’IBANAT, una empresa pública que, malgrat ser clau en la
protecció de l’entorn i en la prevenció d’incendis, també va
passar per l’aprimador.
Reforçam la protecció de la posidònia amb més informació
i vigilància per evitar fondeigs i amb un decret que serà pioner
a tota Europa, per preservar els nostres boscs marins. La mar és
part del que som, igual que la nostra terra, i no seríem allò que
som sense els nostres pagesos que la treballen cada dia amb les
seves mans; aquest govern els acompanya i ho seguirà fent,
afrontant amenaces que no eren noves, com la del Xylella, però
que nosaltres no hem volgut defugir, ens hem aplicat en la seva
detecció i contenció, hem fet feina i hem aconseguit que
Europa el reconegui, ens doni la raó i ens permeti atendre
aquest problema de la manera menys agressiva. Ara el
combatem amb recursos propis i noves fonts d’ingressos com
les que ens reporta l’Impost de Turisme Sostenible.
Estam devora els nostres pagesos i ho demostram, aquest
govern és el primer que ha dotat un Pla de desenvolupament
rural, amb terminis i objectius, i amb una partida de 146
milions d’euros. És un exemple més que aquest govern gestiona
i té clar que la garantia d’un futur per al nostre camp passa per
fomentar una renda digna per a aquells que hi treballen.
Per això, cal seguir impulsant la incorporació de sàvia nova,
amb programes com el que ha permès que gairebé 200 joves
hagin optat per vincular el seu futur al món rural. Per això ens
afanyem a ser dels primers a pagar els ajuts anticipats de la
Política Agrària Comuna i la setmana passada ja havíem abonat
11,5 milions als nostres pagesos i ramaders. Per això dotam,
per primera vegada, un Pla d’agricultura ecològica que no
existia i que ara té el suport de 4 milions d’euros públics. Per
això impulsam eines de venda directa de la producció agrària
que permeten als pagesos millorar el rendiment econòmic que
obtenen dels seus productes.
És suficient? No, mai no ho serà, no per a aquest govern, no
quan l’objectiu que ens hem fixat és d’avançar en cohesió pel
camí de progrés social, quan la fita que perseguim és la
d’aconseguir una societat més justa, més digna i més solidària,
més viva.
Mai no construirem unes Illes Balears millors sense somniar
amb unes Illes Balears millors, i millors significa més
solidàries, més responsables, més autocrítiques, més
transparents, més justes, més obertes, més participatives,
ètiques, integradores, cohesionades, més preparades per
protegir els seus habitants i posar-se devora qui pateix.

(Alguns aplaudiments)
Conservam i recuperam el nostre medi ambient,
comprometent-nos amb la Reserva de la Biosfera de Menorca,
ampliant la Reserva Marina de Sa Dragonera i la d’Es Freus
d’Eivissa i Formentera, o creant el Parc Natural d’Es Trenc, ha
estat un govern progressista qui ha saldat un deute històric amb
aquest indret. I seguirem per aquest camí i en el futur
ampliarem el Parc de Llevant.
(Alguns aplaudiments)

Aquest somni ha de ser per a tots l’objectiu més real, això
és el que ens vàrem proposar al principi de legislatura amb
aquest pacte, construït pels ciutadans i per als ciutadans, un
pacte que va permetre un govern al qual la ciutadania va
demanar ètica i transparència i aquest govern està decidit a
aplicar-se aquest mandat com ningú.
Deia Václav Havel, fa 27 anys, que és un repte tant dels
governants com de les seves societats alliberar-nos no només
dels nostres temors a la mentida, sinó també dels nostres temors
a la veritat. Aquest és exactament el camí que elegim, posar-
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nos sempre davant el mirall i mostrar-nos tal com som a la
nostra ciutadania, també amb els nostres defectes. Ens devem
a ciutadans que s’han afartat que cada errada es respongui amb
ocultació, excuses, silencis o mentides, tenc clar que no és
millor qui es diu millor, sinó qui actua millor, i aquest govern
no s’amaga quan ha d’afrontar la veritat i posa els seus defectes
davant el mirall.
Per això, si pensam que alguna cosa no s’ha fet bé,
reaccionam com exigeix la ciutadania, reconeixent els fets,
demanant disculpes i, sobretot, actuant en conseqüència,
s’expliquen tots els detalls i s’assumeixen responsabilitats.
Somniem una política millor i no deixarem d’actuar per
aconseguir-la, no som immunes a l’error, però sí que som
garants de la responsabilitat i de (...), no podem prometre que
no ens equivocarem, però sí que rectificarem quan això passi.
Aquest era i és el nostre compromís.
Per això, ens posarem el llistó més alt que mai, per això ens
dotàrem d’un codi ètic, per això fem públiques les
adjudicacions de contractes i donam publicitat a les
tramitacions dels contractes menors, per això eliminam
privilegis polítics com el del nivell 33, que ens han permès
estalviar més d’1 milió d’euros de les arques públiques, i per
això hem iniciat els tràmits per acabar amb els aforaments.
I n’hi ha prou? No, n’hi ha prou, la transparència ha de ser
la base de cada acció de govern, ha de ser present a totes les
relacions amb els ciutadans i per aquí avançam. Sabem que
democràcia i llibertat impliquen transparència i participació,
perquè volem una societat que decideix junta aviat entrarà en
aquesta cambra una llei de consultes que definirà els canals per
fer que els ciutadans puguin col·laborar activament en la presa
de decisions. Ja ho fan en els òrgans de participació que
estaven establerts i que l’anterior govern va deixar morir, avui
han tornat a la vida el Consell de la Joventut, el Consell Social
de la Llengua, o el Consell Econòmic i Social, instruments per
escoltar tothom, perquè puguem decidir tots, aquest és el diàleg
que defensam, un diàleg que és troba a l’origen de tot i que
dóna sentit a tot.
Aquest diàleg és el que també ens fa més rics, i la nostra
major fortuna és la solidaritat i diversitat d’una societat que fa
feina i decideix unida. La nostra riquesa creix a mesura que
construïm una societat més digna i oberta, una societat que
aprova una Llei d’LGTBI, basada en el respecte a la diversitat;
una societat en què la igualtat és font de fraternitat. Lleis tan
integradores com aquesta fan que em senti orgullosa de les
nostres illes.
De la mateixa manera que ens conforta veure la reacció de
la nostra gent davant el drama que viuen els refugiats que fugen
de la guerra i de la fam. Aquestes illes han acollit ja 122
refugiats, gairebé un 10% dels que han arribat a Espanya, un
percentatge molt superior al 2% que marca el nostre sostre
poblacional. Podem ser més solidaris que molts, però ni un 2 ni
un 10% són suficients quan parlam de protegir els drets humans
i de tenir cura dels que més ho necessiten.
Amb aquest propòsit augmentam la cooperació al
desenvolupament i en només dos anys hi hem dedicat 9,8
milions d’euros, cinc vegades més que durant els quatre anys

anteriors. Els que defensen la justícia i la solidaritat ocupen
sempre el lloc correcte de la història i és aquí on hem de ser
tots, i hi som.
Hi ha més mostres del que som com a societat que avança
cap a la justícia i la igualtat. Hem fixat criteris socials en les
contractacions de serveis públics i junts hem signat un pacte
contra les violències masclistes, segurament el pacte més
important de tots els que hem firmat. Davant aquesta xacra la
nostra societat no admet ni fissures ni matisos i ha estat a
l’alçada. Entre tots vàrem concretar 135 mesures que hem
començat a aplicar, unes mesures que s’afegeixen a les que
incorpora la Llei d’igualtat aprovada per aquest parlament per
combatre la discriminació sexista.
Algú dubta que la igualtat ha de ser el fonament de la
nostra societat? Algú troba avui justificat que una dona cobri
menys que un home? Algú pot defensar a aquestes alçades que
la discriminació per raó de sexe pot tenir cabuda en la nostra
societat? I, malgrat tot, passa. Hem avançat molt, però queda
molt per fer. Ho deia abans i ho repetesc: el patiment, la crisi
i la discriminació massa vegades, massa, té rostre de dona.
Seguirem al seu costat i no només amb paraules, també amb
fets.
Els vull anunciar aquí que aquest 2018 aplicarem una
política pionera que defineix clarament quin tipus de societat
volem ser, una societat forta i solidària en la qual capiguem
tots, capaç d’estar devora dels que més ho necessiten. Posarem
en marxa un programa que garantirà un lloc de treball i
d’autonomia durant un any a totes les dones que hagin estat
víctimes de violència masclista, elles no tornaran estar mai més
soles.
(Alguns aplaudiments)
Igualtat, solidaritat, transparència, ètica, participació i
integració els deia abans. Aquests són pilars del futur que
construïm, un futur que no pot oblidar d’on venim, les nostres
arrels. Parl del nostre patrimoni i la nostra llengua i la nostra
cultura; parl de la cohesió que ens ha de permetre ser molt més
que la suma de quatre illes; parl d’un poble que comparteix
esforços, història i futur, d’una manera de fer política que ens
empeny a cercar un benestar comú i igualitari a Formentera,
Eivissa, Menorca i Mallorca; parl d’una col·laboració
institucional assentada en la feina impagable dels ajuntaments
i els quatre consells que fan d’aquestes illes un projecte
compartit.
No es tracta només d’estar ben comunicats, que també, es
tracta de progressar tots a la vegada i educar en valors com els
del respecte, la no violència o la igualtat que ens inspira
l’esport i passar de les paraules als fets, amb programes de
foment del joc net i de l’esport femení o millorar les nostres
infraestructures esportives.
Acostam la cultura als ciutadans i ciutadanes amb
infraestructures culturals com les que impulsarem entre tots a
Formentera on, gràcies a la recaptació de l’impost turístic,
podrem contribuir a reparar un greuge històric i l’illa deixarà de
ser l’única que no tenia museu.
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Ho fem també amb equipaments com el de la nova seu de
l’Orquestra Simfònica o com el Centre Toni Catany que
construirem a Palma i a Llucmajor respectivament, i amb una
aposta pels creadors i productors culturals de totes les illes que
es materialitzarà l’any vinent amb la creació de l’Institut
d’Indústries Culturals.
Però si d’una cosa estic satisfeta és del procés de reparació
de la memòria històrica que hem iniciat en aquesta terra. La llei
que vàrem aprovar per unanimitat en aquest parlament ens ha
permès exhumar foses a Porreres i a Montuïri, i ara, sempre de
la mà de les entitats de memòria històrica, ens permetrà fer el
mateix a Sant Ferran a Formentera i tornar una altra vegada a
Porreres. Ho he dit en altres ocasions: cada vegada que obrim
una fossa tancam una ferida i no hem d’aturar fins a tancar-les
totes.
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Massa sovint des de fora es pensen que som molt rics, i ens
tracten com si ho fóssim, quan la realitat -ja ho sabeu- és prou
diferent i, poc a poc la van reconeixent. Ho comença a
reconèixer per exemple el ministre Cristóbal Montoro tot i que
de moment no ha passat d’aquí, del simple reconeixement. No
deuen haver vist en la meva intervenció massa retrets cap a
l’executiu central. He preferit defensar la nostra visió de la
situació, reivindicar les actuacions que prenem i avançar els
reptes que hem d’afrontar d’ara endavant i un d’aquests reptes
és el de la millora del nostre finançament.
Les Illes Balears malgrat ser un dels territoris amb més
capacitat fiscal per càpita de l’Estat és un dels que té més deute
públic, una situació que en bona part s’explica per
l’infrafinançament històric que hem patit i que, malgrat tot, no
ens impedeix ser una de les poques comunitats que compleix
les exigències de dèficit que ens fixa l’Estat.

(Alguns aplaudiments)
Senyores i senyors diputats, per fer de les Illes Balears un
millor lloc per viure no ens podem permetre passes enrere, no
podem jugar a desestabilitzar el clima de convivència que ens
hem donat entre tots. La crisi que s’ha generat al voltant del
model territorial de l’Estat és greu, molt greu, s’ha demostrat
on condueixen anys d’immobilisme, anys de decisions
unilaterals, anys de paraules sense fets i de fets sense paraules.
S’ha demostrat que no dur enlloc botar-se les lleis en una
fugida cap endavant, ni tampoc convertir-les en trinxeres
perquè les lleis les fa la política, perquè un problema polític
només es pot afrontar des de la política i la política té en el
diàleg la seva arma principal.
Cal que imperi el seny i s’aprofiti la més mínima escletxa
per petita que sigui per cercar la llum del diàleg, l’única que
ens pot guiar cap a la sortida de la crisi, una crisi que ve
d’enfora i que no és només territorial, té el seu origen en un
marc institucional que ha quedat desfasat i que ara, si no volem
que sigui massa tard, s’ha d’adaptar a la modernitat i s’ha
d’avançar al futur, i ho ha de fer reconeixent la pluralitat
nacional, lingüística i cultural d’un estat que és divers i que
només podrà garantir una igualtat de drets si tracta diferent
aquell que és diferent.
Ho ha de fer garantint més autogovern i un millor
finançament, definint amb claredat el repartiment competencial
i establint espais de diàleg permanents per tal que la distància
entre pobles i entre generacions no es faci insalvable. Ho ha de
fer assumint drets i llibertats que eren inimaginables després de
la dictadura i a la vegada fent que alguns dels ja reconeguts no
continuïn essent paper banyat, i ho ha de fer fent partícips de la
construcció d’aquest nou marc a tantes generacions que no han
pogut decidir o que han desconnectat.
I això només es pot aconseguir des del diàleg, un diàleg per
crear un marc que permeti també a les Illes Balears afrontar el
futur amb més garanties. Massa sovint la nostra situació és la
d’un territori incomprès, des de fora no sempre es té en compte
que tenim una identitat, una llengua i una cultura pròpies, no
s’ha acabat de reconèixer mai que tenim un fet insular que ens
fa diferents al territori peninsular i que condiciona els nostres
ciutadans, les nostres empreses i les nostres administracions.

A partir d’aquesta evidència hem reclamat, d’una banda,
una condonació del 60% del nostre deute públic i, de l’altra,
hem plantejat un nou sistema de finançament més just que
corregeixi aquesta situació i que permeti a les comunitats
augmentar la seva capacitat de gestió amb més autonomia fiscal
per poder així reforçar la seva responsabilitat sobretot amb la
ciutadania, perquè no ho oblidem, en darrer terme a qui
perjudica el mal finançament és als ciutadans.
Però, no tenir els doblers suficients mai no ha estat una
excusa per no donar resposta als problemes que tenim, malgrat
les mancances hem ofert solucions, hem recuperat drets i hem
millorat els serveis públics i, a més, hem estat capaços de
complir amb les nostres obligacions, gestionar bé no és retallar,
gestionar bé és ser eficient i complir més i millor amb els
beneficiaris de les polítiques públiques. Ara es paga més ràpid
que mai als proveïdors que fan feina amb l’administració. Si al
final de la passada legislatura es trigava gairebé dos mesos a
complir amb els proveïdors ara es triga poc més de dues
setmanes, un gir que demostra la capacitat de gestió de
l’esquerra i ajuda a mantenir activada la roda econòmica. Són
fets aconseguits des del rigor, que poden acabar convertint-se
en un exercici d’heroisme si no aconseguim un marc estable de
finançament.
Aquesta comunitat acompleix les exigències de l’Estat, ara
exigim que l’Estat acompleixi amb nosaltres. Els he de
reconèixer que, pel que fa a la revisió del sistema de
finançament, no puc ser optimista, no ho puc ser perquè l’Estat
incompleix els terminis fixats i planteja més problemes que
solucions. Sabem que quan s’obri la negociació ens
enfrontarem a una dura batalla, però els vull deixar clar que
tornarem a defensar els interessos dels ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes, com hem fet sempre. S’han acabat els temps
d’acotar el cap, som aquí per transformar els problemes en
solucions.
En canvi, hem aconseguit obrir negociacions al voltant d’un
instrument capital, el règim especial. La compensació dels
desavantatges que provoca el nostre fet insular no la preveu
l’Estat en la mesura adequada. Malgrat la seva obligació
constitucional, Espanya no ha aconseguit garantir després de 35
anys d’autonomia que la ciutadania de les Illes Balears disposi
dels mateixos drets i oportunitats que la resta. Aquest govern ja
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ha presentat una proposta de règim especial per compensar les
dificultats que imposa a les nostres vides el fet insular, un
règim que ajudi a les nostre empreses a ser més competitives i
als nostres ciutadans a poder-se moure en condicions de
comoditat, rapidesa, modernitat i justícia econòmica.
Volem que els nostres estudiants tenguin les mateixes
facilitats per desenvolupar-se que els alumnes d’altres territoris;
volem que les nostres indústries puguin competir i exportar en
condicions d’igualtat; volem que els productes que arriben a les
Illes costin el mateix que a la península i a l’altre arxipèlag, on
sí que redueixen els costs de transport i els imposts sobre el
consum.
A les Illes Balears acomplim i, ho repetesc, és hora que
acompleixin amb nosaltres.
(Alguns aplaudiments)
Sabem que en aquesta reivindicació no estam sols, ara
mateix la necessitat d’un nou règim especial és una exigència
unànime de la nostra societat, de tota la nostra societat, per
això, en aquesta negociació la nostra reivindicació té més força
que mai; ho fem juntament amb tota la societat civil a través de
la plataforma que lidera el Cercle d’Economia, al seu president,
Andreu Rotger, li vull agrair una vegada més la tasca que fan.
De la mateixa manera que vull reconèixer el paper que fins ara
té el principal paper de l’oposició, assumint que aquesta és una
qüestió d’Estat.
Fent pinya, unint tots els partits d’aquesta cambra, els
sindicats, les patronals i altres entitats i associacions som més
forts, perquè així és com es fan les coses ara a la nostra
comunitat, escoltant i decidint junts, sense anteposar les
banderes partidistes. Aquest govern és el Govern de tothom,
tenim clar com volem que sigui aquesta terra i que es mereix,
però també sabem que ho hem de fer entre tots. Aquest govern
continuarà fent feina perquè el futur es construeix avui i els
problemes no poden esperar a demà.
El governar, senyores i senyors, és prendre decisions,
intervenir, acompanyar, propiciar, actuar per canviar tot allò
que no ens agrada, governar és, almenys en el nostre cas, fer
feina per millorar la nostra societat. Construïm entre tots una
educació millor, una sanitat a l’alçada del que mereixen els
nostres ciutadans i ciutadanes i uns serveis socials que
s’avancen al futur. Avançam en la consolidació de drets que ens
fan millors com a poble i treballam per fer que els avanços
assolits no tenguin marxa enrere; afavorim un creixement
econòmic més sòlid, més repartit, un creixement més social que
redueix l’atur, millora la qualitat de l’ocupació i puja els sous
dels nostres treballadors i treballadores; propiciam un turisme
més equilibrat, motor d’un canvi que ens ha de dur cap a una
economia més diversa i més moderna; protegim el nostre medi
ambient; acompanyam la nostra agricultura; potenciam la
nostra indústria; situam la nostra llengua on mereix ser;
promocionam la nostra cultura; recuperam el nostre patrimoni;
reparam la nostra memòria; garantim una millor democràcia
més participativa i transparent, més viva.
I no ens fa por afrontar els reptes que tenim com el de
l’habitatge o com el de la manca d’infraestructures. Defensam

els interessos de la nostra gent davant qui sigui. Escoltam i
decidim junts perquè la nostra força és el diàleg, un diàleg que
ens fa forts i que ens uneix en l’objectiu comú de fer feina per
millorar la vida de la gent d’aquestes illes. Diàleg amb els
ciutadans i les ciutadanes, amb els que els representen i
agrupen per tornar a obrir les portes de la política a tothom i
fer-los partícips de les decisions col·lectives. Diàleg entre
ideologies i principis, entre il·lusions i reptes, entre utopies i
realitats. Diàleg vocacional, com el que impulsa un projecte
que evoluciona, millora i creix amb l’aportació de tots, de tots,
també dels qui en el seu dia empraren la majoria absoluta per
arraconar-lo.
Diputats i diputades, tenim un projecte, un projecte
compartit, de futur per al nostre petit país, un projecte que
somniàrem junts milers i milers de ciutadans i ciutadanes i que
dia a dia fem realitat, un projecte que ja fa d’aquestes illes una
terra més pròspera, més digna, una terra millor per a viure.
Aquest és el projecte.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta.
Doncs, se suspèn la sessió fins demà a les nou hores del
matí.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, diputades, bon dia diputats, membres del Govern.
Passam a la segona sessió d'avui, dia 25 d'octubre.
Debat sobre l'orientació política general del Govern de
les Illes Balears.
Passam a les intervencions dels grups parlamentaris que
duraran trenta minuts cadascuna.
Passam a la intervenció del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Gabriel Company.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Presidenta del Govern, celebram el segon debat d’aquesta
legislatura sobre l’estat de la nostra comunitat autònoma,
aquest debat hauria de respondre al seu anunciat, és a dir,
l’anàlisi acurada de com transcorre l’acció de Govern i no
hauria de ser un debat d’investidura, que és el que va semblar
ahir de la seva intervenció, com si no duguéssim ja dos anys i
mig de legislatura. Ens hauríem de preocupar així de revisar
l’actuació del Govern i de comprovar si ha servit o no realment
per millorar la vida dels ciutadans, tal com vostè ahir ens
comentava.
Com a president del Partit Popular de les Illes Balears ja li
vull deixar molt clar, Sra. Armengol, que jo no venc a combatre
amb vostè, jo venc a debatre. Per tant, no hem de tenir més
problemes que aquest.
(Alguns aplaudiments)
Perquè la política no ha de ser un camp de batalla sinó un
punt de trobada on els partits de diferent ideologia...
(Remor de veus)
... siguin capaços d’arribar a acords en benefici de l’interès
general, Sra. Armengol. No s’equivoqui, no som enemics
polítics, baldament alguns sempre ho semblin, som adversaris
polítics, i aquí és allà on hauríem de tornar la política, Sra.
Armengol, a poder ser adversaris, però per poder confluir
sempre en benefici dels interessos generals d’aquesta comunitat
autònoma. Els ciutadans ens exigeixen la capacitat d’acordar el
que és bo per a aquesta societat i també de recuperar aquesta
essència de la política. I aquest, Sra. Armengol, de veres que és
el meu veritable interès en aquest debat, i esper que també sigui
el seu, per sobre de les diferències que lògicament puguem
tenir sobre els diferents temes.
És tan important el que ahir va dir, Sra. Armengol, com el
que també va callar i, com li he repetit, la nostra feina és de
control del Govern, per això som a l’oposició, i la seva, en
aquests moments, és la de governar i en aquest cas venir aquí
a retre comptes de com va la comunitat autònoma.
Vostè ahir no va fer ni una sola menció a alguns dels
problemes que té aquest govern i que tothom coneix, problemes
importants. Ja la vàrem advertir a inici de la legislatura que

vostè havia triat el pitjor camí possible per tenir un govern
estable, que li sortien els comptes de l’aritmètica, però que
vostè ho tendria molt complicat i hauria de pagar un preu molt
alt, com li passa, que governar una comunitat autònoma, Sra.
Armengol, és molt més que ajuntar-se sense cap altre motiu ni
projecte que intentar apartar el partit que ha guanyat les
eleccions, en aquest cas el Partit Popular. I dos anys i mig
després la realitat supera els pitjors auguris.
Passat l’equador de la legislatura, amb què ens trobam?
Amb un govern que presumeix molt de diàleg, Sra. Armengol,
però que persegueix moltes vegades a qui no pensa com ell;
amb un govern que ven molt de consens, però que moltes
vegades imposa; amb un govern que apel·la a la pluralitat, però
que practica també massa vegades el sectarisme; un govern que
segueix basant el seu discurs amb una falsa superioritat moral
de l’esquerra.
Ara bé, Sra. Armengol, en el que sí vostè ha demostrat que
és superior a tots els seus companys és en la gran habilitat a
col·locar gent del PSIB-PSOE en els llocs claus d’aquesta
comunitat autònoma, em referesc, em referesc a aquells llocs
tan claus, i em referesc concretament al Sr. Diéguez, com a
president del Consell Consultiu, independent de tota la vida;
l’exconseller Manera, al capdavant del Consell Econòmic i
Social, un altre independent de tota la vida, organismes que
necessiten gent independent i de prestigi; l’exdiputada
socialista Lourdes Aguiló, com a flamant directora de
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma. Tot això, Sra.
Armengol, deu ser aquella radicalitat democràtica de la qual a
vostè li agrada tant parlar-ne.
Queda per decidir el director de la flamant Oficina
Anticorrupció, que fa més d’un any que la varen fundar, però
que no teníem notícies fins la setmana passada, fins la setmana
passada no vàrem arribar a saber res. Aquesta setmana passada
hem pogut veure moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes notícies
que en certa manera el que fan és mostrar allà on vostè mateixa
i la seva gent creu que tenen els punts febles. I quan la posin en
marxa aquesta oficina anticorrupció, si és que algun dia ho
arriben a fer, es dedicaran a investigar els casos que afecten a
dia d’avui al seu govern, Sra. Armengol, o només ho faran amb
coses que varen passar fa deu, dotze o catorze anys? Tornaran
a investigar les carreteres d’Eivissa, Sra. Armengol o no?
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Amb tot, Sra. Armengol, ha aconseguit la major
instrumentalització política de l’administració que mai no
haguem conegut en aquestes illes, i no té cap inconvenient a
utilitzar els recursos públics, Sra. Armengol, per a la seva causa
política personal, tot un exercici d’equitat, de radicalitat
democràtica i de reequilibri, paraules que vostè va utilitzar ahir
i que tant i tant li agraden, Sra. Armengol.
I parlant de democràcia li vull dir que no val situar-se en
l’equidistància quan alguns pretenen botar-se l’estat de dret i
fracturar el marc constitucional i la convivència democràtica
que ens ha donat a Espanya els anys més pròspers de la seva
història. Tampoc no val això, Sra. Armengol. Els ciutadans
d’aquestes illes no es mereixen una presidenta que justifiqui els
radicals en lloc d’alinear-se devora els garants del compliment
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de les lleis. És fàcil el que va dir ahir, això que el diàleg és el
principi més bell de la democràcia, però convindrà amb mi que
aquest diàleg s’ha de realitzar en el marc de les lleis, dins
l’estat de dret.
La circumstància històrica reclama altura de mires, el que
està en joc és l’estat de dret i la democràcia espanyola que tots
ens vàrem donar perquè la democràcia, la democràcia, Sra.
Armengol, neix amb la llibertat, però es manté amb les lleis.
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(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Disculpi, Sr. Company, esperi un momentet, per favor.
Guardin silenci, per favor. Guardin silenci!
(Remor de veus)
Guardin silenci, per favor.

(Alguns aplaudiments)
(Remor de veus)
El que passa... en aquests moments, Sra. Armengol, el repte
passa per la unitat dels demòcrates en defensa de la Constitució
d’Espanya i en defensa de la democràcia. Nosaltres hi som, Sra.
Armengol, dins la Constitució, dins l’estat de dret. On és vostè,
Sra. Armengol? I avui ens ho hauria de deixar ben clar, jo crec
que és just que vostè ens digui si està dins el marc
constitucional o està amb els que incompleixen les lleis.

Guardin silenci!
(Remor de veus)
Voleu guardar silenci, per favor!
Continuï, Sr. Company.

Vostè, Sra. Armengol,...
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
(Remor de veus)
..., vol que la societat de les Illes Balears pateixi la confrontació
i l’enfrontament que avui es pateix a Catalunya? Vostè ho vol
en el futur? Vostè comparteix, Sra. Armengol, el que ha dit el
seu vicepresident sobre que Espanya ha donat un cop d’estat i,
a més, ho ha fet amb el suport del PSOE, del seu partit? Vostè
això realment ho comparteix, Sra. Armengol?
Mirin, jo vull enviar missatge avui de tranquil·litat a tots els
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs...
(Remor de veus)
... jo avui els vull dir que si governa el Partit Popular...
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Lament molt aquests nervis
que hi ha en aquesta bancada de l’esquerra.
Però parlem del seu govern, Sra. Armengol, un govern que
vostè va qualificar en la seva investidura com un equip unit, un
sol equip -no sé si ara ho diria, però això és el que va dir- un
govern que quan no es tracta de diferències en l’elaboració dels
pressuposts, discuteixen de la creació de la Facultat de
Medicina; un govern que, quan no es tracta de diferències en la
regulació del lloguer de vacances, tenen unes discrepàncies
grosses a través del BOIB amb l’exigència del català com a
requisit o mèrit per entrar a l’administració pública; un govern
que, quan no discuteixen vostès per l’impost de l’ecotaxa, es
tiren dos mesos per elegir el president del Parlament perquè
tots volen la cadira. Un govern molt unit, bé, més que unit, Sra.
Armengol, diria aferrat, aferrat a la cadira. I que no és vera? O
això també és un somni, Sra. Armengol?

Prec silenci, per favor.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
... aquí no es farà cap referèndum il·legal d’independència a les
Illes Balears.

I tots aquests casos generen inestabilitat i ahir, parlant
d’inestabilitat, no en va parlar i té damunt la taula un assumpte
de plena actualitat, i ahir va eludir parlar-ne, i n’haurem de
parlar perquè parlam de com es troba la comunitat i de l’acció
de govern, és el cas de corrupció que afecta el seu govern pels
contractes adjudicats al guru electoral de MÉS.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I esper, i esper, Sra. Armengol, que vostè sigui capaç de dir
el mateix.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:

Li vàrem dir en el seu dia que havien tancat la crisi en fals
i que això acabaria per passar-li factura i, per desgràcia, els fets
ens donen la raó, Sra. Armengol. I jo li vull demanar, Sra.
Armengol, de veres, què diria vostè si això fos a l’inrevés? Si
jo fos el president del Govern i vostè tengués... o jo tengués el
vicepresident del Govern en la mateixa situació en què el té
vostè? Què diria, Sra. Armengol, si vostè es giràs darrere i
tengués el seu portaveu imputat?

Guardin silenci, per favor.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Esper que vostè sigui capaç...

Vostè, ja ho sabem el que diria i tots els seus socis també
perquè vostè ja ens ho ha dit, Sra. Armengol,...
(Remor de veus)
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..., però li vull dir amb caràcter positiu, en positiu, Sra.
Armengol, vostè diu ara que el Sr. Barceló i el Sr. Alcover són
presumptes innocents, i jo li dic que també, que són innocents
fins que no es demostri el contrari, i així nosaltres volem que
sigui, Sra. Armengol. El problema és que quan afecta un cas
determinat gent de l’esquerra vostès sempre els tracten com a
presumptes innocents i quan el mateix cas afecta gent del nostre
partit ja els tracten directament com a presumptes culpables o
culpables. I jo li deman que canviem això, que canviem aquest
discurs i que sumem.
Un altre dels aspectes que ha caracteritzat el seu govern en
aquests dos primers anys ha estat el de les promeses
incomplides. Aquí s’han ajuntat dos elements, Sra. Armengol:
unes expectatives exagerades i moltes vegades plenes de
demagògia, per una banda, i per l’altra, una manifesta
incapacitat del seu govern per dur-ne moltes d’aquestes a
terme.
Desperti del seu somni, Sra. Armengol, que ja du dos anys
i mig de legislatura, i comenci a gestionar perquè si no arribarà
el 2019 i encara seguirà somniant, és hora de posar-s’hi, anemhi, Sra. Armengol.
Va prometre un pla per aturar els desnonaments els cent
primers dies de legislatura i no en sabem absolutament res,
l’únic que sabem és que ara vostès volen desnonar.
Va prometre un govern transparent, obert i participatiu i per
això va crear una conselleria de transparència, quin és el
resultat, Sra. Armengol? Dues conselleres fora, una imputada
per corrupció i la conselleria dissolta.
En els dos primers anys de legislatura els nostres pagesos
han passat a ser dels primers als darrers a cobrar les ajudes de
la Política Agrària Comunitària. Vostè ahir se’n va vanagloriar,
no vull parlar-ne més perquè m’agradaria tenir temps per
parlar-ne amb vostè tranquil·lament a una taula, si vostè ho vol,
quan vulgui, però, escolti, no em parli...
(Remor de veus)
... no em parli del que han fet amb els pagesos, per favor!, Sra.
Armengol...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. (...), per favor.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
... si ens han passat als darrers d’Espanya, Sra. Armengol, per
favor!
Un altre incompliment: que no s’oblidaria dels ajuntaments,
que els donaria tot el suport necessari. Sra. Armengol, però si
vostès a les primeres de canvi quan els ha hagut..., els ha fet fer
projectes per tot l’impost del turisme sostenible i a l’hora de la
veritat els ha pegat amb la porta als morros, Sra. Armengol, ni
un.

Es va comprometre a posar en marxa les reformes
necessàries per reduir l’abandonament i el fracàs escolar, i
vostè té més de mil milions d’euros ara que a l’anterior
legislatura i quina és la seva imatge? 122 barracons més, bé,
no, aules modulars, amb aire condicionat, com ens va dir el
conseller March. Però -escolti- el més greu és que seguim
liderant el règim d’abandonament escolar, com ha sortit ara
aquests dies.
Vostè va prometre que els pàrquings de Son Espases i de
Can Misses serien gratuïts i si no els hi ha posat avui matí, ahir
encara pagaven.
(Remor de veus)
Va dir que aplicarien mesures específiques per consolidar
sectors tradicionals com el del calçat, cit literalment, i
malauradament hem vist com s’ha hagut de tancar la fàbrica
George d’Inca.
O també va dir que treballaria per impulsar sectors amb
enorme potencial com el nàutic i l’únic que han fet,
especialment des de la Conselleria de Medi Ambient, ha estat
dimonitzar aquest sector.
Va parlar de fer d’aquest parlament el centre de la vida
política i això sí que ho ha aconseguit, però no precisament per
prestigiar-lo.
És clar, Sr. Armengol, amb aquest currículum
d’incompliments, vostè vol que ens creguem tot el que va
anunciar ahir? Per cert, Sra. Armengol, ho té consensuat, això,
amb els seus socis o ho haurà de tornar matisar una vegada més
en els pròxims dies?
També m’agradaria parlar-li d’una paraula que vostè
predica molt, però que practica molt poc, que és el diàleg. En
el que duem de legislatura, mentre vostè somniava amb unes
Illes Balears millors, no hi ha hagut col·lectiu que no hagi
manifestat la seva decepció, la seva frustració o el seu malestar
amb les polítiques sense diàleg ni sense consens d’aquest
govern, Sra. Armengol...
(Remor de veus)
..., ecologistes, metges, infermeres, sindicats d’educació, gent
del camp, caçadors, sector nàutic, patronals i propietaris de
lloguer turístic, la plataforma antidesnonaments, el sector
hoteler, la petita i mitjana empresa, el sector de l’oli i la
restauració...
(Alguns aplaudiments)
..., tots aquests col·lectius... li han dit i la majoria coincideixen
en dues coses: el seu diagnòstic va per promeses incomplertes,
per una banda, i per l’altra, que això del govern del diàleg i del
consens ha quedat només en un eslògan, això és el que diuen
ells, Sra. Armengol, no és el que li dic jo. I aquests col·lectius
enfadats, Sra. Armengol, hi estan, tot i que l’economia va molt
bé.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / fascicle 2 / 24 i 25 d'octubre de 2017

És evident, Sra. Armengol, que durant aquests darrers anys
l’activitat econòmica de les Illes Balears ha experimentat una
notable millora, des del Partit Popular ja li puc dir que nosaltres
n’estam ben contents i satisfets, de fet, si m’ho permet sense
que s’enfadin, li diré que de forma molt humil ens en sentim
molt coresponsables, que això vagi bé, Sra. Armengol,...
(Remor de veus)
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hauria d’haver alumnes amb mobilitat reduïda sense
acompanyant, no hi hauria d’haver alumnes amb necessitats
especials sense professors d’atenció especial, perquè ara pot
vostè, ara té mil milions més d’euros...
(Remor de veus)
..., ara, amb mil milions d’euros més no s’entén que se
suprimeixin alguns serveis...

..., moltíssim...
EL SR. PRESIDENT:
(Alguns aplaudiments)
Silenci, per favor.
..., perquè vostès, Sra. Armengol, vostès ens deixaren el
Consell de Mallorca en fallida i el Govern en fallida...
(Remor de veus)
..., si fos una empresa el seu Consell de Mallorca estava en
fallida, vostè no pagava des de feia un any -des de feia un any-,
Sra. Armengol, i aquesta memòria tan selectiva no l’ha de tenir,
agafi-ho com una experiència seva vital, no ho ha de tornar fer
això, Sra. Armengol, no ho faci...
(Alguns aplaudiments)
..., canviï la seva manera de gestionar.
No s’equivoqui, Sra. Armengol, repassi els BOIB del que
han publicat vostès i vostè s’adonarà que hi ha tingut molt poc
a veure en aquesta millora en l’economia; vostè va trobar un
vaixell que ja anava -com va dir- a velocitat de creuer, hi va,
però el vaixell que ens trobàrem nosaltres no tenia motors i
estava més de mig enfonsat, i no en vull parlar més, però
almenys li vull enviar aquest missatge, no em digui que ara tot
va bé gràcies que vostè va agafar el Govern i va sortir el sol.
(Remor de veus)
A dia d’avui, Sra. Armengol, vostè gestiona aquest govern
amb més de mil milions d’euros que els que teníem a la passada
legislatura i això vostè ho ha d’agrair a l’esforç dels ciutadans
i a les empreses de Balears, i gràcies també a les iniciatives que
en el seu moment el Partit Popular va prendre, tant a nivell
autonòmic com a nivell nacional. Però els herois, per emprar
una paraula que vostè emprava ahir, Sra. Armengol, els herois
que vostè avui pugui gaudir d’aquesta bonança econòmica són
precisament els ciutadans i les empreses que es varen adaptar
i que varen patir moltíssim, però varen superar una dificultat
que en la democràcia no havíem trobat mai, la pitjor crisi de la
història de la democràcia, aquells són els herois i no vostè, Sra.
Armengol.
(Alguns aplaudiments)
Mil milions d’euros, Sra. Armengol, és una xifra prou
important, històrica diria jo, però la realitat és que molts de
ciutadans es pregunten en què s’ha notat que el govern disposi
ara de mil milions d’euros més, perquè mil milions d’euros
més, Sra. Armengol, i li ho dic amb ànim constructiu, amb mil
milions d’euros més no hi hauria d’haver 122 barracons; amb
mil milions d’euros més que té vostè ara, Sra. Armengol, no hi

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
..., com el PROPER per a la promoció d’autonomia de personal
de persones dependents; amb mil milions d’euros més que té
vostè ara que els que teníem nosaltres no és admissible que la
única mesura per fidelitzar metges sigui allotjar-los en
habitacions d’hospital al mòdic preu de 450 euros cada mes;
amb mil d’euros més, Sra. Armengol, que són molts doblers els
que té vostè, no s’entén que hagin reduït un 31% les
freqüències de tren; amb mil milions d’euros mes no s’entén
que no inverteixin a millorar les deficients xarxes de depuració
i aigua que tenim, si totes les inversions que tenen en
depuradores noves vénen de la nostra època, Sra. Armengol, no
n’ha posada cap ni una, vostè...
(Remor de veus)
... -no-, vostè inaugura les que nosaltres posàrem, és que no fa
res més, i, si no, digui’m quines, Sra. Armengol.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Viu de l’herència, que, gràcies a Déu, va ser bona per a
vostè, Sra. Armengol, no igual podem dir nosaltres. I podria
seguir, perquè n’hi ha molts més de casos, Sra. Armengol, que,
tenint mil milions d’euros més, es podrien haver fet.
Vivim un moment històric de creixement econòmic,
nosaltres ja sabem que a l’any 2010 no varen saber gestionar la
crisi, de fet la varen agreujar, no vull recordar el pressupost
d’aquell govern, el 2010, mil milions més de despesa que
d’ingressos; el 2011, mil milions més de despeses que
d’ingressos, ens els deixaren prorrogats; però el que veiem ara,
Sra. Armengol, és que no saben gestionar l’èxit, miri, no
s’espantin pel creixement econòmic, no els espanti, per
redistribuir la riquesa que vostè vol redistribuir qualcú l’ha de
generar, i això es fa fomentant l’economia, Sra. Armengol, això
es fa gestionant l’èxit, no destruint les polítiques econòmiques
que han donat molts resultats, just pel fet que el Partit Popular
les va posar en marxa. Vostè ha de superar aquesta fase també,
Sra. Armengol, el que va fer el Partit Popular no pot ser sempre
tot dolent, vostè ho ha de superar, perquè és bo per als
ciutadans de les Illes Balears que vostè ho superi, torni a la
centralitat política, bé, torni no, vengui a la centralitat política,
perquè vostè no hi ha estat mai.
(Alguns aplaudiments)
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Sra. Armengol, deixin de criminalitzar els sectors
econòmics que ens han permès assolir l’èxit, deixin d’alimentar
dubtes sobre la figura dels empresaris de grans, de mitjans i de
petits, perquè són aquests els que contribueixen a generar
riquesa i llocs d’ocupació, desterrin aquesta política que tenen
vostès de prohibir, de fer moratòries quan no saben què han de
fer; al seu govern se’l coneix en el carrer com el govern de la
prohibició, prohibició, prohibició!, passin a gestionar, no els
faci por, i si no saben el que han de fer, esperi, ho miri, i
després es posi en marxa. Tenen lleis que les tenen de fa dos
anys aturades, perquè no saben què han de fer i perquè veuen
que estaven més o manco ben fetes, i ara li sap greu.
(Remor de veus)
Sra. Armengol, abandoni aquesta política, abandoni el no és
no que vostè i el Sr. Sánchez han posat de moda i vengui al sí
és sí del Partit Popular, nosaltres volem estar amb vostès.

Armengol, deixar el turisme en les mans d’un partit antiturisme,
com és MÉS.
(Alguns rialles i remor de veus)
El model turístic d’aquest govern s’ha reduït a parlar d’una
subjectiva percepció de saturació, no és seriós, Sra. Armengol,
que des del Govern s’abanderi el missatge que ens sobren
turistes i que el turisme és dolent, és una plaga que consumeix
territori, és una plaga que ens asfixia, és una plaga que ens
condemna a viure pitjor, això són els missatges que,
directament o indirectament, surten dels socis de govern; Sra.
Armengol, a això no hi podem jugar, és massa seriós i ens hi
jugam massa economia com per trobar-nos dins aquests
discursos, hem de ser molt clars en això, Sra. Armengol.
El seu govern, i molts d’aquests que l’enrevolten, volen els
doblers que genera el turisme, però les volen sense els turistes,
i això no és possible, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
Sra. Armengol, els hem aprovat un caramull de lleis que
vostè no hagués estat capaç d’aprovar-les si les hagués
presentades el Partit Popular, i aquí jo també li deman una
passa, Sra. Armengol, abandoni aquesta manera de fer política
dels darrers vint anys que ha dut als polítics a ser enfora de la
societat i que vegin que som capaços d’asseure’ns, de
dialogar...
(Remor de veus)
... i de cercar coses en benefici de la societat, faci aquesta
passa, practiqui de veres el diàleg i els consens, a nosaltres ens
hi trobarà, abandoni el “hooliganisme” d’alguns dels seus, que
no deixen de fer de hooligans, Sra. Armengol, que els té aquí
darrera, des de fa massa anys que són en política fent el mateix
“hooliganisme”, vengui a una política... -el té dues bancades
darrera-...

Li vàrem oferir un pacte pel turisme al principi de la
legislatura, jo mateix li vaig reiterar públicament aquest estiu,
i la seva resposta quina va ser? Una llei Frankenstein, com va
dir el Sr. Barceló.
I m’agradaria parlar de la resta de sectors, com li he dit
abans, i m’agradaria que ens poguéssim asseure i aportar la
nostra part, perquè representam una part molt important de la
societat de les Illes Balears, Sra. Armengol, per tant,
m’agradaria que en les seves polítiques aquesta part s’hi veiés
reflectida. Citi’m a una reunió i parlarem en profunditat
d’educació, parlarem en profunditat de la llei de família, que
nosaltres li hem presentat; parlarem...
(Remor de veus)
... d’altres sectors, d’agricultura, de comerç, d’indústria.

(Remor de veus)
..., vengui a una situació de normalitat, Sra. Armengol, ja sé
que a aquesta persona la paguen per fer aquest paper, que és
molt trist, vostè no ha de fer aquest paper, no té per què haverlo de fer el paper; vostè faci un paper que li correspon i que
crec que, sincerament, Sra. Armengol, es troba molt més a gust
i s’hi trobaria molt més còmoda. Jo crec que vostè té moltes
coses positives i té coses que fa bé, i a mi no em cau cap anell
ni un per dir-li-ho, el contrari, a mi no m’importa, quan jo sigui
president del Govern no m’importarà gens dir: això ho va fer la
Sra. Armengol, no m’importarà gens!
(Alguns aplaudiments)
Sra. Armengol, és el que vol la gent, és el que vol la gent,
el que vol aquest govern de la gent, de què vostè tant en parla,
que siguem capaços d’asseure’ns.
Parlam ara de la gestió d’aquest govern amb el principal
sector productiu de les nostres illes, gestió que deixa molt a
desitjar, però això passa també quan vostè decideix, Sra.

Ja li hem demostrat el total suport en el règim especial del
finançament de les Illes Balears, en el règim especial de les
Illes Balears, vostè ho sap, des d’un primer moment que li hem
dit que sí, perquè creiem que és bo per a la comunitat autònoma
i perquè és just i necessari i perquè tenim unes dificultats que
ens les han de compensar perquè la nostra gent pugui competir
amb les empreses amb igualtat de condicions, no en volem més,
només necessitam igualtat de condicions, els nostres empresaris
tendran cura de tota la resta.
I amb el sistema de finançament ja ho sap, hi hem de fer
feina tots, el Partit Popular, el PSOE i també Ciutadans, Partit
Popular i Ciutadans no abastam, vostè té molta feina a fer per
convèncer la seva gent.
Sra. Armengol, avui els ciutadans, com li he dit, ens
demanen que els polítics siguem capaços de recuperar
l’essència de la política que és donar solucionar als problemes
de la societat i administrar amb eficàcia i transparència recursos
públics. La gent ens demana que siguem capaços d’entendre’ns
i d’arribar a acords en benefici de l’interès general. Avui, Sra.
Armengol, li torn oferir un pacte, en benefici de tots els
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ciutadans de les Illes, perquè ara sí que pot, ha arribat el
moment de compensar als ciutadans i a les empreses de les Illes
Balears el notable esforç que han fet durant els darrers anys per
sortir d’aquesta crisi econòmica, per això li vull anunciar que
el Grup Parlamentari Popular d’aquest parlament està disposat
a votar-li a favor els pressuposts per a l’any 2018, si vostè, Sra.
Armengol, dins el tràmit d’esmenes pacte amb nosaltres una
reforma tributària que impliqui una baixada d’imposts al es
classes mitjanes i baixes.
(Alguns aplaudiments)
Perquè ara es pot, Sra. Armengol, ara es pot, té mil milions
d’euros més. Ahir va anunciar un parell de mesures fiscals per
fomentar l’accés a l’habitatge, nosaltres les ho votarem, i com
no els ho hem de votar!, si li vàrem presentar dues esmenes, la
16383 i la 16369, als pressuposts del 2017, precisament:
“Deducció autonòmica per a determinades inversions en
millora de la sostenibilitat, habitatge habitual. Deducció
autonòmica per les despeses ocasionades per l’estança i
desplaçament d’estudiants de les Illes Balears que cursen els
seus estudis fora de la seva illa”, esmenes del Partit Popular,
Sra. Armengol, que, curiosament, en el Diari de Sessions, de
desembre del 2016, vostès varen tombar, vostès no les
volgueren aquestes,...
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duem de legislatura, com ja li he dit, quan el seu govern ha fet
propostes justes i necessàries els hem donat suport, Sra.
Armengol, hem estat junts per aprovar la Llei d’igualtat, la Llei
d’indústria, la Llei de recuperació de persones desaparegudes,
la Llei LGTBI, mesures contra la violència masclista, tot i que
encara les víctimes per aquesta xacra són molt preocupants.
Hem fet feina junts i hem aconseguit amb el suport de Madrid
combatre el Xylella des de la contenció, i vostè sap que ens té
devora per a tot el règim especial de les Illes Balears.
Ara li oferesc el suport dels nostres 19 diputats del principal
grup parlamentari d’aquesta cambra per arribar a un acord
positiu per a tots els ciutadans, estic segur que, a més, s’hi
ajuntaran altres formacions, ara sí que es pot, pacti amb
nosaltres aquesta reforma fiscal a la baixa, en benefici de tots
els ciutadans, Sra. Armengol, de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i Formentera, l’esperam amb els braços ben oberts!
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern, Francina Armengol.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., i ara me les presenta com a gran cosa. Però miri, Sra.
Armengol, és igual, els ho votarem, com altres mesures que es
va apropiar, que no eren seves, els ho votarem, tot el que sigui
bo per als ciutadans de les Illes Balears li votarem.
Miri, facem un pacte, Sra. Armengol, anul·li l’increment de
l’ecotaxa per al 2018 i la redueixi en un 95%, per
desestacionalitzar, que vostè vol això per al turisme, en
temporada baixa. Redueixi la tributació de l’Impost sobre
successions i donacions, és prou injust, moltes vegades, quan
la gent ha estalviat durant tota la vida que els toqui pagar
segons quins imposts, però molt especialment als grups 3 i 4,
que són aquells que es deixen herències entre germans,
d’oncles a nebots o entre gent sense parentiu directe, aquesta
gent ha de pagar uns imposts que són quasi confiscatoris, vostè
ho sap, Sra. Armengol, i molts d’aquests no poden ni tan sols,
res, rebre l’herència, faci feina aquí.
Redueixi al 4% l’Impost sobre transmissions patrimonials
per als ciutadans que adquireixin el seu primer habitatge
habitual per davall d’un preu màxim, això torna ser una mesura
per fomentar que la gent tengui accés a l’habitatge, el passi al
4%.
Incrementí, pel que fa a l’IRPF, les actuals deduccions per
lloguer d’habitatge i per adquisició de llibres de text. I en creï
de noves com, per exemple, una mesura per deducció per a
empreses, per a escoletes -perdó.
Sra. Armengol, vostè disposa de més de mil milions d’euros
més de pressupost que la passada legislatura i enguany tendrà
450 euros més d’ingressos que l’any passat. Rebaixar els
imposts de les rendes mitjanes i baixes és una forma de
redistribuir la riquesa, passi de les paraules als fets. Amb el que

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, president, bon dia a tots i a totes, diputats i
diputades. Deia ahir, i repetesc, que la força més important de
la política és el diàleg, és la contraposició d’idees, és el
parlamentarisme, és contraposar projectes polítics, és defensar
amb força el projecte que un defensa per a la ciutadania a la
qual ha de servir, i poder-la contraposar al model que defensen
altres grups polítics, i jo ahir vaig venir aquí, Sr. Company,
com fa... durant més de dos anys fa aquest govern cada dia a
explicar un projecte per al nostre petit país, un projecte de
present i de futur, un projecte que es treballa gràcies a la feina
i al pensament i a la il·lusió de milers i milers de ciutadans que
ho han projectat a la passada legislatura, que ho defensaren
amb força els partits polítics des de l’oposició aquí, i en el
carrer moltíssims ciutadans, i que ho defensaren amb força dia
24 de maig, i que ha fet possible néixer un govern, amb el
suport de diferents forces polítiques a les quals vull agrair
aquesta possibilitat de fer una política diferent, en el fons i en
la forma, en aquesta comunitat autònoma, i vàrem dibuixar un
projecte en el qual creiem.
I què creiem nosaltres? Que les Illes Balears poden ser molt
millors de futur, que s’ho mereixen els ciutadans i ciutadanes
d’aquesta terra i que ho volem treballar amb ells dia a dia, des
del diàleg, des del consens, des de la participació, que ha tornat
renéixer, precisament, Sr. Company, amb aquest govern,
gràcies que aquest govern ha tornat possibilitar el fet de parlar,
el fet de participar, el fet de dialogar amb tothom, entre la
ciutadania, entre els grups polítics, entre les entitats que els
representen, o no se’n recorden vostès que els sindicats no
entraven en el Consolat de la Mar durant quatre anys? O no
se’n recorden vostès que varen eliminar tots els òrgans de
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participació d’aquestes illes, el Consell Econòmic i Social, el
Consell Social de la Llengua Catalana, el consell...
(Alguns aplaudiments)
..., tots, tots, tots els àmbits de participació. Per tant, per a
nosaltres és fonamental escoltar la gent i prendre decisions
junts i junts caminar cap al futur que volem.
I vaig dibuixar aquest projecte de país amb una economia
sòlida que ens ha de permetre redistribuir millor la riquesa, amb
uns serveis públics a l’alçada que mereixen els ciutadans, amb
uns serveis públics que garanteixin la qualitat de vida per a
tothom, amb uns serveis públics que puguin garantir la teva
pròpia formació i el teu propi futur i que la gent pugui somniar,
sí, i pugui aconseguir els seus somnis, és molt important, Sr.
Company. O vostè per als seus fills no somnia el millor?
Doncs tots els pares i mares tenen dret que hi hagi una
administració que pugui garantir el millor per als seus fills, i
per això invertim en educació, per això invertim en formació,
per això invertim en estudis superiors, per això invertim en
sanitat, per això invertim en serveis socials, per això fem tot
allò que vostès no feren, Sr. Company, aquesta és la realitat.
Jo vaig venir aquí i li deia: crec molt en el debat, crec molt
en què els ciutadans mereixen saber què pensam cada un i què
volem fer cada un amb els seus doblers, que són seus els
doblers públics, i vàrem explicar un projecte, que és el que
defensam amb força i que l’aplicam, no el parlam, l’aplicam, i
no sé si no em va escoltar molt bé, Sr. Company, però hi ha
moltíssima execució feta de tot el que jo ahir li vaig explicar,
precisament coses que vostès ens varen deixar molt
empastanagades. Per tant, hi ha gestió, hi ha projecte de present
i de futur.
I jo tenia moltes ganes de debatre amb vostè, moltíssimes,
crec que ho he expressat cada vegada...
(Remor de veus)
..., i tenia moltes ganes perquè crec que els ciutadans en
democràcia es mereixen poder comparar els projectes, poder
comparar quin projecte en aquest moment defensa l’esquerra en
aquestes illes per governar i quin projecte defensa la dreta, quin
projecte té vostè de país. I tenia moltes ganes d’arribar a aquest
debat i contraposar públicament els dos models, sí, perquè els
ciutadans s’ho mereixen...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Prohens, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Quan parla un vol parlar l’altra des de..., quan agafa el
micro, l’altra em crida des de baix, quan no agafa el micròfon
l’altre, l’altra... ens hem de...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., ens hem d’aclarir, ens hem d’aclarir.
És clar que es tracta d’això, es tracta d’un debat on el
Govern rendeix comptes, amb vostès, amb tots els grups
parlamentaris i sobretot amb els ciutadans, amb els que són a
ca seva, i els explicam què fem amb els seus doblers públics i
què volem fer de futur, però també serveix un debat polític per
poder contraposar projectes. I jo tenia aquesta il·lusió, som una
dona utòpica i pensava que avui pujaria el Sr. Company, a la fi,
a la tribuna i ens explicaria quin projecte defensa el PP per a les
Illes Balears, per separar-se de Bauzá i quin projecte de futur
té.
(Remor de veus)
Bé, idò, ni una proposta, Sr. Company, ni una proposta, no
m’ha fet ni una proposta.
(Remor de veus)
I aprofundim, aprofundim en el model de país que defensam
cada un, amb el projecte que podem defensar nosaltres, que jo
he explicat i que vostè no m’ha ni combatut ni dir el contrari,
no sé què ha dit del projecte que jo vaig defensar, per tant si ara
està totalment d’acord amb el que fem no sé si vostè està ben
ubicat, Sr. Company, perquè no m’ha...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
..., no m’ha criticat en absolut res del projecte que jo li vaig
defensar, ni ha estat capaç de plantejar una alternativa al nostre
govern.
(Remor de veus)
Per defensar on som, a quin moment ens movem, Sr.
Company, què li hem de dir? Les xifres econòmiques són
clares, Sr. Company, almanco no ha negat una realitat, el segon
trimestre del 17 creixem en un 3,9%. Empreses obertes des que
vostès no hi són en aquestes illes se n’han obert 900 més;
l’índex de producció industrial en els seus darrers dos anys
decreixia un 3,3%, ara creix un 2,7% en positiu; les
exportacions, des que vostès no hi són, han augmentat en 835
milions d’euros; tot això se’ns ha traslladat en ocupació, som
la segona comunitat autònoma on més cau l’atur, menys aturats
en el setembre, per primera vegada, després de la crisi.

(Remor de veus i petita cridòria)
Sra. Prohens. Guardin silenci, per favor.

Ens hem consolidat com la única amb nivells d’ocupació
superiors que abans de la crisi, tenim 47.000 treballadors més,
els números són molt clars. Per tant, jo no seré tan agosarada
com vostè, de dir: l’economia va com un tir, però tenim una
economia sòlida, consolidada, que va creixent, que no només
ho diem nosaltres, que ho diu la CAEB, que ho diu tothom.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / fascicle 2 / 24 i 25 d'octubre de 2017

Però què diu aquest govern en el model de projecte de país
que defensa? Que no ens és suficient, que si això només
s’aguanta amb les xifres macroeconòmiques i si això només es
reparteix en alguns no ens és suficient, que el que per a
nosaltres és important és que la riquesa es redistribueixi, i per
això fem política pública, per això la fem, cosa que vostès no
feien, Sr. Company.
Per això fem i defensam una política fiscal valenta i
compromesa, i la política fiscal valenta i compromesa és que
qui més té més aporti al sistema, perquè hem de ser solidaris
amb aquells molts de ciutadans i ciutadanes que no tenen per
arribar.
I Sr. Company, qui va pujar els imposts, tots, a les classes
mitjanes i treballadores, qui va pujar l’IVA turístic, qui, des del
Govern d’Espanya, ha pujat tots els imposts possibles a les
taxes són vostès, o sigui que els sermons els faci al Sr.
Montoro.
(Alguns aplaudiments)
Per tant, sí, volem redistribuir riquesa i ho volem fer des
d’una política fiscal valenta. També ho volem fer des d’una
millora dels serveis públics i per això hi apostam. I ajudar,
impulsar que els empresaris reparteixin beneficis, veig que no
n’ha dit ni una paraula i ho trob important: quin paper troba
vostè que ha de jugar l’acció pública respecte de qüestions com
la redistribució de la riquesa? Hem viscut una època, la seva,
governant, que deien que el govern no havia d’intervenir, que
allò que era de negociació col·lectiva era d’empresaris i
treballadors, que el govern s’havia de posar de costat. En tot
cas, quan nosaltres aquí demanàvem que el govern es
manifestàs a favor dels sous dels treballadors, sempre ens varen
dir que no. Bé, idò, les coses han canviat, el meu govern fa el
possible i farà l’impossible perquè els beneficis arribin a
tothom i si podem mitjançar per aconseguir millores com les
que s’han aconseguit, gràcies a la generositat d’empresaris i
treballadors, amb el conveni de comerç i en el conveni
d’hoteleria, que suposarà que el 40% dels assalariats de les Illes
Balears milloren les seves condicions econòmiques, nosaltres
estam contents. Vostè, Sr. Company, què pensa d’això?
(Alguns aplaudiments)
I com volem millorar la nostra economia? Nosaltres diem:
des del pacte i des de l’acord, per això ho fem junts amb
empresaris i sindicats, pactes per la competitivitat. Vostès
varen eliminar aquesta figura d’acordar políticament amb
agents socials les polítiques que es volien fer. Jo li dic, el
model de comunitat autònoma que nosaltres defensam és el
d’economia compartida, per tant, pactar, dialogar amb la gent,
escoltar i saber cap on volem tirar.
I em diu vostè, i jo ho vaig dir ahir, el turisme és el motor
de creixement econòmic d’aquestes illes, però li afegesc jo, ens
ha de servir com a palanca per incentivar altres sectors
econòmics. I la diferència entre vostès i nosaltres és que el que
diem nosaltres ho fem. Vostès feren el contrari, Sr. Company,
ara deien..., vostè diu: hem d’allargar temporada turística; jo no
només ho dic, ho hem fet: qui ha eliminat la promoció turística
del sol i platja? Nosaltres. Vostès anaven a FITUR i mostraven
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com a illes de Formentera unes illes del Carib i ens costava
milions d’euros.
(Alguns aplaudiments)
Això és el que feien vostès, això ha desaparegut del mapa.
Nosaltres, des de l’acord promocionam altres productes
turístics i hem aconseguit allargar temporada turística i això
dóna més estabilitat laboral. I nosaltres volem un turisme de
qualitat i l’impulsam amb productes nous i per això farem coses
com la llei del tot inclòs en aquest Parlament. El Partit Popular
hi està d’acord o no hi està d’acord amb això, a regular el tot
inclòs?
I passem al més gros, el lloguer de vacances. Sr. Company,
és realment al·lucinant la seva posició, per no dir una altra
cosa, vostès ens deixaren una llei, com no sé com la
qualificaria, cerqui l’adjectiu que vostè vulgui, una llei que deia
clarament que es prohibia el lloguer de vacances a tots els
plurifamiliars de les Illes Balears, això és el que vostès feren.
I els grans amants de la seguretat jurídica digueren: però els
que tengueu un pis llogat a turistes, no passeu pena, feu el que
trobeu, nosaltres mirarem cap a un altre costat. Aquesta és la
política sempre del Partit Popular, mirar cap a un altre costat i
no afrontar els problemes. I nosaltres fem tot el contrari, som
valents, sí, i afrontam els problemes d’arrel i sabem cap on
volem anar i prenem decisions, consensuades o no, però les
prenem, després d’escoltar la ciutadania, després d’escoltar la
ciutadania...
(Remor de veus)
..., sí, senyors!
I hem dit, nosaltres volem que hi hagi possibilitat de lloguer
de vacances, sí, amb unes condicions de regulació i amb unes
condicions de qualitat, i volem intentar que això interfereixi al
màxim amb el problema que tenen els residents d’aquestes illes
de tenir un habitatge i de poder competir en preu. I per això
prenem mesures fiscals respecte de l’habitatge i per això hem
regulat la Llei de lloguer de vacances. Ara, Sr. Company,
m’explicarà quin projecte vostè per a aquesta terra? M’ho
explicarà? Perquè, és clar, quan es reuneix amb uns, els diu que
està en contra dels plurifamiliars, segons amb quins altres es
reuneix, els diu que hi està a favor, perquè tal vegada pensa que
El Pi li pot arrabassar quatre vots. Això és el que fa vostè, no
sabem cap on anam, no sabem cap on anam amb vostès!
Nosaltres ho tenim clar, tenim una llei aprovada i sabem cap on
volem anar.
(Alguns aplaudiments)
Amb model turístic, amb model econòmic..., i una altra
qüestió important en temes turístics, que vostè només ha
mencionat per disminuir. És un pas important, perquè el Partit
Popular durant anys va renegar moltíssim en aquell moment de
l’ecotaxa, avui en dia de l’Impost de Turisme Sostenible. He
d’entendre, per les paraules del Sr. Company, que estan d’acord
en l’Impost de Turisme Sostenible, perquè ens ha dit que el
modulàssim, no que l’eliminàssim. Ho he entès bé, Sr.
Company? Crec que és important que la gent ho sàpiga, perquè
si el Sr. Matas, fa 10 anys, no ens hagués eliminat l’ecotaxa, els
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ciutadans haurien vist mil milions d’euros invertits en aquestes
illes i tendríem unes illes millors de les que tenim.
I la nostra proposta és, efectivament, volem que els turistes
siguin solidaris amb la terra que els atén, que els rep i que
sabem que necessitam d’aquesta inversió per poder fer coses
importants: el cicle d’aigua, per poder apostar pel patrimoni,
per la innovació, per la cultura, per poder apostar per la
formació, per sectors emergents, per tantes i tantes coses que,
sense l’Impost de Turisme Sostenible, no tendríem. Per tant, la
nostra proposta és, efectivament, en el pressupost de l’any 2018
la doblarem en temporada alta, perquè en aquests moments les
necessitats que tenen els ciutadans d’aquestes illes s’han de
sufragar també des d’aquesta aportació solidària del turista, que
en res, en res no minva la competitivitat del sector, sinó tot el
contrari, les xifres econòmiques que li explicava evidentment
palenquegen aquesta política del Govern.
El nostre projecte de comunitat autònoma es basa en què el
turisme és el motor de creixement, però que necessitam
diversificar economia i que és molt important, és molt
important apostar per la indústria, és molt important apostar per
l’economia del coneixement d’una forma seriosa i realista; és
important apostar per altres nínxols d’ocupació, com per
exemple aplicant seriosament la Llei de dependència, creant
llocs de feina qualificats i això és un sector molt important per
a nosaltres; o per les energies netes i això dóna llocs de treball;
o per les polítiques mediambientals i això dóna llocs de treball
i de qualitat.
Ni una paraula del Pla d’indústria, és clar, vostès feren tot
el contrari, per primera vegada s’ajuda a la internacionalització
de les empreses; per primera vegada ajudam amb subvencions
públiques, amb ajudes públiques a la modernització de les
empreses; per primera vegada apostam de forma decidida pel
petit i mitjà comerç, per la petita i mitjana empresa, perquè
vostès només apostaren per les grans superfícies en aquestes
illes. Ha canviat de posició el Partit Popular, sí o no? Està
d’acord amb aquesta política de diversificació econòmica?
Convendria que ho sabéssim.
Està d’acord amb l’aposta de l’economia del coneixement
i de la innovació? No me n’ha dit ni una paraula, quan és
fonamental. Si volem somiar unes illes millors, l’economia s’ha
de lligar sí o sí, Sr. Company, a la innovació, a la recerca, al
desenvolupament, s’ha de lligar sí o sí al coneixement. Vostè
ni una paraula, el partit majoritari de l’oposició ni una paraula
d’aquest tema, em sembla molt greu. Perquè vàrem anunciar un
Pla d’innovació i de ciència potent, perquè fem mesures
potents, la Facultat de Medicina, que a vostè només li mereix
una rialla, és una aposta seriosa i potent per la innovació en
aquestes illes, sí. L’aposta pels clústers és una aposta potent;
retornar les subvencions a les empreses que vostès varen
eliminar, és una aposta potent, de creure en la gent que,
efectivament, té somnis que milloren la nostra vida del dia a dia
i el nostre futur. Està d’acord o no amb la desgravació fiscal de
les empreses innovadores? Crec que és important que ho
diguem, sí senyor ara! Quan era conseller les va llevar, les va
llevar totes! Clar, és que hem de saber de què anam!
(Alguns aplaudiments)

Hem de saber què defensam! Hem de ser mínimament
coherents! Hauríem de ser mínimament coherents! Està d’acord
o no que haguem canviat la RIS3? Perquè quan vostès
governaven la RIS3 només afectava el turisme, nosaltres hem
anat a sector emergents, estratègics, a tot el que fa referència a
l’economia de la mar, a tot el que farà referència a l’economia
de la salut, a tot el que fa referència a cultura, hi estan d’acord
o no? Perquè és una aposta seva diferent de la que fem
nosaltres, perquè creiem en unes Illes Balears diferents de futur
i això és el que jo intent explicar-li.
I una qüestió que jo no he sentit en el seu discurs, és veritat
que vostè té un temps i jo en tenc un altre, és veritat, és
veritat,...
(Remor de veus)
..., però es pot parlar de segons què molt de temps i de segons
què menys temps, cada un tria les seves prioritats, i jo, de
polítiques actives d’ocupació no n’he sentit ni una paraula, i em
pareix un poc greu. Perquè, és clar, vostès prengueren la
decisió, en els temps pitjors de la crisi, que tot allò que era des
de l’administració pública reforçar aquells que pitjor ho
passaven prengueren la decisió d’eliminar-ho. Dràstica, Sr.
Company, dràstica, això ha estat la política del Partit Popular
a Espanya i a les Illes Balears quan han governat, que quan la
gent més necessitava l’administració pública vostès menys
l’esquena li donaren..., més l’esquena donaren a la gent, i
aquest govern ha fet tot el contrari: hem recuperat els doblers
que vostès varen perdre en Garantia Juvenil, hem apostat en
polítiques valentes per als menors de 30 anys, per als joves;
hem apostat en polítiques valentes per als majors de 45 anys,
per a les dones, sí, que estan donant sortida a molta gent que si
no hi és l’administració no té forma d’entrar en el mercat
laboral.
I li ho deia abans, l’economia puja, sí, i nosaltres estam
obsessionats en el fet que això arribi a tothom, i per això feim
polítiques actives d’ocupació, amb valentia, amb força, amb
convenciment, amb idees, amb idees; i amb ganes, i per això
ahir li explicava un pla nou dels 30 als 45 anys. A vostè li
pareix interessant o li pareix interessant?, li pareix que hem
d’anar per aquesta línia de la política pública o segueix pensant
en les retallades i l’austeritat mal entesa, que és la que vostè va
aplicar?, amb molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè jo el
vaig seguir, aquí. Vostè mai, mai no es va contraposar al que li
deia el seu cap, mai. Vostè va defensar sempre aquesta forma
de fer política, de retallar i de deixar a l’estacada moltes
persones molt febles.
(Remor de veus)
I anem en positiu. Si ara vostès estan d’acord que els
doblers públics s’han d’invertir en aquells que més ho
necessiten, que hem de fer la palanca per fer possible una
societat més igualitària, més equitativa, ens ajudarà a tombar la
reforma laboral?, perquè si no hi hagués la reforma laboral
espanyola en aquest moment els nostres treballadors tendrien
més força. Necessitam aquesta força dels sindicats; ha vist quan
l’han tenguda a segons quins convenis, com ha anat de bé? Idò
resulta que per exemple les dones de la neteja no tendran
aquesta força dins el conveni. Necessitam que els convenis
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d’empresa no passin per damunt de la negociació col·lectiva i
per això necessitam tombar la reforma laboral. Hi és o no hi és,
amb els treballadors d’aquesta terra?
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aquesta legislatura és aquest govern que vostè diu que no
gestiona però que ja ho està fent.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
I quan parlam de les persones, que és el centre de decisió
d’aquest govern, a nosaltres ens apassiona això, fer feina per la
gent; vostès estaven apassionats per les retallades, pel número,
pels indicadors econòmics... Nosaltres no, per la gent, i quan
parlam de la gent, perquè la gent pugui viure en bones
condicions necessitam, a part de tot el que li he dit, una
economia diversificada, una economia que creï llocs de feina,
que els llocs de feina siguin més estables, que això pugui
arribar a tothom, necessitam, evidentment, que els recursos que
tenim puguin servir per garantir una qualitat de vida, i parl
d’energia, que vostè no n’ha dit ni una paraula i que és
fonamental per a una comunitat com la nostra, que és tan
dependent de la península i de la Unió Europea en termes
energètics. És molt important saber on és el Partit Popular;
vostè em diu que no somniï però jo li dic que no somniï, jo
aplic una millora de futur per als ciutadans.
Vostè creu que serà millor Balears en el futur amb energies
netes o no? Si ho creu, està d’acord amb el Pla de transició
energètica que hem explicat al ministeri i que depèn d’ells? Ens
ajudarà en això, ja que governen els seus a Madrid? Perquè
governen els seus, a Madrid, Sr. Company. Estan d’acord que
hem de tancar Es Murterar, sí o no?; estam d’acord a substituir
el fueloil per gas natural a Maó, sí o no? Si hi estam d’acord,
tenim el seu suport, Partit Popular, per anar a Madrid amb més
força a defensar allò que serà bo per a les Illes Balears de
futur? Perquè vostès feren tot el contrari: ni un parc fotovoltaic,
ni plaques solars als edificis públics... Tota aquesta política que
s’està fent ara vostès no la feren, feren el contrari, incentivaren
més un altre tipus d’energies. Idò anam aquí.
Estam d’acord o no que puguem millorar i substituir de
forma progressiva per energies netes? Si hi estam supòs que ens
donaran suport a una llei de canvi climàtic que ha de ser
pionera a tot l’Estat i que això dibuixa un camí de futur que
volem per a aquestes illes; és el nostre projecte, és el nostre
projecte, Sr. Company, pensant en els nostres fills i en els
nostres néts?
Està d’acord o no que en aquesta línia hem fet feina per
avançar tots els terminis, i gràcies a la bona feina també de fons
europeus, per electrificar la via ferroviària? No. Vostè?, vostè
no va fer res, vostès ens ho va deixar, com quasi tot, ben
empastanagadet. No, no, no, no, no, Sr. Company, no hem
d’oblidar la gestió de cada un, i vostè té una responsabilitat
molt important; vostè, en temes de transport públic i sobretot
de tren, té una herència... complicadeta de defensar. Va anar a
Madrid i va acotar el cap, i va abandonar 300 milions d’euros,
300 milions d’euros, ni més ni manco, d’un conveni ferroviari
just per als ciutadans d’aquestes illes, vostè el va abandonar...

I si estam d’acord amb el transport, vostè sap que al
ministre Montoro, entre altres coses, li hem presentat la
necessària aposta perquè en els pressuposts generals de 2018,
que nosaltres ja aprovam divendres, el seu govern de Madrid
no sé quan els aprovarà, però si els aprova hi ha d’haver el 75%
de descompte per a ciutadans de les Illes Balears entre les illes
i la península. Què farà el Partit Popular de Balears?, està
d’acord o no està d’acord amb aquesta proposta per als
ciutadans d’aquestes illes? El meu govern i el grup ho defensen
amb força.
(Alguns aplaudiments)
I si parlàvem de recursos escassos, l’aigua n’és un, i qui ha
canviat la cultura de la política de l’aigua?, qui ha treballat amb
ajuntaments i consells per fer polítiques d’estalvi? Qui ha estat
capaç de tornar a reviure els indicadors per saber quan hi ha
sequera o quan no, i com hem d’actuar? No, no em faci així,
perquè és molt trist això; varen eliminar tots els indicadors, i
sense investigació, sense ciència, sense coneixement no hi ha
present ni futur, Sr. Company, no n’hi ha, no n’hi ha!
(Alguns aplaudiments)
Per tant, una vegada saber com estam i assumir que hi havia
sequera a Eivissa i que vostès no ho varen voler veure, vàrem
actuar, sí, i hem actuat posant en marxa les dessaladores, totes,
i hem connectat les que no hi estaven. Tot això vostès no ho
feren, ens ho varen deixar en una situació complicadíssima de
negociació a Madrid, que, per cert, dirà a la Sra. Tejerina que
ens deixi de fer pagar el que ens deuen? Perquè, clar... No, no,
jo sé el que tenim firmat, i el que tenim firmat és que és just i
necessari que el Govern d’Espanya pagui als ciutadans
d’aquestes illes allò que els deu, això és el que just i necessari:
dessaladores, depuradores i xarxes de connexió, i tant que sé el
que tenim firmat!
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Per tant, sí, hem recepcionat la dessaladora de Santa Eulària
i la de Ciutadella, hem fet l’anell de connexió a Eivissa... A
Eivissa saben ben bé com estaven amb vostès i com estan, ho
saben ben bé, i saben com s’ha aconseguit l’aigua i com no, i
ja hem arribat a altres pobles amb les connexions; i hem fet
feina, sí, amb aigua en alta i en sanejament, i amb aigua en alta
-si té la que a vostè no li agrada- podrem dur l’aigua al llevant
de Mallorca, i això no és interessant?, no li pareix interessant?,
jo crec que és una cosa ben feta i ben positiva i ben planificada.
Sap què passa?, que de vostè no vàrem trobar res planificat.
Clar, ara nosaltres...; ho he dit moltes, destruir és molt fàcil, és
molt fàcil; construir és molt difícil, i per construir has de
planificar bé el futur que vols, i en això estam.

(Alguns aplaudiments)
...i no va ser capaç de prioritzar per a res la inversió en tren en
aquestes illes, per a res. Qui electrificarà tota la xarxa en

I després no sé si he entès bé que es tornava a apropiar de
Talamanca. Sr. Company, deixem de fer el ridícul, deixem de
fer el ridícul...
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(Remor de veus)
Idò la meva imaginació m’ho haurà dit. És igual, idò n’hi
parlaré jo, és igual.
(Alguns aplaudiments)
És igual, idò n’hi parlaré jo, li pareix bé que n’hi parli jo?
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Guardin silenci, per favor. Guardin silenci. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
N’hi puc parlar jo, no? Ho ha dit moltes vegades, ho ha dit
moltes vegades. Aquest govern ha estat el que s’ha compromès
amb la cultura de l’aigua i amb la política d’aigua, i ha invertit
el que no hi havia invertit, i sobretot ha invertit en manteniment
de les instal·lacions, que estaven en molt mal estat perquè
vostès varen deixar d’invertir en una cosa bàsica i que després
tornar a posar en funcionament és molt complicat, i de la
mentida feren una forma de fer política, i de les promeses falses
feren una forma de fer política que ha fet molt de mal a aquesta
ciutadania, a part de la crispació. Els enganys es paguen cars,
Sr. Company, i vostès anaren a Eivissa i digueren que tenien un
projecte i que tenien una partida pressupostària i no era vera, i
qui ho ha resolt és el conseller Vicenç Vidal, fent feina dia a
dia i l’emissari de Talamanca ja és una realitat, gràcies a aquest
govern que vostè diu que no executa.
(Alguns aplaudiments)
Efectivament, vostè avui m’ha parlat poc d’agricultura, i ho
agaf que efectivament hi ha poc a criticar...

Efectivament, pagam la PAC i pagam el PDR i donam
suport als pagesos en termes d’inundacions, de sequera i tal que
el Govern d’Espanya els ha deixat tirats. I aquí volia anar, quan
ens comprometem, Sr. Company? Vostè es compromet només
a anar a veure el Govern d’Espanya quan pot fer de vocero de
la ministra? Ara esper si li puc robar una notícia al Govern,
però a l`hora de treballar pels interessos de la gent no el
trobam. Per tant, sí que ho hem fet.
I amb el Xylella que vostè no va voler veure, o no va veure,
les dues coses són imputables a vostè, hem actuat, i hem actuat
amb responsabilitat, i jo agraesc a tothom que s’ha posat de la
nostra part, també a vostè, Sr. Company, també a vostè, clar
que sí, només faltaria.
I quan li parl de quin model de comunitat autònoma volem,
de quin model de futur volem, li parl d’això, li parl de quina
economia volem, li parl de com la gent pot treballar millor en
aquesta terra, de com podem garantir la protecció del nostre
paisatge i del nostre territori, que és fràgil, i de com podem
garantir els drets dels nostres ciutadans, els drets que marca la
Constitució Espanyola i els drets que marca el nostre Estatut
d’Autonomia. I un que marca la Constitució Espanyola, però
que és com a paper banyat per al Govern d’Espanya, és el
d’habitatge, i n’hi he sentit parlar-ne molt poc i m’ha sorprès
moltíssim, perquè ahir nosaltres vàrem fer una proposta
ambiciosa d’un pla d’habitatge per a aquestes illes, un pla
d’habitatge dotat amb 50 milions d’euros, un pla d’habitatge
que culmina un canvi de política en habitatge públic; un pla
d’habitatge que marca, per un costat, desgravacions fiscals per
ajudar a aquells que tenen un habitatge i que el puguin treure
del mercat de lloguer turístic i el puguin posar al mercat de
lloguer residencial i, per altra part, un paquet de mesures per a
aquella gent més vulnerable que necessita d’habitatge públic,
com hem treballat durant aquests dos anys.
Vostè m’ha dit: li donaré suport a les desgravacions fiscals
perquè jo ja les havia pensades. Bé, idò, m’ho deixa massa
fàcil, m’ho deixa massa fàcil, Sr. Company,...

(Remor de veus)
(Remor de veus)
..., perquè, Sr. Company, supòs que entendrà que jo posi en
valor una cosa que és important, efectivament, el suport al
nostre sector primari, i que aquest govern és el primer que en
la història ha pogut dotar amb 146 milions d’euros el PDR i
que hem incorporat joves al sector rural i que hem fet una
aposta per les cooperatives...
(Se sent una veu de fons que diu: “És molt gros”)
És molt gros?
Nosaltres pensam, sí, vostè va fer una carta als reis, una
carta als reis, qui ha posat els doblers és aquest govern perquè
sense doblers, Sr. Company, als pagesos ja li poden contar
cançons, però si no els pagam els doblers que vostè no va dotar
no podríem pagar les subvencions que pagam, per tant, siguem
seriosos i siguem realistes, siguem realistes.
(Alguns aplaudiments)

..., vostè no és que estàs en el Govern del Sr. Bauzá, és que va
ser el conseller d’Habitatge durant quatre anys, perquè vostè i
el Sr. Gómez són els únics que varen sobreviure l’escabetxina
del Sr. Bauzá durant quatre anys i que, a més, després varen
repetir a la seva llista autonòmica. Aquesta és una realitat que
tenim damunt la taula. Bé, idò, el seu balanç en habitatge
públic, el seu balanç, és menys dos. Això és la primera vegada
que ha passat a la història, perquè tothom quan és conseller
d’Habitatge fa habitatge públic, és el normal, és la seva feina;
bé, idò, vostè és l’únic conseller que ha passat a la història
perquè la seva suma final sigui un menys dos, perquè va ajuntar
dos habitatges de protecció i va fer un arxiu, i va llevar
habitatge públic en el moment de la crisi més dura on la gent
necessitava l’habitatge.
(Alguns aplaudiments)
Això és la seva gestió. Nosaltres estam amb una altra
aposta, amb una aposta de més de 400 habitatges nous a
aquestes illes, i necessitam, els ciutadans necessiten que
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aquesta política sigui continuada en el temps, perquè quan fem
quatre anys de governs potents en temes d’habitatge i vénen
vostès i es carreguen tota la política d’habitatge públic això va
en deteriorament, evidentment, de tota la ciutadania. Va tenir
un menys dos i es va dedicar a vendre solars públics
d’habitatge.
I, és clar, que ara tenguem un hotel a primera línia d’un
barri important de Palma és gràcies a vostè, un sòl públic per
a habitatge públic el va vendre per fer un hotel a Palma. Això
és la gestió de com estimava allò públic el Govern del Partit
Popular.
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ciutadans i creiem que tenen el dret a tenir aquesta garantia de
l’administració pública. I en aquesta línia seguirem. Igual que
seguirem concertant amb les entitats del tercer sector d’una
forma exclusiva amb la nova llei que farà aquest govern.
Si parlam de serveis socials i parlam d’atenció a la
cronicitat i parlam de centres sociosanitaris, evidentment
tampoc ni una paraula de sanitat, Sr. Company, em sembla que
només s’ha referit pels temes dels professionals. Bé, idò, és
molt important que aquest govern hagi planificat tres inversions
potentíssimes de futur com Son Dureta, com el Verge del Toro
i com Can Misses vell. Això no mereix cap referència del Partit
Popular?

(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
I ara em pot dir que ha canviat radicalment de parer i que
estan en una altra fase, però tots els coneixem i les caretes ens
les hem llevades fa molt de temps, Sr. Company, vostè la seva
també, el coneixem bé, sabem què pensa, sabem com actua i
sabem... ens agradaria saber quin projecte tenen perquè,
sincerament, avui ha estat impossible d’explicar.
Li deia drets de ciutadania, nosaltres estam en això, hi som
per protegir el dret dels ciutadans a l’habitatge i en aquesta
línia tenim propostes que executam i que executarem de futur.
Quan parlam de les persones més vulnerables, no m’ha dit
res de la política social que fa aquest govern, jo supòs que
perquè deu ser incontestable, perquè, és clar, no referir-se que
per primera vegada des de fa molts anys tenim un govern que
fa residències públiques en aquestes illes, és que és molt
important, no és important pensar en els nostres majors? No és
important pensar que tenim una societat que envelleix? No és
important pensar que tenim una societat que necessitarà més
recursos sociosanitaris, que necessitarà més residències, que
necessitarà més centres de dia, que necessita més ajuda
d’atenció domiciliària? Bé, idò, tot això que és molt important
amb vostès, no és que no ho planifiquessin com a nova
residència, que no, és que varen deixar tapiats centres de dia i
centres de serveis socials que estaven fets i que els varen tapiar
les portes i varen impedir obrir al servei de la gent.
(Alguns aplaudiments)
Per tant, la nostra proposta és avançar-nos al futur i per això
hem multiplicat la nostra acció en aquests temes, i per això
construïm cinc residències noves a les Illes Balears i per això
ja hi ha 333 places de residència més i per això ja hi ha més de
cent centres de dia i per això hem multiplicat per cinc l’ajuda
a domicili, i en aquesta línia seguirem.
I de la renda social, ni una paraula, Sr. Company, ni una
paraula. Un dret nou d’aquesta comunitat autònoma, pioner a
tota Espanya, ara ens coneixen per això a Espanya i això és
molt important, un dret de ciutadania per a les persones més
febles,...
(Remor de veus)
... que són més de 5.000 que ja no estan totes soles, perquè en
temps seu aquesta gent no tenia cap suport de l’administració
pública. Nosaltres creiem en això, sí, creiem en els drets dels

Això no mereix res al seu discurs, ni una parauleta? No
mereix res el fet que tornem a tenir una sanitat universal de cara
que tothom pugui gaudir d’una targeta sanitària? No mereix cap
paraula que ja no hi hagi copagament per entrar en la nostra
sanitat pública?
Els pensionistes que, per culpa del Govern Rajoy, encara
han de pagar copagament hem deixat almanco que siguin els
prestadors que eren del seu govern, perquè el pensionista quan
anava a una farmàcia vostès els ho feien pagar tot i ja els ho
tornarem d’aquí a dos anys. Això era la seva política, als més
febles atacar-los i no ajudar-los des de l’administració pública.
I només m’ha parlat de sanitat quan parlàvem del pressupost
i nosaltres tenim el pressupost més alt en sanitat. Escolti bé, Sr.
Company, que és important, tendrem el pressupost més alt en
sanitat, més alt en educació, més alt en serveis socials, sí, més
alt en habitatge, sí, sap per què? Perquè tenim voluntat política
de fer-ho...
(Algunes rialles i remor de veus )
... sí, sí...
(Remor de veus)
... -no, no, escoltin bé això, escoltin bé això-, no, mirin, primer
de tot hem de saber sumar, perquè amb els doblers dos i dos
són quatre, dos i dos són quatre, d’acord? Nosaltres tenim
exactament des del seu darrer pressupost a ara 740 milions
d’euros més, que no són mil, són 740, i 260 milions són molts
de milions per equivocar-se amb aquesta suma, Sr. Company.
Per tant, hauríem d’aclarir-nos, no en tenim mil més, en tenim
740 més, d’acord?
(Remor de veus)
740 més, escolti’m bé, dels 740 més... vostès, el Govern que
governa Espanya, amb la regla de despesa, 200 milions d’euros
que podríem invertir per als ciutadans d’aquestes illes en aquest
pressupost no ho podem fer per la regla de despesa, i això és
important, Sr. Company, en això, on estan vostès, en això on
estan, on estan, estan en la política obstructiva del Sr. Montoro
a les comunitats autònomes i també als ajuntaments que no els
deixa gastar allò que ingressen justament del treball i l’esforç
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dels ciutadans de la seva terra per retornar-los aquells doblers
en benefici de política pública?
Nosaltres estam radicalment en contra -radicalment en
contra- de la política de Montoro, no estam d’acord amb això,
no hi estam; nosaltres trobam que el que els ciutadans paguen
en aquesta terra s’ha de poder gastar en inversions per a ells i
en aquesta línia treballam.
I em diu: no fem res, bé, idò tot això que li he explicat que
fem és amb aquests doblers de més, perquè ara li diré una cosa,
Sr. Company: no sé si recorda que del 2011 al 2015 vostès
augmentaren el pressupost en 362 milions d’euros, en
tengueren 362 més del que tenien quan varen començar a
governar, i què varen fer? Aquesta sí que és grossa!, perquè
varen retallar tot el que podien, varen acomiadar tots els
professionals que podien...
(Alguns aplaudiments)
..., varen deixar la gent amb tots els drets menys que podien,
què varen fer? Vostès estaven entregats a pagar als bancs i aquí
només sortien a treure pit si el dèficit i si pagam... i això era la
seva política, i si retallam..., varen fer rodes de premsa on
treien pit que acomiadaven professionals de la salut, varen fer
rodes de premsa on explicaven que tancarien hospitals, per tant,
tots recordam on érem i on som.
(Remor de veus)
I després m’ha dit que nosaltres som radicals i radical és qui
treu 100.000 persones al carrer per la crispació educativa que
vostès varen provocar, i d’educació me n’ha parlat molt poquet.
Jo li he dit: projecte de futur, diversificació d’economia,
aposta ferma per l’educació i formació, aposta ferma per tots
els serveis públics necessaris per a la nostra gent. Bé, i
d’educació és incontestable, Sr. Company, vostès ens varen
deixar en una situació de crispació com mai, com mai!, com
mai!, insultaven els docents i, per cert, ara tornen al mateix, és
una cosa increïble, Sr. Company, és increïble. És increïble, ens
deixaren una situació d’un solar no, un desert, en aquests
termes, i em diu de diàleg? I em diu de diàleg?, Sr. Company,
i què feren? I com aplicaren vostès?
Si els que hem dialogat, hem aconseguit una pau social a les
escoles, amb moltes dificultats, perquè és normal que
tenguessin una visió de l’administració pública tremenda
després del seu govern i hem posat pressupost públic i hem
retornat els professors que vostès varen acomiadar i en volem
més, i hem apostat per la diversificació i hem apostat per una
educació de qualitat i apostam per l’èxit educatiu. I ara es parla
de la part pedagògica, de la innovació educativa, no es parla de
la crispació que vostès havien muntat només per dèries
ideològiques que vostè va compartir, Sr. Company, i hem
invertit amb força i aquest estiu només 12 milions d’euros, i
vostès en quatre anys 10, i què em conta de tot això? I no li
importa aquest pas fonamental?
I jo li vaig demanar ahir una cosa que és bàsica per a
aquesta terra: la pau educativa que ara hi ha necessita del
suport de tothom per poder perllongar una educació de qualitat

per als nostres fills i per als nostres nets, i la comunitat
educativa ens ha dit a crits: us heu de posar d’acord. I vàrem
ser capaços, amb tota aquella crisi, durant quatre anys de fer un
magnífic document com Illes per un pacte i de definir un model
educatiu i nosaltres l’hem fet nostre i l’hem dut al Consell
Escolar i està en aquesta cambra parlamentària.
Què farà el Partit Popular? No ha dit ni una paraula del
pacte educatiu per a les Illes Balears i aquest és el pacte més
important que defensa aquesta terra, Sr. Company, on seran
vostès, amb la nostra comunitat educativa o segueixen en
contra? Això és el que han de defensar.
(Alguns aplaudiments)
Bé, i no m’ha parlat de molts de temes que per a mi són
importants, per al nostre govern són molt importants, no ens ha
parlat de qüestions en les quals jo ahir vaig tornar insistir com
el pacte contra les violències masclistes i la proposta que vàrem
fer de...la...
(Remor de veus)
..., la proposta que vàrem fer..., la proposta que vàrem fer
d’avançar en poder garantir feina a aquestes dones que han
patit maltractament i en tot això crec que és important que
avancem com la societat i que ho facem junts, i que junts
siguem capaços de defensar aquestes propostes d’una societat
més igualitària, més digna, més equitativa que crec que és el
que necessiten els nostres conciutadans i les nostres
conciutadanes.
I jo li he dit: nosaltres com a govern tenim aquest model de
projecte de país, tenim aquest model de projecte de societat que
volem construir junts, ho volem construir des del diàleg, des de
l’aposta comuna, des de l’escolta activa, des de saber prendre
decisions conjuntes, des de debatre i evidentment des de poder
contraposar diferents models i ho volem fer des del diàleg, des
de la transparència i des de l’honestedat més radical, Sr.
Company, més radical. I per això jo presidesc el Govern que
s’ha posat les dosis més altes de compliment i per això per
primera vegada en la història hi ha un codi ètic en aquesta
comunitat autònoma i en aquest govern i, per això, per primera
vegada es publica tot allò que vostès amagaven a la ciutadania
i per això i sobretot actuam de forma molt diferent, Sr.
Company.
I ahir li ho vaig explicar i li ho puc tornar a dir avui, quan
hi ha alguna ombra d’alguna cosa que no estigui ben feta hi ha
hagut dues opcions en aquesta terra: la seva i la nostra, i la
nostra és actuar d’una forma immediata, assumint
responsabilitats polítiques immediates, esbrinant-ho tot,
mostrant-ho tot i ajudant la justícia...
(Remor de veus)
I, Sr. Company, ja poden... ja poden cridar, ja poden fer el
que vulguin -ja poden fer el que vulguin-, ara bé, la reacció és
absolutament diferent, no hi ha res a comparar, Sr. Company,
res a comparar, res a comparar...
(Remor de veus)
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I li diré més, poques lliçons, poques lliçons, i avui hauria de
donar vostè..., quan la Fiscalia diu que està aclaparadorament
contrastat que la Gürtel ha finançat la caixa B del Partit Popular
a Espanya...
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..., sí, Sr. Company, perquè és la força més grossa que té la
democràcia i perquè sense diàleg no s’arreglarà el conflicte, Sr.
Company...
(Continuen els aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
..., no s’arreglarà, no s’arreglarà.
..., i d’això no li he sentit dir ni una paraula, Sr. Company,
perquè si parlam de corrupció, si parlam d’ètica, si parlam de
transparència això també ho hauria de dir. I hauria de dir una
altra cosa, perquè m’ha parlat aquí no com a portaveu del Grup
Parlamentari Popular, sinó que m’ha parlat aquí com a
president del Partit Popular de les Illes Balears, li ho diré clar:
té una sentència en contra, fins que no tornin els 153.000 euros
que deuen a les arques públiques per finançar la seva campanya
electoral, no podem assumir lliçons, Sr. Company...
(Alguns aplaudiments)
..., i aquesta és la realitat. I nosaltres...

Deman diàleg, sí, diàleg...
(Remor de veus)
..., és clar, Sr. Company, no passi pena, jo soc una persona
democràtica, radicalment...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Company.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francina Lluch Armengol i Socías):

(Remor de veus)
... no som infal·libles a la raó, ens equivocam, però sabem
reconèixer, sabem actuar amb responsabilitat i sabem prendre
mesures perquè això no pugui tornar succeir...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
I una altra: la llei de l’Oficina Anticorrupció aquest govern
l’ha feta, aquest govern l’ha feta...

..., democràtica, que entenc perfectament les lleis, que soc de
les que les vol complir i les fa complir, no com vostès que li he
explicat abans aprovaven una llei de lloguer de vacances i
deien: però no l’acompleixin, no passa res si no acompleixen la
llei, si heu de fer qualque infracció la feu. Això eren vostès, qui
té una Constitució que diu que l’habitatge és una obligació i no
ho compleixen són vostès; qui té un Estatut d’Autonomia que
diu que hi ha d’haver un règim especial i no el compleixen, són
vostès. Jo sí que estic en això, sempre he estat en el compliment
de la llei...

(Remor de veus)
(Alguns aplaudiments)
... i estam pendents que el Parlament triï el seu director i la
separació entre executiu i legislatiu existeix, almanco per al
nostre govern, no sé vostès què en pensen.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I acab, Sr. Company, vaig acabant, un altre tema que vostè
ha volgut enfocar des de la radicalitat i jo li diré una cosa, Sr.
Company, tots tenim una història política i tots hem fet
discursos i hem explicat propostes i hem explicat idees i hem
explicat com veiem les coses i com veiem les Illes Balears i
com veiem Espanya, i a mi m’haurà sentit durant anys moltes
vegades parlar d’això i parlar de la necessitat d’avançar cap a
un estat federal i parlar de la necessitat de moure les lleis per
adaptar-les a la realitat, m’ho ha sentit moltes vegades, jo som
molt coherent amb el discurs, molt coherent, sempre he
defensat el mateix davant qui sigui, perquè jo tenc criteri propi,
Sr. Company, tenc criteri propi, i explic el que pens per a
aquestes illes i el que pens que millor pot anar dins Espanya.
I em diu: som radical. Bé, idò, Sr. Company, una persona
que demana diàleg és radical? Vostè creu que demanar diàleg
és ser radical? Idò sí, jo deman diàleg, deman diàleg, deman
diàleg...
(Alguns aplaudiments)

... i sempre he dit, i sempre he dit que no es poden prendre
decisions unilaterals i que no ho ha fet bé ni el Govern català,
ni el Parlament català de botar-se la llei estatal i la catalana, és
clar que no!, és clar que no, Sr. Company!, ara el conflicte és
més potent...
(Alguns aplaudiments)
... ara el conflicte és més potent! I s’arregla des del diàleg i des
de l’acord. I això és el que jo deman i mentre hi hagi una
escletxa per poder arribar al diàleg i a l’acord, jo seré amb els
milions i milions de ciutadans de tot Espanya que demanen que
siguem capaços d’asseure a una taula i de trobar una sortida. A
vostè l’he vist obsessionat amb Catalunya, jo estic
obsessionada amb Balears...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
..., estic obsessionada amb Balears i vull una sortida bona per
als meus ciutadans, sí. I acab amb això, estic obsessionada per
Balears.
I com no hi hagi reformes importants a Espanya, tenim
problemes, Sr. Company, no els tenim en aquest present, els té
el futur, aquest que somniam nosaltres i que el volem millor per
als nostres ciutadans. I si no hi ha forma que el Govern
d’Espanya entengui d’una vegada per totes que som illes i que
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això ens costa molt a les empreses, als ciutadans, a les
administracions, si no són capaços d’entendre això, si no són
capaços de fer-ho valer, si no són capaços que realment es
compensi el fet insular, tendrem moltes dificultats.
O és que és just que els nostres estudiants tenguin pitjors
problemes que els de la península o els de Canàries? No és just.
O és just que el tenguin les administracions públiques i per tant,
necessitam un fons d’insularitat, Sr. Company, en el règim
especial, un fons d’insularitat. Hi està d’acord o no? Perquè jo
ahir li vaig agrair el seu comportament, però vostè al final sap
que hi haurà dues opcions, ho sap perquè els coneix els que
governen a Madrid millor que jo, i ho sap, i ho sap. I ens
plantejaran una proposta de règim especial, que podrà ser
ambiciosa o no. No es conformi amb el 2015, no es quedi amb
això, no es conformi amb una cosa que sigui poca cosa per als
ciutadans de les Illes Balears, no es conformi en què no paguin
el transport que mereixem, no es conformin en què els nostres
empresaris segueixin sent poc competitius, no es conformi en
què els nostres estudiants no tenguin les mateixes oportunitats,
o que els nostres malalts i les nostres famílies no tenguin les
mateixes oportunitats. Ja li dic, aquest arc parlamentari no es
conformarà amb això, nosaltres serem valents i ho defensarem
amb força, governi qui governi a Espanya. I voldria, Sr.
Company, que vostès estiguessin al nostre costat encara que fos
per una vegada, perquè s’ho mereixen els ciutadans d’aquesta
terra i perquè s’ho mereix aquesta comunitat autònoma.
Igual que en això, el sistema de finançament autonòmic. No
em digui que som jo que he de fer feina, jo la faig i tota, però
qui governa és el Sr. Rajoy, desgraciadament, qui és president
d’Espanya és el Sr. Rajoy, i que, des que és president
d’Espanya, en sis anys ha mirat molt poquet per aquesta terra,
Sr. Company, molt poquet per aquesta terra. Per tant, vostè
també ens haurà d’ajudar d’una forma clara.

una gran oportunitat, té una oportunitat d’or perquè a la fi ha
pujat a la tribuna parlamentària, hauria d’aclarir un parell de
coses que li he demanat durant la meva intervenció, perquè és
important que els ciutadans que coneixen bé el projecte que jo
defens com a presidenta del Govern, que coneixen bé el
projecte de govern, entenguem si vostè té un projecte o no, jo
diria que no pel que ha explicat avui.
Però qüestions molt bàsiques, i acab amb això, vostè seria
capaç d’avui dir-nos si està d’acord o no que el lloguer de
vacances es pugui llogar o no en plurifamiliars? Ens podria dir
o no si està d’acord amb l’Impost de Turisme Sostenible? Ens
podria dir si està d’acord o no que pagui més qui més té? Ens
podria dir si està d’acord amb el tot inclòs o no? Ens podria dir
si està d’acord amb la inversió que fem en educació, en sanitat,
en serveis socials? Ens podria dir si està d’acord o no amb la
política d’habitatge públic que fem? Ens podria dir si està
d’acord o no amb com hem situat el català dins l’administració
pública? Ens podria dir si està d’acord o no amb aquest
projecte? O, Sr. Company, ens podria explicar quines propostes
té?
(Remor de veus)
Jo ahir li vaig explicar el projecte de comunitat autònoma,
el projecte que executam, vaig retre comptes i seguiré retent
comptes sempre que sigui necessari en aquesta cambra
parlamentària, un projecte que està reforçat des del diàleg, des
de la participació ciutadana, des del compromís dels diferents
partits polítics que li donen suport, que dóna suport a un govern
que és sòlid, que té projecte de present i de futur. I sobretot Sr.
Company, vist el vist, té projecte de futur.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Sr. Company, m’ha dit que vol un pacte de pressuposts,
m’ha dit que vol baixar els imposts, m’ha dit moltes coses, i jo
li dic, Sr. Company, miri, hi ha dues qüestions que són
fonamentals en aquestes illes, que tenim dos pactes en marxa,
un és l’educatiu i l’altre és el de règim especial. Aquí els
necessitam, la política econòmica que vostès entenen que s’ha
d’aplicar en aquesta comunitat autònoma, sincerament, Sr.
Company no la compartim.
Nosaltres seguim defensant en aquestes illes una política
pública, que tengui muscle i capacitat per apoderar la nostra
ciutadania, per fer que els més febles tenguin els serveis que es
mereixen. I per això necessitam un pressupost públic potent,
armat, que, gràcies a què vostès governen Espanya i no ens
donen allò que mereixem, hem de seguir fent aquests esforços;
gràcies a la gent, que efectivament estan millorant les seves
condicions pel ritme de creixement econòmic; gràcies que hi ha
un govern que acompanya amb aquestes decisions. Gràcies a
què tenim un model de projecte de futur d’aquestes illes en tots
els àmbits que li he defensat, Sr. Company.
I crec que és important que afinem postures, i ja que vostè
em deia, que quan vulgui jo el citi i m’explicarà totes aquestes
coses amb més concreció, jo sap que ja l’he citat a vostè, ja
n’hem parlat, no em va explicar res de tot això. Quan vulgui
ens tornam veure i m’ho expliqui. Ara bé, crec que avui, que té

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Passam al torn de rèplica
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Biel
Company.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, primer de tot
no s’enfadi, no hem vengut a combatre, de veres, hem vengut
a debatre i vostè ha estat enfadada tot el temps...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., per tant, no s’enfadi, Sra. Armengol.
Segon, vostè ho ha reconegut, jo tenc 30 minuts escassos i
ara en tenc 10, si el president em dóna una hora, li contestaré
tot el que vostè m’ha dit, però si no, me la doni vostè i en
parlarem amb tranquil·litat, perquè aquí jo he vengut a sumar
en benefici dels ciutadans de les Illes Balears.
I Sra. Armengol, és que ha paregut que el president ja era
jo...
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)
..., vostè m’ha fet oposició! És que vostè m’ha fet d’oposició!
I vostè encara ha acabat demanant-me quin és el meu projecte.
No, aquí parlam del seu projecte, del seu projecte de govern i
de com funciona i de com no funciona, que, per desgràcia, el
segon és molt més gros que el primer. I per què he emprat jo
molt de temps en contar coses que vostè ni tan sols va contar
ahir, però sobretot li he enviat un parell de missatges
importants.
Primer de tot, Sra. Armengol jo em vull entendre amb vostè,
el Partit Popular vol estar devora vostè donant suport a tot el
que faci falta i que sigui bo per als ciutadans de les Illes
Balears. I vostè m’ha parlat ara del règim especial de les Illes
Balears, del fons d’insularitat. Sra. Armengol, si el vàrem dur
nosaltres, el vàrem posar nosaltres.
I la fiscalitat que vostè du dins el REB, la consellera ho sap,
la fiscalitat la vàrem aprovar nosaltres en Consell de Ministres
a Madrid. Vostès la varen tombar aquí, la Sra. Consellera li ha
de dir, és que jo crec que alguns consellers no li han contat tota
la veritat i m’ha sabut greu, m’ha sabut greu perquè la fan
quedar malament a vostè Sra. Armengol...
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(Més aplaudiments)
...i vostè no ho fa per voluntat política, que també, però ho fa
perquè té els doblers. Vostè, si no tengués els doblers, ja en pot
tenir molta, de voluntat política...
(Remor de veus)
...que és el que ens va passar a nosaltres, Sra. Armengol. I jo li
ho reconec, nosaltres ens vàrem equivocar, segurament ens
vàrem equivocar, perquè si no vostès seuria una fila més
enrere; si nosaltres no ens haguéssim equivocat vostè estaria
allà on hi ha el Sr. Alcover, i nosaltres governaríem. I és clar
que ens vàrem equivocar, en algunes coses, però algunes les
vàrem fer bé, Sra. Armengol. I li costa tant dir-ho? No li costi!
Aquí ha estat a punt de dir “dins la Constitució”, però no li
ha sortit.
(Algunes rialles)
El diàleg, dins la Constitució, i no li surt, surti aquí i diguiho, només ha de dir això, i jo li diré: enhorabona, Sra.
Armengol, benvinguda a la Constitució!; vostè només hi ha
d’afegir això...

(Alguns aplaudiments)
(Alguns aplaudiments)
..., i sobretot de temes que jo conec molt i que no tendré temps
d’entrar-hi, però m’ha sabut greu perquè li han fet fer un poquet
de ridícul, que això quan ens asseguem jo li ho explicaré,
perquè tot té una explicació molt bona de fer, Sra. Armengol.
Però miri, en el REB, no es preocupi que estarem al seu
costat, sense cap dubte ni una, defensant-lo. I estic convençut
i vostè ho ha dit, a Madrid hi hagi el Partit Popular o hi hagi el
Partit Socialista, és molt complicar i mal de fer convèncer-los
de segons quines coses. Però hi serem i la batallarem aquesta,
Sra. Armengol. El que no podem fer és posar coses que tal
vegada no ens quadrin molt, però tot el que hi ha, nosaltres ho
volem batallar i ho volem defensar, Sra. Armengol, i no volem
fer el que fan alguns aquí, que se’n van a Madrid i callen i quan
són aquí piulen molt, i després et telefona la ministra de torn i
et diu: no m’ha dit res a mi aquest home d’això, només parla
aquí quan arriba a Mallorca. I això és el que m’ha passat un
parell de vegades.
Sra. Armengol, si li sembla, bé, jo li contestaré el que vostè
m’ha demanat, ho farem al revés.

...i per què li costa tant, dir-ho? És que no ho entenc, no ho puc
entendre, de veres.
Per tant, és lògic i estam totalment d’acord que aquests mil
milions d’euros més els posi en educació, en sanitat, en serveis
socials; només faltaria que no els hi posàs! Nosaltres no vàrem
poder, i no hi vull entrar perquè ja només em queden cinc
minuts; no hi vull entrar però li puc explicar qualsevol dia que
vostè vulgui com m’ho vaig trobar jo tot i els equilibris que
vàrem haver de fer. I no m’agradaria que vostè hi passàs, però
m’hagués agradat veure-la-hi, però vostè va ser la que ens va
entregar el testimoni, eh?
I em diu: ens agradaria saber quin projecte tenc. Escolti, em
dóna una hora més? Vostè ha dit que a Espanya la coneixen per
aquestes coses; no, a vostè a Espanya la coneixen per altres
coses, a Espanya la coneixen perquè no ha dit res en contra que
aquí es faci un referèndum per la independència l’any 2030, per
això la coneixen!
(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus i algunes rialles)
Vostè ha dit que vostès posaven més doblers a la sanitat, als
serveis socials i a educació. Només faltaria!, tenen mil milions
d’euros més.
(Alguns aplaudiments)
I, escolti, hi ha un portal d’Hisenda que vostè el deu
controlar, Sra. Consellera. L’any 2012, 2.677 euros d’ingressos
no financers; tancarà el 2017 amb 3.700; n’hi he llevat 23, de
milions d’euros, i ho deixat rodó, en 1.000. Vostè té mil
milions d’euros més, Sra. Armengol...!

És clar, i vostè ha dit que en Montoro ha fet política
obstructiva als ajuntaments, etc. Sap per què el ministre
Montoro ha posat aqueixes regles tan dures, que són injustes,
crec jo, moltes vegades? Per gent com vostè, que s’han gastat
els doblers molt més dels que tenien, per això ha hagut de posar
les normes...!
(Més aplaudiments)
...i ara... i ara, Sra. Armengol, i ara paguen justs per pecadors,
perquè hi ha gent que no els va malbaratar, els doblers, els va
invertir bé, hi ha ajuntaments que en tenen moltíssims, però,
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clar, n’hi ha hagut d’altres, com vostè mateixa en el Consell de
Mallorca, que els varen malgastar, mil milions d’euros més el
2010 dels ingressos que tenien. I així i tot crec que li hem de
començar a demanar que ens doni flexibilitat, al Sr. Montoro,
sobretot als que ho han fet bé, i jo estic molt content que aquest
govern compleixi, i compleix amb el dèficit i complirà amb la
regla de despesa, perquè tenen mil milions d’euros més!
(Alguns aplaudiments)
...i jo això li ho reconec. No sé què passaria si en Montoro no
hagués dit que no es pot fer tot això, eh?, perquè així i tot
vostès han incrementat el deute, però, bé, no sé què passaria.
Aleshores...
Jo què li vull dir, Sra. Armengol? Vostè ha parlat molt de
temps, i com que ho duia escrit fins i tot m’ha dit coses que jo
no duia i m’ha arribat a embullar una mica, al final, però, miri,
centrem el debat. Jo crec que vostè ha quedat un poc astorada
perquè els seus assessors li devien dir que jo vendria aquí a
combatre i no hi venc. Jo em vull entendre amb vostè, Sra.
Armengol, em vull entendre amb vostè, i vull que trobi el Partit
Popular, aquest Partit Popular, vull que el trobi d’aliat quan es
tracti de fer coses positives per Balears, de veres, Sra.
Armengol, i crec que no té cap motiu ni un per dir el contrari
a dia d’avui, crec que no, perquè sempre m’ha trobat donant-li
una mà, i si li he de fer crítica n’hi faré, Sra. Armengol, però tot
el que puguem ajuntar, que segurament ens uneix molt més fins
i tot del que ens separa de vostè, Sra. Armengol, i per què no
ho ha de poder pactar amb nosaltres quan aquí deçà li fan
xantatges? No, ens té a nosaltres quan ens hagi de menester per
a aquestes coses, Sra. Armengol.
(Alguns aplaudiments)
Ah, i el seu ADN d’oposició ha sortit aquí, i jo li deman que
li surti el de presidenta del Govern, i en un determinat moment
que sigui capaç de donar aquestes passes que nosaltres li
demanam.
Miri, les preguntes que vostè no m’ha contestat, tenint
temps il·limitat, han estat si vostè està dins la democràcia;
contesti’m, per favor; està dins la Constitució?, idò només ho
ha de dir, però reconegui-ho. En el tema de Catalunya vostè
només ha de dir “el diàleg és fonamental”; estic totalment
d’acord jo amb vostè, totalment, Sra. Armengol, però dins
l’estat de dret, només hi ha d’afegir això i així ja no en
tornarem a parlar pus. Vostè només ha de sortir aquí i dir: estic
totalment en contra del referèndum que planteja MÉS per al
2030, només ha de dir això...
(Algunes rialles i remor de veus)
... no ha de dir res més! Vostè ha de venir aquí i ens ha de dir
exactament què vol fer amb aquests mil milions d’euros...
(Continua la remor de veus)
...m’entén? I es posen nerviosos, i és clar, com que han mostrat
els peus... (...) el necessiten un poquet més, encara, per acabarse d’ubicar, però el que no veuen és que vostè els està
recuperant terreny, a costa d’ells, lògicament, però els està

recuperant terreny, i a mi això ja em pareix bé, eh?, ells que
badin si volen badar; vostè faci la seva feina que crec que en
aquest cas la fa ben feteta, eh?, va sumant i intentat créixer.
Per tant només em queda ja per dir-li, Sra. Armengol, que
aquest pacte que jo li he ofert vostè també ha dit de les mesures
que ens havíem pensat. No, no estan pensades, aqueixes
mesures fiscals, estam demanades al seu govern l’any passat, i
el desembre de 2016, per a aquests pressuposts en què estam
ara, vostè ens va dir que no; però ja està, ens pareix bé. Ara
nosaltres li direm que sí; no podem fer altra cosa perquè les
vàrem presentar nosaltres, m’entén?, però nosaltres li direm que
sí.
I vostè el que sí m’ha de dir és, Sra. Armengol, si de veres
vol repartir la riquesa; vol repartir la riquesa a tots els ciutadans
de les Illes Balears, sobretot als de les classes mitjanes i
baixes? Accepti el guant que jo li he enviat, digui’ns que sí, que
farà una reforma fiscal a la baixa perquè vostè pot, ara vostè
pot, i li he donat les dades del portal d’Hisenda; vostè els té,
aquests mil milions d’euros més. Inverteixi’ls però també deixi
ara que aqueixa gent que ho va passar malament, que ho va
passar molt malament perquè vàrem patir la pitjor crisi
coneguda en democràcia, idò que aquesta gent ara rebi un
poquet de conhort, rebi un poquet de doblers. Aquí hi haurà
molts més doblers dins les butxaques de tots els ciutadans si
vostè fa això i, sobretot, n’hi hauria dins les butxaques de la
gent més necessitada, aquesta de què vostè sempre parla. Doni
aqueixa passa, vengui i aprovi-nos-els.
Sra. Armengol, vostè ha dit que era molt previsible. Jo
només li dic una cosa: avui matí quan venia cap aquí -és verídic
el cas, Sra. Armengol- hi ha hagut una persona de vuitanta i
busques d’anys que m’he trobat pel carrer i m’ha dit: “La
presidenta de Mallorca -la confosa amb la presidenta de
Mallorca però és igual- és com el vent; tant bufa des de llevant
com des de ponent”. Vostè no ha estat sempre molt clara en
alguns temes, ara té l’oportunitat de ser-ho. Sánchez, Patxi,
Sánchez i altres temes. Sra. Armengol, vostè té l’oportunitat...
(Remor de veus)
...de demostrar-nos que és la presidenta del Govern; surti aquí,
en aqueixa tribuna, i faci de presidenta del Govern i defensi el
seu projecte. El meu ja el defensaré quan sigui el debat
d’investidura de l’any 2019.
Moltes gràcies.
(Cridòria i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Company. Passam al torn de
contrarèplica de la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Sr. Company, ja veig que no té un
projecte per a aquesta comunitat autònoma, i li explicaré el
que... Vostè em diu: “jo tenc un to... -i li ho agraesc- un to
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amable de dir: escolti, quan hi hagi un problema per resoldre en
aquestes illes compti amb nosaltres”; això m’ha vengut a dir;
ho entendré així, ho entendré així; això m’ha vengut a dir. Però
s’ha de concretar en què, i això és el que jo li intentava explicar
a la meva rèplica, Sr. Company. Clar, jo estic encantada que em
digui “escolti, li donarem suport en aquesta política pública que
arregla aquest problema a la gent”. Perfecte, res més no
voldríem, però és que això no ho tenim, Sr. Company.
Em diu: doni’m oportunitat de parlar una hora; la té cada
dimarts, per què no l’empra, l’oportunitat que debatem i ens
vegem i acordem?
(Alguns aplaudiments)
Per què no l’empra? Les nostres mans estan obertes a
arribar a acords, hi hem estat sempre, però vostès fan una
política absolutament diferent, en el Parlament, absolutament
diferent. No acorden, llevat d’alguna qüestió concreta, sí, i jo
li agraesc moltíssim d’arribar a alguna qüestió concreta, però
vegem, l’any passat em varen oferir un pacte d’estat de turisme,
m’ho varen oferir vostès, i jo els dic, però... i per això els ho
demanat perquè em tenen despistada, per això els ho he
demanat: escolta, volem pactar en temes de turisme; molt bé,
què volem més quantitat o més qualitat? Ho saben? Perquè
nosaltres ho hem explicat, ho hem escrit, negre damunt blanc,
tenim les lleis aprovades. Volen que la gent pugui llogar en els
pisos, sí o no? No de cap manera com havien aprovat o no amb
algunes característiques com ha aprovat aquest govern? És per
això que jo els deman perquè estic despistada, podrem pactar
quan sàpiguen què volen, perquè entre vostès no s’aclareixen,
si ho diu tothom que vostè es reuneix amb uns i els diu unes
coses i als altres els diu el contrari, Sr. Company, si no ho dic
jo això, si no ho dic jo.
Estam d’acord a donar suport de veritat a la petita i mitjana
empresa o no hi estam? Estam d’acord a donar suport de veritat
al sector de l’economia del coneixement, sí o no? Estam donant
suport a la política industrial que fa aquest govern? Bé, però és
que entendran, entendran, que dins el meu cap tengui algun
dubte perquè vostès varen fer radicalment el contrari,
radicalment el contrari, però radicalment.
I venim d’on venim, Sr. Company, i jo som presidenta d’un
govern que governa per a tothom, per a aquells que ens votaren
i per a aquells que no ens votaren, i amb ells, amb els que ens
votaren i amb els que no, pactam un projecte de futur que li he
explicat, ahir li vaig explicar durant tot el discurs quin és el
projecte que defensa aquest govern, el tenim signat en els
acords pel canvi, vostès saben cap on anam, tenim un full de
ruta molt marcat, molt pautat, molt pactat i que a vegades quan
una cosa que volem fer no és possible i ho hem d’explicar, ho
explicam i no tenim cap problema a reconèixer-ho.
Tenim molt clar, però, que aquesta economia que és sòlida,
que creix, que efectivament creix gràcies a la millora
econòmica i gràcies a la millora dels nostres empresaris i
treballadors, tenim clar que l’economia pública que ha de
créixer en més ingressos necessita una part fonamental que són
els ingressos de l’Estat, i vostè ho sap, que el pressupost públic
de les Illes amb els pressuposts de l’Estat no podem anar i que
ens manca molt de pressupost, i vostè ho sap, i sap que els seus
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ens maltracten, Sr. Company, i sap que els pressuposts generals
de l’Estat no són justs amb aquestes illes, i no ho fa aquest
govern, ho fan els seus a Madrid, els seus ens maltracten, Sr.
Company. Aquesta és la realitat, i voldríem més i ens mereixem
més. Sí, els ciutadans es mereixen més.
Si tenim un millor sistema de finançament tendrem més per
invertir en educació i més per invertir en salut i més per invertir
en serveis socials i en política d’habitatge, que és el que
necessita la nostra gent i que es mereix la nostra gent. Per això
som reivindicatius i per això anam a Madrid i no acotam el cap,
com feien vostès, i per això anam i explicam les necessitats que
tenen aquestes illes i les defensam amb força i necessitam una
economia que sàpiga repartir beneficis.
No s’ha volgut banyar amb el conveni d’hostaleria, i em
dol, perquè és molt important el repartiment de riquesa, és molt
important que el 40% dels assalariats d’aquestes illes vegin
millorades les seves condicions laborals, Sr. Company, això és
molt important. I necessitam una economia més sòlida, sí,
perquè arribi a tothom, perquè volem una economia més
inclusiva, més equitativa, més distributiva, és clar que sí, i per
això fem la política fiscal que fem i per això fem el pressupost
públic que fem, Sr. Company.
Aquest govern només ha pujat els imposts a un 3% de la
societat. No digui mentides, no els hem pujat a la classe
treballadora ni a la classe mitjana d’aquestes illes, no ho hem
fet ni és la nostra voluntat, ni molt manco. Hem fet una política
fiscal diferent, que és crear un impost, com l’impost de turisme
sostenible, que vostè no en diu ni una paraula i que seria molt
important, que són ja gaire més de 90 milions d’euros que hem
pogut ja recaptar i que s’invertiran a aquestes illes amb
beneficis importants per als ciutadans i ciutadanes d’aquestes
illes.
I vostè m’ha dit: és que té mil milions d’euros, -que no, és
igual-, més i que... només faltaria -m’ha dit vostè- que no els
posàs a sanitat, a serveis socials i a educació. Sr. Company, és
que vostès varen fer el contrari, varen fer el contrari, és clar que
sí, aquesta és la diferència de model, que no ho entén que
vostès la seva prioritat mai no va ser aquesta? Vostè va ser
agafar la crisi econòmica com a una excusa de retallades
enormes a sectors estratègics que garanteixen drets a la
ciutadania.
(Alguns aplaudiments)
Sí, Sr. Company, qui va tenir les idees brillants de tancar
hospitals?, qui va tenir la idea de llevar la xarxa necessària de
serveis públics per a la gent més feble?, qui va desfer-se de
patrimoni públic, de solars per fer habitatge públic?, qui es va
desfer dels professionals sanitaris i educatius d’aquestes illes?,
qui va retallar varen ser vostès, i, Sr. Company, a més, de
forma il·legal. Hem hagut de pagar 13,5 milions d’euros per
acomiadaments improcedents que, entre alguns altres, va fer
vostè directament, i em parla de complir les lleis, a jo, Sr.
Company? Vostès? Tot això ho han hagut de pagar els
ciutadans d’aquestes illes per decisions molt clarament
ideològiques.
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Però em qued amb el positiu, si vostè ens vol ajudar amb el
Règim Especial per a les Illes Balears jo li agraesc i farem feina
junts, Sr. Company. El règim especial és fonamental, però jo li
diré dues coses de les que ha mig dit avui aquí, que crec que
són importants que fixem si aquest és l’acord de futur. El règim
especial de 2015 incloïa algunes mesures fiscals, no són
suficients per a aquestes illes, no són suficients, per tant, hem
de defensar amb força millores d’aquestes rebaixes fiscals
davant del Govern d’Espanya. I segona cosa, el fons
d’insularitat vostès no el varen incloure mai, mai, i el fons
d’insularitat és una proposta que fa aquest govern que ve
suportada per totes les entitats, pel Cercle d’Economia, per la
societat civil i crec que és molt important que la lluitem, però
el fons d’insularitat, no enganyem a ningú, no està contemplat
en el règim especial de 2015, que no es va tramitar mai en el
Congrés de Diputats. Aquesta és la realitat, Sr. Company, i
senyors i senyores del Partit Popular.
Després m’ha dit una cosa que li he de contestar, m’ha dit
vostè: les mesures -ha vengut a justificar-, les mesures
d’austeritat que pren el Sr. Montoro respecte de les
administracions públiques és perquè n’hi va haver que varen
viure per sobre de les seves possibilitats, i això, Sr. Company,
no ho torni a dir, no ho torni a dir, perquè la crisi ha destrossat
moltíssima gent, la crisi ha deixat al marge, a la cuneta a
moltíssima gent que no s’ho mereixia, que no havia viscut per
sobre de les seves possibilitats, no havia viscut per sobre de les
seves possibilitats, ni moltes administracions públiques, ni la
que ja presidia que va tancar amb superàvit els comptes
públics, Sr. Company, i no es deixi enganyar, les
administracions més properes als ciutadans, els ajuntaments, els
consells insulars, les comunitats autònomes, donen els serveis
més necessaris de la gent, donen els serveis més necessaris de
la gent. I quan vostès lleven doblers als ajuntaments, no els
deixen gastar allò que tenen, posen problemes en la neteja
viària, posen problemes en els serveis que els ciutadans
demanden. Això fa el seu govern d’Espanya, per tant, no estigui
d’acord amb això. I quan no ens deixen gastar a nosaltres els
200 milions d’euros d’aquest any per la regla de despesa lleven
drets a la gent de tenir una educació millor, una sanitat millor,
uns serveis socials millors, una millor política d’habitatge
públic. Aquesta és la realitat.
Per això, jo li deman, si vostè té esperit positiu, Sr.
Company, ajudi on ha d’ajudar. Aquesta regla de despesa ens
prohibeix gastar 200 milions d’euros que han creat els
ciutadans d’aquestes illes amb el seu esforç. No és just que li
puguem retornar en política pública aquests 200 milions
d’euros? Vostè no troba que això és just per als ciutadans
d’aquestes illes? Bé, idò, el Sr. Montoro es veu que no ho
troba.
Sr. Company, no em torni a dir mai que jo no estic dins la
democràcia, no m’ho torni a dir mai. M’ha dit que li contesti si
estic o no amb la democràcia...
(Remor de veus)
..., no m’ho torni a dir mai, no ho dubti mai això de mi, ni de mi
ni de cap altre company nostre, no ho dubti mai perquè no és
cert, perquè no és cert...

(Alguns aplaudiments)
..., perquè no és cert i no m’ha sentit dir mai... no, no, i no m’ha
sentit dir mai res en contra d’això, Sr. Company. El veig molt
obsessionat amb Catalunya, i jo estic radicalment obsessionada
amb Balears i dins la norma legal sempre, sempre, sempre, Sr.
Company, sempre. Però les lleis les fem els polítics, els
polítics, i les lleis es canvien des de la política...
(Alguns aplaudiments)
..., i és clar que estic amb la Constitució Espanyola, i és clar
que sí, però s’ha de canviar des de la política, des de l’acord,
des del diàleg...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
...i és radical dir això? És radical dir això, Sr. Company? Ho he
dit sempre, ho he dit sempre, el que passa és que a vostè li
encanta la demagògia i ens volen posar a un extrem on no som
i el molesta que no hi siguem, però no hi som...
(Remor de veus)
..., Sr. Company, nosaltres som amb la gran majoria de
ciutadans i ciutadanes, no d’aquí...
(Alguns aplaudiments)
..., no d’aquí, de tota Espanya, que tenen por i que demanen
que no és possible que per arreglar els problemes no siguin
capaços d’asseure’s a una taula, Sr. Company, ho he dit molt
clar i ho he dit molt clar i ho repetiré totes les vegades que sigui
necessari.
I acab dient-li, Sr. Company: la meva obsessió,
efectivament, és aquesta terra, els ciutadans i ciutadanes
d’aquesta terra, els ciutadans i ciutadanes que viuen a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera que es mereixen, sí, una política
pública destinada a millorar la seva qualitat de vida.
I vostè ha acabat dient que no s’ha d’examinar aquí, però
que hem de pactar junts, m’ha dit, i jo li he dit: pacte per
l’educació? El té a la cambra parlamentària, no em digui
“venga”, el té a la cambra parlamentària. Hem de retornar a
això, hem de ser capaços d’una llei educativa de futur per a les
nostres illes, vostè em diu, sí, però és clar escarrufa després del
que feren.
Per tant, és necessari que entengui que molta gent té molts
dubtes sobre la seva posició, és necessari que ho entengui, i jo
li dic coses concretes sobre les que nosaltres volem transitar
aquest futur i aquest futur s’ha començat a treballar des dels
somnis de molts de ciutadans.
I li diré una cosa molt guapa que deia Eduardo Galeano: la
utopia, per què serveix, Sr. Company? Serveix per avançar i
nosaltres hem somniat per la nostra terra i per la nostra gent un
futur molt millor, i jo no vull defugir d’això, i veníem d’on
veníem, i veníem d’una legislatura molt dura que va fracturar
molt, que no va escoltar ningú, que va retallar moltíssim, que
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va deixar els ciutadans amb menys democràcia i menys
llibertats.
Aquesta és la realitat i, gràcies que molta gent va dir prou,
gràcies que molta gent va dir basta, gràcies que molta gent va
dibuixar una altra forma de fer política i unes altres polítiques,
efectivament jo puc ser presidenta d’aquestes illes amb un
govern d’homes i dones entregats a això, a canviar el que hi
havia, a recuperar el que perdérem i a reconstruir una societat
molt millor de futur. I en aquesta línia treballam i treballam
amb una societat perquè tengui una economia sòlida que sigui
competitiva, treballam amb una societat perquè sàpiga
diversificar, amb una aposta pels emprenedors, amb una aposta
per la petita empresa, amb una aposta per la innovació, amb
una aposta per l’educació, per la formació, pels serveis bàsics
de la nostra ciutadania, amb una aposta per defensar qui som,
la nostra identitat, la nostra llengua, la nostra cultura, amb una
aposta clara per estar orgullosos de ser quatre illes enmig de la
Mediterrània que volen tenir el seu pes a Europa i a Espanya,
amb una aposta ferma de dir: no acotarem el cap, estam
orgullosos i volem més, i necessitam més per a aquesta terra i
ho defensarem amb força aquí i davant qui sigui.
Allà on el Parit Popular es vulgui sumar, fantàstic, el
projecte que li vaig defensar, Sr. Company, sincerament crec
que és el projecte que necessiten aquestes illes d’ara i en el
futur i en aquesta tasca ens dedicarem intensament, amb cos i
ànima, essent lleials com sempre hem estat als ciutadans
d’aquestes illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta. Passam al torn d’intervenció del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr.
Alberto Jarabo.
EL SR. JARABO I VICENTE:
Good Bye, Lennin! Bé, bon dia, senyors, senyores diputats,
públic present, públic també que ens observa des de les seves
pantalles, després d’escoltar aquest clàssic ping-pong del
bipardisme des de Podem Illes Balears intentarem aportar una
perspectiva més constructiva a aquest debat amb propostes que
el puguin enriquir i sempre també des de l’exigència que ens
permet la nostra posició de soci extern del Govern.
Ahir hi havia projecte en les seves paraules, Sra. Presidenta,
hi havia canvi, hi havia rumb, però avui el debat amb el Sr.
Company li he de dir que no l’afavoreix, mirar un debat de
Partit Popular i Partit Socialista és sempre una experiència...
diríem retro, només aconsellada per als nostàlgics. El Partit
Popular fa una espècie de mirall esperpèntic i hem de començar
a fer-li manco cas, perquè la seva oposició -ja ho hem vist- ni
té entitat ni té projecte polític alternatiu ni serveix... ni ha de
servir per fer-nos perdre el rumb o els papers.
Ho hem vist, no tenen projecte de país alternatiu i vostè ho
ha assenyalat, no hi ha projecte alternatiu de país, alternatiu als
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acords pel canvi. El que hem vist és, diríem, una “xuleria” de
maltractador com dient: us he d’explicar unes quantes coses,
chavales.
Ha parlat molt d’aquests mil milions que més... que no
arriba... aquest govern, no són tants, però el que és evident és
que aquests doblers estan molt més segurs amb aquest govern
del que estarien mai amb un govern del Partit Popular, un
govern de lladres, també de targetes sanitàries que els agradaria
tornar a robar ara que s’han recuperat els drets de totes les
persones per ser ateses en aquesta comunitat.
El Sr. Company ha proposat una baixada d’imposts sense
fer referència a la manca històrica de finançament de la nostra
comunitat. Hauria d’explicar el Sr. Company als infants de la
nostra comunitat autònoma, i als seus pares, els hauria
d’explicar com gaudiran aquests nins els barracons de les seves
rebaixes fiscals.
(Remor de veus)
Personalment els reconec el meu nerviosisme com a
debutant d’aquest debat i esper que em disculpin les mancances
o els excessos de la meva intervenció, esper que no els resulti
ofensiu, tan sols pretenc humilment transformar aquesta la
nostra societat pluriinsular perquè les desigualtats siguin
reduïdes i la prosperitat compartida i el benestar conscient
arribin a les majories socials de cadascuna de les nostres illes.
Una illes que, com demostra la majoria progressista
d’aquest parlament, protagonitzam un moment històric, un gran
pacte entre les forces d’esquerres, un pacte necessari, un pacte
que, sustentat en els acords pel canvi, ha permès dur a terme
polítiques que milloren el dia a dia de la gent, polítiques que en
alguns casos es creien impossibles fins aquesta legislatura.
Des d’aquest orgull, consider que aquest projecte és en
definitiva un gran exemple per a tot l’Estat. Ho veiem als
consells de cadascuna de les illes, la possibilitat de canviar les
tornes i pal·liar els efectes d’una gestió neoliberal
completament radical que conduïen el futur de les Illes a un
veritable erm d’austeritat, enderrocament institucional,
governança antidemocràtica, precarietat laboral i destrucció del
territori, un govern -tot s’ha de dir- del qual el Sr. Company en
va ser còmplice orgullós.
El Govern balear, el nostre govern sobreviu en un entorn
hostil pel context europeu on ressorgeixen partits de velles
ideologies feixistes i també per la conjunta de l’Estat espanyol
amb el règim del 78 encara bellugant-se i tractant de mantenir
amb sonda un model territorial esgotat.
Fa unes mesos vèiem com el secretari general del seu partit,
Sra. Armengol, Pedro Sánchez es penedia de no haver fet front
a les forces oligàrquiques que l’impedien pactar amb Podemos
per formar un govern progressista. Les bases del seu partit li
varen donar el suport per dirigir aquesta nova etapa al voltant
de tres pilars fonamentals: la plurinacionalitat, una major
proximitat al nostre partit i una oposició real al Partit Popular.
Desgraciadament, sembla que aquesta nova etapa que havia
de fer front a la dreta no acaba d’arribar, però per sort sembla
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que aquest esperit de la militància del Partit Socialista sí es
manté a les nostres illes i per això podem parlar de qüestions
veritablement importants que en un altre context, i pens, per
exemple, en Andalusia, serien i són inimaginables.
Atès que tenim un pacte avantguardista que s’hauria de
produir també en el Govern de l’Estat, som també els primers
en aprendre dels nostres errors, tenim el deure i la
responsabilitat de representar la societat balear; com sabem,
aquesta societat no és homogènia i la forma una diversitat i
riquesa de formes de pensar, sentir i viure, no serem bons
representants ni farem política per a la gent si aspiram a
imposar una sola veu, un sol pensament, la diversitat i la
pluralitat d’opinions ens ha de conduir a la deliberació i aquesta
al consens.
La unitat d’aquest pacte ha de produir-se entorn de la
diversitat i només així aconseguirem governs forts i realment
justs i transformadors a totes les nostres institucions. Aprendre
dels nostres errors és, per tant, posar-se d’acord amb què no
sempre estarem d’acord, però que sempre plantejarem les
mesures que la nostra ciutadania reclama davant la desastrosa
gestió caòtica i corrupta del Partit Popular, una corrupció que
va provocar un terratrèmol a la nostra comunitat, amb doblers
públics malbaratats, legalment i il·legalment, però que va tenir
una conseqüència positiva: el començament de la fi de la
impunitat dels polítics corruptes.
D’aquí la nostra preocupació per la crisi dels contractes en
aquest govern, una crisi estètica que ens ha commocionat a tots
els que formam part del projecte dels acords pel canvi; una crisi
que té una transcendència ètica rellevant, amb la condemna de
les actuacions a l’interior de diverses conselleries per part del
comitè d’ètica creat per aquest mateix govern; una crisi
política, que s’ha resolt amb una bona dosi de valentia en
cessar aquelles persones esqueixades directament per
comportaments de dubtosa honorabilitat; una crisi, ja ho vàrem
dir, tancada en fals, com ja advertírem en el seu moment,
assenyalant com a epicentre la Conselleria de Turisme, una
conselleria amb una arquitectura la qual, per cert, ja criticàrem
al principi de la legislatura i que ha resultat incontrolable per al
Sr. Vicepresident, de qui només podem esperar que reaccioni
per redreçar la seva política turística, ja que les conseqüències
últimes de la crisi dels contractes sembla que es resoldrà
pròximament als tribunals.
I des d’aquesta incògnita, des d’aquest enigma hem de
continuar treballant junts.
Per concloure aquest tema, Sra. Armengol, li he de fer notar
la nostra insatisfacció amb la resistència que fins ara hem trobat
en la posada en marxa de l’Oficina Anticorrupció, únic camí
perquè la Sindicatura de Comptes pugui ser un autèntic garant
del bon ús dels doblers públics. Ens alegra que finalment la
situació es desbloquegi, però pensam que s’ha trigat massa i
hem de deixar clar que des de les files socialistes no hem sentit
cap mena d’entusiasme cap a aquest projecte fins fa no-res. No
és un bon símptoma, em sap greu dir-ho.
El diàleg ha de ser el pilar fonamental del canvi polític, Sra.
Armengol, vostè ha repetit mil vegades aquesta consigna i el
seu discurs d’ahir es va tornar basar en aquesta idea. Vivim

dies tristos a Catalunya, però també a tot l’Estat. Essent Balears
una comunitat germana, pels nostres llaços històrics i culturals,
tenim l’oportunitat i la responsabilitat de marcar la línia a
seguir, la millor forma de construir un estat plurinacional és
amb diàleg, responsabilitat i altesa de mires, només així
podrem apostar per una societat basada en la pluralitat i la
convivència. Quan es diu que no hi ha causa d’esquerres en la
independència el que realment hem de destacar és que la causa
d’esquerres rau en la capacitat per construir una alternativa de
model de país, més enllà de les polítiques de retallades del
PDeCAT i molt més enllà del model piròman i, torn repetir,
caòtic, del Partit Popular.
Perquè construir un país des de l’esquerra només pot fer-se
donant veu a la ciutadania i guanyant el govern als que no
deixen més alternativa que voler abandonar el país a causa de
retallades, precarietat i ara veiem que també a través de la
repressió.
Aquí és on hem de ser l’avantguarda de com es construeix
un govern de pau, d’ordre, de respecte, plural i democràtic,
modern, eficient i responsable, però, més enllà dels adjectius,
que queden molt guapos per fer retòrica, allò que importa és el
rumb, l’horitzó, que no és un altre que el model de país al qual
aspiram.
Sra. Armengol, vostè definia ahir el seu projecte per a la
nostra comunitat i des del meu grup agraïm la incorporació de
mesures que hem treballat conjuntament i que, per desgràcia,
hem percebut com en alguns moments ens faltava per part del
seu govern la direcció estratègica d’aquestes mesures cap a la
construcció d’un projecte de país, perquè governar no pot
consistir en oferir respostes més o menys airoses enfront de
reptes conjunturals, sinó que ha de ser, sobretot, el resultat
d’una reflexió sobre els problemes de fons i les línies
estratègiques adreçades, no gestionar-les temporalment, sinó
resoldre-les de manera estable.
Per això, Sra. Armengol, el seu govern, tot i assolint
innegables èxits de caire tàctic, no ha estat encara capaç de
donar respostes satisfactòries als grans problemes estratègics de
la nostra comunitat autònoma, que en aquest discurs intentaré
articular en grans eixos temàtics, però que es troben tots
interrelacionats, l’estructura econòmica insular, la
superpoblació, els pilars de la democràcia social i l’adequació
de l’estructura institucional a les necessitats dels habitants de
les Illes Balears.
Fa dècades que els successius governs, inclòs el seu, veuen
el monocultiu turístic com a un problema, però cap
administració, inclosa la seva, no ha aconseguit disminuir la
importància relativa del sector turístic al PIB insular.
Sembla que finalment tendrem un pla d’indústria, és urgent
convertir en fets les paraules relatives al revifament de la resta
de sectors econòmics.
I comencem pel primari, deia, per començar aquest discurs,
que som fills de la terra i no acabam d’estimar com toca la
nostra terra, és inacceptable que les nostres illes hagin
d’importar la major part dels aliments que nodreixen la nostra
població, al mateix temps que els nostres camps s’abandonen.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / fascicle 2 / 24 i 25 d'octubre de 2017

Com és possible que duguem cinquanta anys abandonant la
terra, any rera any? L’ofici de pagès es considera
econòmicament no viable i socialment poc lluent. És veritat que
la Política Agrària Comuna ferma els països de la ribera
mediterrània per afavorir la pagesia francesa, però no és menys
cert que no es pot culpar només la PAC de l’abandonament dels
nostres camps i que les implicacions morals, econòmiques i
ecològiques d’aquest abandonament són de tal magnitud que no
podem seguir refugiant-nos en excuses de mal pagador per no
posar-hi remei aquí i ara.
Nosaltres entenem que si l’activitat agrària no funciona és
responsabilitat de l’administració, a través de la seva
conselleria; actuar i posar els mitjans per activar-la i no deixar
l’agricultor en mans de la voracitat del mercat lliure. I per això
urgeix prendre mesures clares: una política activa de creació de
llocs de feina rurals, fonamentada en les inversions directes a
la pagesia, perquè el productor agrícola és el més vulnerable a
les alteracions de l’oferta i demanda, en funció de cada anyada,
i per això els estímuls fiscals no són suficients, els nostres
pagesos han de sentir-se efectivament protegits pels poders
públics. Una política decidida de formació professional per tal
de donar als pagesos no només eines professionals, sinó també
de prestigi social.
En aquest sentit, Sra. Armengol, és molt difícil d’entendre
que el Govern hagi fet una gran inversió a la UIB per una del
tot innecessària Facultat de Medicina, que ja en marxa només
podem esperar que pugui servir a l’interès comú, mentre manca
encara el grau d’enginyeria agrònoma, molt més útil i
econòmica.
Una aposta per la combinació de conreus d’alt valor afegit
i potenciadors d’una indústria agroalimentària. La recuperació
de terres ermes que no són només un insult moral al problema
de la fam al món i una minva de la possibilitat per part dels
consumidors de triar productes locals i de temporada. Un pla
estratègic per fer front tot d’una a la mortaldat dels ametllers
que, inevitablement, produirà el Xylella. Si fa 150 anys la
Fil·loxera ens convidà a canviar el paisatge de vinyes pels
ametllers, hem d’esperar la mort de tots els nostres ametllers
per tal de reinventar-nos? Planificar des d’ara el nou paisatge
post-xylella implica no només oferir un futur a la pagesia, sinó
també un paisatge d’alt valor afegit des del punt de vista
turístic. Vull pensar que el pla de reestructuració de plantacions
de fruiters és un bon inici, però em tem que necessitarem un pla
a més llarg termini.
Sector secundari, és més habitual sentir que les Balears, per
la seva condició insular, no poden desenvolupar ni tan sols
mantenir un teixit industrial, sobretot en un context de
deslocalització cap a països emergents; pot ser és veritat que el
sector secundari no pot ser l’eix vertebrador de la nostra
estructura econòmica, però això no ha d’implicar ni pot
implicar el seu abandonament i desaparició. D’aquí la
necessitat d’aplicar solucions urgents, però ben planificades,
que potenciïn el nostre sector industrial.
I ja li he dit que pretenia ser proactiu i com que tenc
qualque deute pendent amb el Sr. Negueruela, enumeraré
algunes idees: assumpció de les flotes de transport marítim de
matèries primeres a càrrec dels poders públics, esperem que
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sigui possible a través del nou REB, de manera que els
empresaris quedin alliberats del sobrecost de la insularitat.
Dos, protecció del teixit productiu industrial que encara
sobreviu amb tres eixos clau: els estímuls fiscals a la producció
del sector secundari; la creació de cicles de formació
professional específicament destinats a la reconversió de la
indústria tradicional, de l’àmbit de la producció estricta a la
gestió i disseny estratègic, generació local d’R+D+I, tot i
assumir l’externacionalització de cert volum productiu i la
col·laboració entre administració i empreses per tal de crear
una marca illenca de qualitat, amb ressò no només local, sinó
europeu i, si escau, mundial. L’explotació de certs productes
únics, sobretot del sector agroalimentari i sabater, per
convertir-los en icones del consum d’alta qualitat.
Tres, reconversió del Parc Bit en un autèntic pool
tecnològic, tot i aprofitar el valor de la qualitat de la vida que
la Tramuntana oferiria a professionals altament qualificats i
amb l’avantatge de la proximitat de l’aeroport. Sé que sona bé,
però aquest projecte no és possible mentre la UIB sigui una
institució que alimenta una certa mediocritat acadèmica, via
endogàmia, tal i com va denunciar el nostre candidat a
l’Ajuntament de Palma, el Sr. Miquel Comas, en el seu
moment, el Parc Bit no és possible sense una universitat de
prestigi i la nostra universitat, per desgràcia, no en té.
Per desgràcia, l’actual Conselleria d’Educació i Universitat
no ha ofert un sol símptoma regenerador ni esperançador en tal
sentit. Sra. Armengol, vostè va mencionar fins a cinc vegades
ahir la paraula “intervenció”, pensam que és el moment, els
bons professors i els bons equips d’investigació, com el de
relativitat i gravitació, als que evidentment hem de felicitar i
aplaudir, tenen tot el nostre reconeixement.
Com a quart punt, recordem que una de les nostres
principals fonts de riquesa ha estat, és i serà la llum solar.
Tenim el repte de desafiar amb rigor el criminal, i vull
subratllar el terme “criminal”, impost al sol de l’infame govern
Rajoy, en un context de canvi climàtic que és el principal
problema que afrontam, no ja com a comunitat autònoma, sinó
com a civilització i fins i tot com a espècie. No es tracta només
que sigui sostenible, que més del 80% de la producció
d’electricitat de les nostres illes s’obtengui cremant carbó sudafricà a obsoletes central tèrmiques. I aplaudim el tancament
progressiu d’Es Murterar, es tracta també i sobretot que les
Illes Balears puguin convertir-se i s’han de convertir en un
referent nacional, europeu i mundial de la producció d’energia
solar i, en menor mesura, d’energia eòlica.
Podem ser energèticament autosuficients al cent per cent en
pocs anys i no es tracta només d’un compromís de solidaritat
moral amb la resta de la humanitat, sinó també d’eficàcia
econòmica. Aquí hem de resoldre la qüestió dels sòls que han
de permetre la instal·lació d’aquests parcs fotovoltaics i que no
pot passar per emprar sòl agrari, Sr. Pons, que necessitarem per
nodrir la nostra població en aquest model que li dibuix; es
requereix un pla conjunt d’instal·lacions a cobertes d’edificis
i a terrenys municipals, amb col·laboració dels ajuntaments, per
impedir el regne dels grans megaparcs fotovoltaics que només
conduiria al manteniment dels beneficis de l’oligopoli energètic
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estatal, mentre pagam encara les factures elèctriques més
elevades d’Europa.

decreixement ordenat, precisament per incrementar els nivells
de riquesa, benestar general i prosperitat compartida.

Invertir en renovables aquí i ara, amb un gran pacte entre
totes les forces polítiques d’aquest parlament, és la millor i
principal inversió estratègica a llarg termini, no només pel
compromís amb l’ecosistema mundial, sinó també perquè així
construiríem una alternativa viable i sostenible al monocultiu
turístic, amb empreses sòlides, amb llocs de feina d’alta qualitat
i amb una immillorable imatge exterior, també de cara al turista
de qualitat i compromès amb el medi ambient, que sabria que
visita unes illes sense emissions innecessàries de CO2, unes
illes amigues de la natura i de l’espècie humana. Convidam tots
els habitants de les Illes Balears a unir-se en un gran projecte
per tal de convertir ca nostra en un autèntic imperi del sol,
amigable i solidari.

En aquest sentit, pensam que l’impost turístic és una passa
imprescindible, però que, gràcies als nostres acords, ara es
duplicarà en temporada alta; és una altra passa perquè a llarg
termini només hi ha un model turístic que compatibilitzi
creixement econòmic i respecte al medi ambient i no forci un
creixement demogràfic desordenat tant de la població resident
com de la població de fet. Per primera vegada tenim un sostre
de places, molt bé, però no serà suficient.

Des de Podem, senyors i senyores del Partit Popular, que
tant ens han criticat i han dit que volíem acabar amb el turisme,
des de Podem volem turisme, sí, però de qualitat, i això no vol
dir de luxe. A nosaltres ens agrada el concepte de turisme de
baix impacte, perquè si només duguem turistes de luxe
aleshores la inflació arribaria a tal nivell que cap puja de
salaris, com ara la del conveni d’hostaleria, per molt
impulsades a la Conselleria de Treball que estigués, no podria
compensar-la, i la bretxa entre rics i pobres es faria
insuportable.
Qualitat implica control i això connecta directament amb
una mesura que aplaudim de manera genèrica, la Llei del
lloguer turístic. S’ha de tenir cura en la concessió de llicències,
persones i municipis, i els hotelers han de tenir present que, si
d’una banda són un motor clau del desenvolupament econòmic
i insular, d’altra banda, no els correspon a ells, sinó als poders
públics, dictar les lleis i fer-les acomplir, perquè és obvi que no
n’hi ha prou a legislar, i per això, -i ens referim directament a
vostè, Sr. Vicepresident-, és urgent la construcció d’unes eines
d’inspecció eficaces, tant per prevenir i sancionar la
sobreocupació hotelera, com per evitar que el lloguer turístic
impedeixi l’accés a l’habitatge a la nostra població.
Senyors i senyores diputats, Sra. Armengol, les Balears són
com a una representació a escala del món, una superfície
limitada amb un problema de superpoblació, l’únic manera de
controlar l’augment de la nostra població de dret és entendre
que la resposta econòmica adient no és el creixement extensiu
sense límits, les seves polítiques ja han rebut el pertinent toc
d’alerta per part dels moviments ecologistes, amb la
manifestació “fins aquí hem arribat”, i la nostra aposta no pot
ser una altra que incrementar la qualitat a tots els sectors
econòmics.
Però les nostres Illes viuen un gran desequilibri estacional
que implica una gran diferència entre la població de dret i la
població de fet en temporada alta, i si s’accepta, com ha quedat
més que demostrat, que no hi ha relació demostrable entre
l’arribada de més turistes i la creació de més riquesa que
impliqui un benestar col·lectiu, sinó més aviat tot el contrari,
batem rècords de turistes al mateix temps que la precarietat
assoleix límits terribles, aleshores es fa evident que la qüestió
en termes del sector turístic no rau més en controlar el
creixement desordenat, sinó directament en força un

Parlem d’educació, és difícil acceptar, Sra. Armengol, la
seva afirmació, com a mínim, agosarada, que la pau ha retornat
a la comunitat educació; en tot cas, tenim la pau dels barracons.
I tampoc no coincidim que s’han restablert plenament els drets
perduts dels docents. No hi ha atacs directes cap al col·lectiu
docent en tant que tal, li reconec, però és simplement fals que
els docents hagin recuperat tots els seus drets. Ahir vostè em
parlava de somnis i com a somniadors que som i volem ser, per
un moment gairebé va emocionar-nos, ara bé, la condició per
somniar amb els peus a terra és ser valent i sincer. Demani a
qualsevol docent o sindicat per la lletra petita de la seva
suposada plena recuperació de drets i tendrà un panorama més
clarificador. Posar-se malalts més d’un dia, però menys de cinc,
continua tenint una penalització a la nòmina.
Com acostumen a fer massa líders polítics, que s’omplen la
boca amb la paraula educació, però que mai no han fet una
reflexió seriosa sobre la matèria, vostè ens vol tranquil·litzar i
potser vol tranquil·litzar-se també vostè mateixa parlant-nos
d’inversions milionàries en educació, benvingudes siguin. El
dèficit en inversió en educació es manté a nivell estatal i també
autonòmic a la cua dels països del nostre entorn i que amb
aquest dèficit històric que arrossega en matèria educativa les
Balears i l’etapa negra anterior, caldria haver fet una millor
planificació des de l’inici de legislatura. En canvi sí que hi ha
hagut milions d’euros, amb o sense planificació, per a les
autopistes d’Eivissa, per fer macro hospitals, com el Son
Espases i Can Misses, per al Palma Arena, per al Palau de
Congressos, el metro, i això encara ho paguen car els nostres
fills i filles.
La manca de planificació que ja denunciàvem l’any passat,
té algunes conseqüències a la vista, un nou curs escolar va
començar fa menys de dos mesos a les nostres illes i com ja
comença a ser tradició, continuen els problemes de falta de
nous centres educatius. Així com s’ha inaugurat per ara un únic
nou centre dels recollits al Pla d’infraestructures, el de Son
Macià, també s’han inaugurat 16 noves aules modulars fins
arribar als 122 barracons. Una altra vegada batem rècords a
nivell estatal.
Sabem que la Conselleria d’Educació ha estat fent feina i
continua treballant en la millora dels centres i que està fent un
esforç econòmic molt important durant aquesta legislatura que
nosaltres hem impulsat. Sabem especialment que aquest estiu
s’han fet moltes millores dels centres educatius, però clarament
no és suficient. Determinats municipis de les illes pateixen un
dèficit històric, reconegut per la conselleria, però no s’ha
solucionat i sembla que no se solucionarà a curt termini. I aquí
és on radica el principal problema, la falta de planificació
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durant anys pels diversos governs, han convertit l’increment
demogràfic que experimenten les Balears des de fa anys, en un
problema al qual no podem fer-hi front. Aquest creixement no
és una qüestió circumstancial de tres o quatre anys, és una
qüestió de cicle i sense tenir això en compte serà impossible
acabar amb la manca d’infraestructures per a l’escola pública.
Però no ens hem d’enganar, tots els recursos del món no
serveixen per a gairebé res si els responsables de donar-los
bona utilitat, és a dir, els professionals de l’educació, senten
que no se’ls dóna suport quotidià, que es desconfia d’ells, que
no són correctament avaluats, si no el contrari, fiscalitzats. Per
favor, no ens hem de perdre en paraules autocomplaents i hem
de retornar de bon de veres als nostres docents la dignitat i
autonomia professional, a més del prestigi intel·lectual que els
permetrà forjar la famosa societat del coneixement, de la que
vostè tant ens va parlar ahir.
D’altra banda, necessit fer una referència a una qüestió de
principis que ahir vostè va obviar, l’equiparació de condicions
salarials entre els docents de l’ensenyament públic i el
concertat. I dic que és una qüestió de principis perquè tal
equiparació obvia dues qüestions fonamentals, la primera és
que l’ensenyament concertat va néixer com a una simple
solució provisional allà on el sistema públic no podia garantir
el servei i per tant, la tendència hauria de ser d’anar reduint la
concertació fins al punt de fer-la innecessària. I equiparar els
salaris dels dos col·lectius docents no sembla coherent amb tal
plantejament. I en segon lloc, vull recordar-li que els docents
de l’ensenyament concertat, tot i rebre els seus salaris de fons
públics, són contractats lliurement per entitats privades.
Finalment tendrem atenció sobre els incompliments dels
acords signats els anys anteriors per part del Govern, Podem i
l’Assemblea de Docents i també dels acords signats amb els
sindicats en qüestió de ràtios, recordem que es va dir que el
30% dels nous recursos que venguessin de Madrid, anirien
destinats a l’educació pública. Sembla que no va venir cap euro
des de Madrid que poguéssim destinar a finançar aquesta. I per
altre costat l’any passat es va signar un compromís de reducció
d’un 70% dels barracons a finals de legislatura i enguany en
tenim 16 més, Sr. Conseller.
Habitatge. Les conseqüències sobre el dret a l’habitatge,
derivades de la crisi econòmica, així com de l’impacte de la
massificació turística, han estat i són devastadores per a la
població de les nostres illes, on, a mesura que passa el temps,
les feines es precaritzen, els habitants disposen de menys
ingressos i la temporalitat de les feines s’accentua. És evident
que la suma d’aquests dos factors ha conduït a la impossibilitat
per part dels ciutadans al dret a accedir, mantenir i gaudir d’un
habitatge digne, assequible i estable. Amb tota la intenció de
revertir la dramàtica situació de moltes famílies que no
disposen d’un sostre, és evident que la política d’habitatge que
ha de fer el Govern ha de ser valenta.
El Govern ha d’estar disposat a posar-se al capdavant i
convertir la nostra comunitat autònoma en l’avantguarda de la
protecció del dret a l’habitatge per a la seva gent. La primera
que podríem anomenar la via ràpida, que és aquella en què es
prenen les mesures més urgents, les mesures que amb dotació
econòmica poden pal·liar les greus situacions d’emergència
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d’habitatge que patim. En aquesta via ràpida quedarien
inserides accions com les de construir nous habitatges de
protecció oficial i al marge de la confiança que es pugui
dipositar en els grans tenidors en la declaració dels habitatges
que tenguin buits, que el Govern disposi d’un instrument
d’acció directa per detectar habitatges que per estar buits, es
trobin en una situació anòmala respecte la que és
indiscutiblement la seva naturalesa, allotjar persones.
Per dur a terme aquestes tasques d’una forma òptima és
fonamental la proposta que li hem fet de creació de l’oficina
d’habitatge buit, la funció de la qual seria principalment
aquesta detecció d’habitatges buits, perquè s’incorporin al
mercat del lloguer públic, o privat de llarga durada. I la segona
de les vies es correspon amb accions polítiques que a més llarg
termini, pretenen canviar conceptualment les maneres en què la
gent té un habitatge. No hem de reincidir en els errors que van
dur a la situació de manca d’habitatge que patim, no hem de
tornar afavorir l’endeutament gairebé perpetu de les persones,
cosa que només afavoreix i beneficia el sector financer.
Per tant, el que hem de fer són polítiques encaminades a
conscienciar la gent, a fer-los conèixer que altres formes de
tinència diferents a la compra no només són possibles, sinó que
són la millor opció per ser fiables i més barates, com són el
lloguer o la cessió del dret de superfície. I amb la progressiva
implantació d’aquestes formes alternatives de tinència i
destinant els habitatges a complir amb la funció social per la
qual varen ser creats i no com a eina especulativa i de lucre
sense miraments, com passa amb els habitatges d’ús turístic,
poc a poc avançarem cap a la desmercantilització del dret
constitucional a l’habitatge i construirem entre tots una societat
balear més justa i amb millor qualitat de vida.
Acaba el meu temps, no podré esmentar qüestions de les
meves conselleres favorites, Fina Santiago, Fany Tur, i la seva
bona tasca en la que s’han recuperat evidentment molts de drets
i se n’han incorporat de nous.
Parlarem, finalment i simplement d’un tema que a vostè,
Sra. Armengol, i a mi ens emociona, ja s’ha aprovat en aquest
Parlament una Llei de persones desaparegudes i coincidesc
amb vostè, cada fosa que s’obre és una ferida que es tanca i en
tancarem unes quantes en aquesta legislatura. Per tant, és un
orgull formar part d’un projecte polític sensible amb la
memòria i els sentiments de tantes persones humiliades i que
només ara troben dignificat el silenci al qual varen ser
condemnades...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jarabo, per favor, vagi acabant.
EL SR. JARABO I VICENTE:
Acab. I parlant de memòria històrica, m’agradaria destacar
la valentia política dels companys i companyes del PSIB, MÉS
i Podem del Consell de Mallorca davant la no catalogació de Sa
Feixina i dels companys i companyes de Palma per la seva
proposta d’enderrocament. No podem permetre que monuments
feixistes a la memòria dels caiguts d’un bàndol, recordi
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permanentment els horrors d’una dictadura amb total impunitat.
La Feixina s’ha de tombar.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Passam al torn d’intervenció de
la presidenta del Govern. Té la paraula, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo per la seva
intervenció i per les propostes que vostè ens hi fa, que sens
dubte evidentment el Govern treballarà i escoltarà, com no pot
ser d’altra manera, igual que les que han plantejat altres grups
parlamentaris que han intervengut i els que intervendran durant
tota la resta del debat de política general.
Jo vull tornar posar en valor allò que hem fet i que crec que
treballam junts, com a projecte de comunitat autònoma, com a
projecte per a la nostra societat en termes de present i de futur,
mirant a llarg termini. I jo crec que això és una capacitat
important que hem pogut i que anam construint junts i que té un
gran valor que jo vaig voler posar de manifest ahir i vull posar
de manifest avui. Vull agrair una vegada més el suport als
acords pel canvi i, per tant, aquest full de ruta pactat entre les
diferents formacions polítiques Podem Illes Balears, Partit
Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, per fer
possible que aquest Govern tengui una ruta d’acord de
legislatura, un acord de legislatura, un acord de polítiques
evidentment que van molt més enllà. Un acord de polítiques
que jo vull recordar i vull posar de manifest, que s’acompleixen
d’una forma important i que ja tenim un alt grau de compliment
d’aquell acord que signàrem per començar a caminar junts a
principis de legislatura.
Crec que és important, Sr. Jarabo, com vostè també feia
referència, veníem d’una situació (...) per tant, hem començant
a caminar en aquesta legislatura amb un govern que ha tirat
endavant una forma de fer política diferent i unes polítiques
absolutament diferents també, en temes que són bàsics i que jo
crec que compartim. Veníem d’una època de retallades,
d’austeritat malentesa, una època duríssima, també de
moltíssima crispació i per tant, allà on el Govern va treballar
més intensament era en el rescat ciutadà, que vostès li deien el
retorn de drets de ciutadania, i evidentment hem aconseguit
fites molt importants, que crec que són molt importants, però
el que és important és consolidar-los, perquè vàrem aprendre en
el passat que tot allò que no es consolida és molt fàcil de poder
tirar enrere, i per tant consolidar aquestes polítiques públiques
de garantir la igualtat d’oportunitats entre ciutadans i
ciutadanes és el que ens fa més forts com a societat i crec que
és el que, a vostès i als membres que formam part del Govern
i als partits que li donen suport, és el nostre full de ruta clar,
invertir fort en totes aquelles polítiques que enforteixen i
apoderen la societat, que garanteixen els serveis públics
necessaris i que aposten per unes Illes Balears amb un futur
més pròsper i molt més digne; per tant aposten per la formació,

aposten per la innovació, aposten pel coneixement, aposten per
l’educació, aposten per reforçar tota la societat de les Illes
Balears, aposten pels empresaris, pels emprenedors, per la gent
que efectivament té una curolla, un somni, un projecte que vol
tirar endavant i que necessita que el seu govern i la seva
política hi siguin darrere. I això, des de la humilitat, però també
des de la convicció que es fa feina en positiu per a aquesta
terra, s’aconsegueix, i hem aconseguit coses molt importants,
i ho hem aconseguit junts, Sr. Jarabo, i per tant Podem també
s’ha de sentir orgullós dels avanços.
I està molt bé que vostè plantegi allà on no acaba d’estar
d’acord, i em basaré simplement a contestar-li una mica allà on
vostè ha plantejat alguns dubtes sobre la política que està
gestionant el Govern de les Illes Balears, perquè don per fet
que en tot allò el gran percentatge de les polítiques que tiram
endavant evidentment és amb el suport de Podem Illes Balears.
Ens deia vostè que té dubtes sobre si aquest govern està
fent, diríem, tot el que podria per intentar millorar el nostre
model econòmic. Vostè ha dit donar menys pes al turisme; jo
dic que el turisme ha de ser el motor de creixement econòmic,
però ha de servir de palanca per poder reactivar altres sectors
econòmics que són claus en aquestes illes. I jo li dic que sí, mai
no hi havia hagut un govern amb tanta proposta política de
línies de suport a molts de sectors econòmics estratègics
d’aquestes illes que ens complementen molt millor el nostre
model econòmic i que fan sens dubte que els sectors estratègics
d’aquestes illes puguin repuntar.
I, efectivament, ha fet referència al Pla d’indústria i a la Llei
d’indústria, i li he de recordar..., estan molt bé les propostes
que ens fa però li he de recordar que el Govern ja té endavant
aquest projecte, que li vaig anunciar ahir que tendrà una
dotació pressupostària de més de 10 milions en el pressupost de
l’any 2018, on hi ha línies de formació dual, que ja estam
invertint 7 milions d’euros en sectors estratègics, i això és molt
important, això no passava abans, i des de l’acord amb el món
empresarial, des de l’acord amb el món de la formació estam
fent una estratègia també de formació dual en sectors
estratègics, sectors com la nàutica, que també estam potenciant
des del Govern de les Illes Balears perquè dóna llocs de treball
molt qualificats i deixa molts recursos econòmics en aquestes
illes, i per això, gràcies a l’ITS, també tendrem una escola de
nàutica pionera a Palma que ens donarà cabuda a un sector que
és emergent, que creix, però que necessitava l’impuls públic
com s’està donant des del Govern de les Illes Balears.
Formació dual també en tot el que fa referència a la tecnologia
i a les noves tecnologies; formació dual també en indústries
tradicionals d’aquestes illes, com el calçat, i hem començat amb
experiències molt bones precisament a la meva ciutat, a Inca,
on fàbriques de renom ja poden tenir treballadors en formació
dual, i per tant estam també possibilitant que aquells oficis
tradicionals no es perdin de les nostres illes, amb línies directes
al suport a la innovació i a la reindustrialització que preveu el
mateix pla d’indústria. Una aposta ferma, per tant, per sectors
estratègics d’aquestes illes que garanteixen llocs de treball i
estabilitat laboral, i que permeten també una competitivitat alta
als empresaris d’aquestes illes.
Una aposta ferma -li ho deia abans i vostè ho reconeixiaper l’economia del coneixement, Sr. Jarabo. El Pla d’innovació
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que vàrem explicar ahir i tot el que farà referència a la Llei de
la ciència és un pla molt compromès i molt potent d’aquest
govern, i és un pla per donar sortida a una economia que ens
repercuteix molt positivament a les Illes Balears, que té molt de
retorn social i que té molt de retorn econòmic a les Illes
Balears, i per això tenim aquest pla d’innovació, per això s’han
tornat recuperar les subvencions i les aportacions a les
empreses innovadores, per això s’han tornat convocar les
beques per als investigadors, per això en aquestes illes hem
pujat el pressupost de l’IDISBA, per això apostam per la
recerca i la innovació; per això hem canviat la RIS3 i és molt
important: ja no només afecta al sector turístic sinó que afecta
a altres sectors estratègics de la recerca que podran tenir
recursos europeus precisament per destinar cap a un altre model
econòmic, i que aposten d’una forma valenta, quan parlam de
recerca i innovació, per la Universitat de les Illes Balears.
I, Sr. Jarabo, no compartesc en absolut amb vostè la seva
apreciació sobre la Universitat de les Illes Balears. És una bona
universitat...
(Alguns aplaudiments)
...i és una universitat amb un grau d’excel·lència en termes
d’investigació, que té premis reconeguts i que participa de
campus oberts i de campus externs amb projectes molt potents
de la Universitat de les Illes Balears. Evidentment Alícia Sintes
i el seu equip de les ones gravitacionals és un exemple que ens
ha posat, a les Illes Balears, en el món en el millor que podem
ser, la investigació, i la investigació pública des de la
Universitat pública de les Illes Balears, que sempre tendrà una
defensa aferrissada del Govern que jo tenc l’honor de presidir.
(Més aplaudiments)
I sí, l’aposta que hem fet per la Facultat de Medicina és una
bona aposta. Jo ja sé que no el convenceré, però és una bona
aposta, en la línia que anàvem d’apostar per l’economia del
coneixement, d’apostar per la recerca, i la recerca en salut és
dels camps més extensos en treballar, i és molt important. I és
molt important també perquè els nostres ciutadans tenen dret a
tenir aquests estudis aquí, com els tenen per gairebé tot
Espanya o per tot Espanya. I una altra cosa: en cinc anys, Sr.
Jarabo, es jubilen 329 metges de la sanitat pública.
Necessitam..., no és veritat que no necessitem més metges, en
necessitam, i per tant és molt important aquesta aposta que ha
fet el Govern conjuntament amb la Universitat, i això no va en
menyspreu de ningú; enginyeria agrònoma també es cursa a la
Universitat de les Illes Balears.
I l’aposta per aquest model econòmic diferent que vostè
explicava i que jo compartesc, que apostam per la
diversificació, i per la indústria, i apostam per la innovació, i
apostam per la recerca i pels canvis estratègics d’on hem de
posar els fons europeus en termes d’innovació, d’investigació,
de recerca, de desenvolupament, també evidentment vostè feia
referència a tot el que fa referència al sector primari, que també
per al nostre govern és important i que jo ja vaig explicar ahir,
i he pogut explicar avui en el debat amb el Sr. Company
l’aposta que hem fet, ferma: hem dotat el Pla de
desenvolupament rural, que també promociona una economia
diferent; estam aplicant evidentment la política agrària comuna
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amb una gestió des de la conselleria que no és fàcil però que
s’està aconseguint millorar moltíssim, que estam pagant molt
bé, ja hem pagat 11,5 milions d’euros; que estam apostant pel
nostre camp, evidentment no com a senya pròpia del nostre
territori sinó també incorporant molta gent al món rural, i així
hem aconseguit que 200 joves ja s’hagin incorporat
precisament amb una ajuda important del PDR, 200 joves que
han decidit lligar el seu futur vital i professional al camp, i crec
que això també és una bona notícia. Igual que totes les tasques
d’investigació per protegir el nostre camps i les nostres
espècies; he fet referència al Xylella, i he de recordar que
aquest govern ha estat el que ha fet feina per detectar el
problema, per fer-hi front, per convèncer tant el ministeri com
Europa que s’havia de fer una política de contenció, que
nosaltres som un territori fràgil, que les Illes no poden perdre
part indestriable del seu paisatge i que per tant havíem de fer
polítiques molt contingudes i també de repoblament, i li vull
recordar que precisament, i gràcies a l’impost de turisme
sostenible, hi haurà una inversió extraordinària en agricultura
ni més ni manco que per valor de 7,2 milions d’euros a la
darrera convocatòria, que se suma a l’anterior, en què ja n’hi
havia molts, i molta part d’ells evidentment per lluitar contra la
plaga del Xylella i, per tant, per repoblar també el nostre camp.
Igual que l’aposta ferma que es fa des de la Conselleria
d’Innovació. Vostè parlava del Parc Bit. He de recordar que
també és aquest govern el que ha fet possible el Centre BIT a
Menorca i que era una reivindicació històrica, que,
desgraciadament, el Govern d’Espanya no havia volgut
sufragar i el Govern Bauzá havia deixat de gestionar per fer-lo
possible i s’ha pogut fer una realitat. I a més el Parc BIT no
l’hem de convertir Sr. Jarabo en un pool tecnològic, és que ja
ho és, és que ja ho és. I en aquesta legislatura hem incrementat
un 20% les empreses que s’hi han pogut dedicar i a més, un
20% també dels treballadors, per tant, l’aposta del Parc BIT és
valenta i a més té les seves demostracions.
Vostè després m’ha fet una referència sobre el tema de les
energies renovables, del futur energètic que volem per a
aquestes illes. A mi m’agradaria que compartíssim la diagnosi
i la línia a treballar. La diagnosi, supòs que la compartim, i és
que no volem que en el futur aquestes illes es segueixin
alimentant amb energies que no són netes i que, per tant, jo
supòs que vostès ens donen suport en què hem de tancar Es
Murterar i que hem de ser capaços de deixar de cremar fueloil
a la central de Maó, perquè això és el que més contamina, el
que més, sense cap comparació possible amb altra cosa en
aquestes illes. Per fer-ho possible necessitam que hi hagi fonts
alternatives i, efectivament, tenim el gas, però en necessitam
d’altres. Si no som capaços que hi hagi parcs fotovoltaics que
ens donin energia neta, és impossible que puguem fer la
transició energètica Sra. Jarabo i aquesta és la realitat. Per tant,
hem de saber quin dibuix de futur volem. Nosaltres el tenim
clar, no volem energies contaminants a les nostres illes, volem
treballar en l’aposta per les energies netes, per les energies
renovables i per això donam suport a aquesta estratègia, tant de
tancament de les energies que no són netes, com l’aposta ferma
per l’energia fotovoltaica, entre d’altres energies netes.
I ho fem també amb l’aposta pel transport terrestre de les
Illes Balears, concretament a l’illa de Mallorca que és allà on
té competència el Govern de les Illes Balears, amb una aposta
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ferma per l’electrificació del tren i amb una aposta ferma també
perquè el transport terrestre, les noves concessions de l’any
2019 també apostin d’una forma clara per vehicles que utilitzin
energies netes a les nostres carreteres.
Vostè també m’ha fet una referència a la política turística de
què parlàvem abans, ha de ser el motor de creixement
d’aquestes illes, però també ha de ser palanca per a altres
sectors que són estratègics. M’ha dit que necessitam reforçar la
inspecció, jo he de tornar recordar en aquesta cambra que la
inspecció turística d’aquest Govern només fa referència a l’illa
de Mallorca, perquè Menorca, Eivissa i Formentera tenen les
competències transferides als consells insulars, amb els quals
treballam colze a colze. I per primera vegada en la història hi
ha campanyes d’inspecció compartides no només entre el
Govern i els consells, sinó també amb els ajuntaments, a l’illa
de Mallorca, molt concretament s’han fet campanyes
específiques amb l’Ajuntament de Palma, amb l’Ajuntament de
Calvià, amb l’Ajuntament de Llucmajor, que estan donant el
seu rendiment.
Vostès crec ho coneixen perfectament bé i, a més, hem
aconseguit crec que uns dels reptes que teníem com a societat,
que és allargar temporada turística i poder garantir més
estabilitat laboral i poder garantir equilibri, que quan parlam de
turisme és la paraula clau, equilibri entre el resident i el turista,
equilibri entre el medi ambient i el turisme, equilibri entre les
activitats econòmiques, això és important. I en aquesta línia
treballam i s’aconsegueixen qüestions que crec que són
realment importants. I és veritat que tenim una economia que
creix i que el fet que la nostra economia pugui créixer, ens pot
garantir llocs de treball estables, ens pot garantir que tenim més
treballadors, que tenim més cotitzacions a la Seguretat Social,
per tant, que tenim més gent en què la riquesa es redistribueixi
i tenim possibilitats de tenir més gent que tengui una esperança
d’una vida de futur més agradable, que pugui tenir un projecte
vital important a poder elaborar en aquestes illes.
I com que podem créixer econòmicament, podem tenir més
ingressos, malgrat el Govern d’Espanya, podem invertir més en
les polítiques públiques que li deia en el principi, que crec que
va ser una part important d’allò que ens va unir a les diferents
formacions polítiques i vàrem entendre que havíem de transitar
una legislatura absolutament diferent d’allà on veníem.
I una que és molt important és l’educació. I l’educació per
a nosaltres és fonamental i per això hi hem invertit molts
recursos públics i seguirem.
(Remor de veus)
Hem contractat molt més professorat i seguirem. Hem
millorat les condicions laborals del professorat de la pública i
seguirem. Però em diu vostè que no vol que millorem els sous
del professorat de la concertada? Són treballadors d’aquestes
illes amb els que nosaltres també hi estam compromesos.
(Alguns aplaudiments)
I és veritat, veníem d’una legislatura on no s’havia
planificat cap obra nova, ni cap nova infraestructura, on el
manteniment de les instal·lacions s’havia abandonat

absolutament i hem hagut de treballar, i amb vostès hem pactat
un Pla d’infraestructures educatives molt potent per a aquestes
illes, i jo els agraesc la seva insistència en això, és molt
important. És molt important planificar el futur que volem i
efectivament, permetrà una inversió de 100 milions d’euros en
noves escoles, que ens permetrà al final de legislatura poder
tancar el 60% d’aules modulars que té aquesta comunitat
autònoma i que nosaltres tampoc no desitjam, però quan tens
una comunitat on et creix la població escolar i quan tens una
comunitat on durant quatre anys han abandonat la inversió en
les infraestructures, Sr. Jarabo, el que hem de fer és escolaritzar
els infants, aquest és el primer dret, i treballar per reduir les
aules modulars, com fa el Govern que tenc l’honor de presidir,
i l’equip del conseller Martí March, que fa una feina immensa
en aquesta línia.
Per tant, seguim fent feina en això, seguim en aquesta línia
de potenciar l’educació de les Illes Balears, l’educació
sostinguda amb fons públics de les Illes Balears, que tota ella
i a totes les famílies els llanç aquest missatge de tranquil·litat,
tota ella és fonamental per escolaritzar els nostres i les nostres
filles. Per tant, tendran el suport i el compromís d’aquest
Govern, amb una educació que volem de qualitat, que volem
equitativa, que volem inclusiva, que volem que tothom tengui
les mateixes oportunitats. I per això, i jo n’estic orgullosa, Sr.
Jarabo, també hem posat que els nins de la concertada tenguin
dret a les beques menjador, que no tenien la passada
legislatura...
(Alguns aplaudiments)
I després m’ha parlat d’habitatge, i sé que hi ha algunes
qüestions més que no ha pogut tocar. En habitatge jo crec que
anam en la línia que hem anat parlant des del principi de
legislatura. Crec que la política d’habitatge pública ha canviat
radicalment, hem passat del no-res a tenir una política
d’habitatge públic a les Illes Balears, una política d’habitatge
diria, que ni tan sols n’hi havia. Estam en la línia de treball, en
la llei d’habitatge, una llei valenta, una llei que té un caire
social molt important, una llei que fa una cosa també lligada a
l’equilibri, que és qui té molt d’habitatge el posi a disposició
d’aquell que el necessita, és un equilibri just. I que per tant,
crec que és una llei valenta, compromesa amb les necessitats
reals d’infraestructures que pateixen molts ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes. Ahir vaig explicar un Pla
d’habitatge compromès de 50 milions d’euros d’inversió, que
canvia radicalment el que hi havia i el que ara tendrem i tenim
en aquestes illes.
I evidentment també jo els agraesc les propostes que vostès
han fet amb l’equip del conseller Marc Pons i que seguirem
treballant conjuntament, perquè sens dubte, des d’escolta
activa, des de les diferents propostes en positiu dels diferents
grups parlamentaris, sens dubte podem treballar una línia
política molt més potent i molt més encertada.
I, Sr. Jarabo, jo li som molt franca, nosaltres des del Govern
de les Illes Balears treballam activament en allò que ens havíem
compromès amb la ciutadania, som lleials al que prometérem
a la campanya electoral, al que signàrem en els acords pel canvi
i som lleials a una línia política que ens ha de dur a unes Illes
Balears més pròsperes i a unes Illes Balears més dignes. En
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aquesta línia política de treball conjunt, jo vull donar molt de
valor a la capacitat de pacte i de diàleg, i vostè també li ha de
donar molt de valor a l’estabilitat necessària per tirar endavant
aquestes polítiques.
Crec que és important que junts seguim treballant el futur
que es mereixen els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, des
de la premissa clara d’aconseguir una societat més justa, més
igualitària i radicalment més democràtica.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Presidenta. Passam al torn de rèplica del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr.
Alberto Jarabo.
EL SR. JARABO I VICENTE:
Gràcies. Presidenta, Sra. Armengol, primer de tot,
evidentment, des de Podem Illes Balears posam en valor tots
els acords que hem assolit junts, que hem iniciat un camí a
partir d’aquesta legislatura que entenem que hem de continuar
a la propera i que en venguin moltes més i entenem també que
els canvis que s’han produït fins ara haurien de ser
irreversibles, és a dir, aquest horitzó que tenim plegats, que les
polítiques que s’aproven ara han de ser irreversibles
evidentment ho compartim.
No hem volgut fer menció, evidentment, de totes les lleis
que hem aprovat, de totes les propostes polítiques amb les
quals estam d’acord, les posam en valor, no en tengui cap
dubte, som aliats, ho tenim tots claríssim, ho podríem repetir,
però crec que l’enumeració ja l’hem fet moltes vegades: renda
social, impost turístic, els diferents plans d’ocupació, ara
novetats al Pla d’indústria en el qual també acordarem
moltíssimes qüestions i fins i tot l’oficina anticorrupció que,
abans li deia, ens ha preocupat a vegades que hi hagués
determinades tensions que no acabàvem d’entendre, però que
sembla que finalment tirarem endavant; però s’ha de posar en
valor que sempre, malgrat totes les tensions que existeixen en
qualsevol negociació entre partits diferents evidentment, crec
que sempre hem arribat a acords, fins i tot alguns d’ells en la
pròrroga, com va ser el de l’impost... la llei de lloguer turístic.
Per tant, a partir d’aquí crec que hem d’entendre tots, i des del
nostre grup ho hem de tenir claríssim, que apostam pel
manteniment i la posada en valor de les polítiques que es fan
des del seu govern.
És evident que, a més, no hi ha alternativa, com li deia
abans. Venim d’un govern de polítics de (...) de targetes
sanitàries, és a dir, qualsevol altra qüestió, qualsevol altre
govern ha de ser millor. El que hem de fer és, entenc jo,
complementar, des del nostre grup també, les propostes de
model de país que vostè va fer ahir. I amb aquesta intenció he
fet la meva intervenció perquè crec que és aquesta
complementarietat entre vostès, entre nosaltres i entre MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca i més Gent per Formentera els
que hem de construir de manera conjunta un model de país per
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a aquestes illes com també aquests partits han de construir des
d’una mirada balear la construcció del nou model d’estat
territorial. Crec que aquí també entendrem des d’aquesta
experiència d’estat pluriinsular que som hem de posar-la en
valor també per poder transmetre-la a la resta de l’Estat.
Vostè ha comentat també diferents qüestions en les quals
també hem d’estar d’acord, com la Llei de ciència, sé que es fa
un esforç en innovació, i és evident que nosaltres també sempre
li hem de demanar més. S’ha avançat també en la creació de
noves empreses en el Parc Bit a partir d’un clima que
evidentment pel cicle econòmic s'afavoreix que es puguin
iniciar noves empreses, però també és ben cert que les
possibilitats que tenim, i jo crec que hem d’aspirar molt més
enllà del que hi ha i de fer descripcions a vegades del poc que
ens passa, que està molt bé, però a vegades és que hem de
reconèixer que si tenim unes illes amb un atractiu enorme i que
hem aprofitat molt bé el turisme hem de començar a revertir
això per fer les inversions i crear atractiu precisament per als
científics i les ments més importants del món a nivell científic.
I això ha d’anar vinculat, per això li deia també, amb la
capacitat de generar prestigi de la UIB, i aquí evidentment crec
que s’han de fer millores. Ho dic perquè ens hem trobat amb
determinades tensions allà que jo crec que són millorables i que
el Sr. Conseller també hi hauria de participar.
Tenim gent híper preparada que ha guanyat un premi Nobel,
és a dir, això ens prestigia i ho hem de valorar una i mil
vegades, però també hem de reconèixer que a vegades hi ha
impediments perquè les ments més brillants puguin estar ja
donant classe. Crec que això també s’ha de dir per qüestions,
idò, de manca de transparència, com hem vist al cas Minerval
per exemple, i crec que s’ha de recordar que també ha passat
durant aquest darrer any per una manca de control i perquè a
vegades, idò, en tota institució pública es generen determinades
xarxes clientelars, que crec que aquest govern hauria de
començar a pensar d'acabar. Tot el respecte als bons
professionals, insistesc, i als bons investigadors que tenim a la
nostra universitat pública que, insistesc, nosaltres volem
prestigiar encara més.
Parlava també d’energia... de generació d’energia elèctrica.
Hem tengut diferents bregues i hem batallat, jo crec, que primer
internament dins cada partit, Sr. Pons, i després ens toca
començar a configurar la política comuna en matèria d’energia.
Clar que estam d’acord, Sra. Armengol, amb el tancament d’Es
Murterar. La qüestió del gas a Menorca ja és un poc més
conflictiva perquè entenem que una vegada es pugui instal·lar
el gas allà serà més complicat que es pugui incrementar
l’alliberament d’energies... la generació elèctrica a partir de
renovables. Esperem que no sigui així, però tenim aquesta por
i des de Menorca ens ho traslladen. És evident que és molt
millor el gas que cremar fuel, això es evident, per les qüestions
de contaminació que la Sra. Presidenta ha mencionat abans.
Però sí que quant al model energètic tenim dubtes. És evident
que hem de passar a dependre de les renovables. Aquí estam
d’acord, Sra. Armengol, no tengui cap dubte al respecte i crec
que he fet una descripció molt extensa de com pensàvem des de
Podem que hauria de ser aquest model. Però hi ha una tensió
aquí i és si volem que siguin les grans companyies elèctriques
les que mantenguin el monopoli de la generació elèctrica, i aquí
ens trobaríem amb aquesta idea, aquest model de creació de
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grans megaparcs fotovoltaics, que això impediria idò gaudir del
nostre paisatge, generaria un impacte paisatgístic, però a més
contribueix a una mentalitat que és que són grans centrals
nuclears, tèrmiques i ara fotovoltaiques les que ens han de
generar l’electricitat.
Nosaltres pensam que no, nosaltres confiam que sigui
l’energia distribuïda, una major consciencia de la societat que
ha de generar la seva pròpia electricitat i que els municipis aquí
tendran un paper fonamental per conscienciar de manera
propera els seus ciutadans amb la cessió d’espais, de sòls, que
no siguin agraris, perquè hem d’entendre aquesta filosofia que
nosaltres li dibuixam, el camp agrari mallorquí s’ha de
maximitzar i el camp sobrant, evidentment, sí que s’hauria de
maximitzar també per cobrir les nostres mancances quant a
generació elèctrica. Tengui-ho clar. Però això passa per
col·laboració amb els ajuntaments, val?, i no tant per aliances
amb les grans empreses elèctriques o els seus operadors que
creen els parcs amb empreses o amb aliances de companyies
alemanyes o franceses, que són les que finalment se'n duran el
benefici del nostre sòl, com ara fan els hotelers amb els
beneficis del nostre sòl i el nostre paisatge que se’ls enduen ells
i a més a paradisos fiscals.
Sí, sí, Sr. Font, això no és compartit, això no és compartit.
Bé, ja discutirem amb vostè.
Tenim diverses qüestions també, que abans no li he pogut
comentar, com són les dificultats dels diferents consells per
acabar de fer el traspàs de competències, l’etern problema de
la Sra. Cladera de les bestretes, que no s’acaba de resoldre,
esperem que no actuï com el Sr. Montoro i no el vulgui imitar
en relació amb el deute de la comunitat amb l’Estat, sabem que
aquí entre germans ens entendrem.
I sí que volem fer referència al model de mobilitat. Sabem
que la situació de les nostres carreteres, les de Mallorca i també
les de la resta d’illes, és insostenible, principalment a l’estiu,
saturades quasi durant tot l’any. Aquí el problema és de model
i també hem insistit que el Sr. Pons ens hauria de començar a
avançar el seu pla de mobilitat. Hem de trobar una alternativa
pública de transport públic, mitjançant autobusos i trens, que
pugui conscienciar la gent o facilitar per no emprar el seu
vehicle privat. Es necessiten noves rutes, més freqüències,
millors horaris, instal·lacions adequades, no pot ser que el
servei de tren de Mallorca sigui tan deficient, aturades sense
bancs, vagons vells, mal adaptats, retards i cancel·lacions
constants. Es millorarà, ha comentat també la Sra. Presidenta,
l’electrificació del tren en diferents trams. És evident que això
és un avanç que hem de valorar, que nosaltres posam en valor,
però també entenem que la línia podria ampliar-se i les
freqüències també. No parlem ja de les dels autobusos que ja
veurem quin és el pla finalment que ens presenta el Sr.
Conseller.

Sí que voldria acabar i ho hem fet abans parlant un poc de
Catalunya, un conflicte que ens fa tan de mal als demòcrates,
als espanyols i als balears, en veure determinades reaccions
d’odi anticatalà i no m’agradaria gens pensar que al meu país
Espanya actuam la lògica del maltractador, no?, la de no puc
viure sense tu però mentre visc amb tu, idò, bé, t’insultaré, et
pegaré, etc., no m’agradaria gens pensar que les forces i cossos
de seguretat de l’Estat ens condueixen davant les legítimes i
pacífiques manifestacions de ciutadans de Catalunya amb una
violència pròpia de les forces d’ocupació colonial perquè
aleshores no quedaria clar si en comptes d’un discutit i
discutible dret a decidir, de definició una mica elàstica, no
hauríem de començar a parlar amb rigor d’un dret
d’autodeterminació, i si volem que això no passi les institucions
i els ciutadans d’Espanya convé que no es deixin arrossegar per
la psicologia del maltractador, sinó més aviat per la del
seductor.
En fi, és un moment en què abunden els ultimàtums, la
judicialització de qüestions que s’haurien de resoldre per la via
de la proposta política i el menyspreu a la llei per part d’aquells
que diuen defensar-la. La proposta de Podem Illes Balears és
de sobres coneguda, Sra. Presidenta, com vostè nosaltres també
creiem en el diàleg, en la convivència entre diferents formes de
pensar i en definitiva en el poder de la política, vostè hi insistia
abans i, per tant, creiem necessari que aquest pacte es
mantingui per dos motius principals: el primer, perquè la gent
de Balears ho necessita, perquè la seva vida serà una mica més
fàcil amb aquest govern sensible amb el seu patiment; i el
segon motiu és que Balears pot convertir-se en un exemple,
com li deia abans, per a la resta d’Espanya i aquesta fórmula
passa perquè els partits progressistes d’aquest país s’acostin als
altres partits progressistes en lloc d’emparar i legitimar no
només una posició concreta del Partit Popular com l’aplicació
de l’article...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jarabo, per favor vagi acabant la seva intervenció.
EL SR. JARABO I VICENTE:
...acab, 155 de la Constitució, sinó vuit anys de no gestió i
d’espoli de les arques públiques per part del govern actual del
Sr. Rajoy.
El que amb el PP és normal, aquí hauria de ser inacceptable.
Per tant, no posem en perill un pacte que és beneficiós per a la
gent i que pot ser beneficiós per a aquest projecte de país que
vostè descrivia ahir i que jo he procurat completar i
complementar avui amb la meva intervenció.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Entenem que internalitzar serveis estratègics, que mai no
haurien d’haver estat externalitzats, idò, hauria de ser també
una prioritat, i aquí voldria mencionar el que és el possible, o
esperem que arribi a succeir, el rescat del túnel de Sóller que
seria un gran exemple, un esforç econòmic pel Consell de
Mallorca i un estalvi per al pressupost d’aquesta comunitat en
els viatges dels residents de la zona.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Jarabo. Passam al torn de contrarèplica de la
presidenta del Govern.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / fascicle 2 / 24 i 25 d'octubre de 2017

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo, ha començat
vostè posant en valor tota la feina feta durant aquests dos i mig,
que és molt intensa, que certament... i jo he dit en moltíssimes
ocasions, nosaltres som un govern, i jo crec que això és
característica de l’esquerra en general, autoexigent, no som un
govern gens autocomplaent, no estam satisfets -ahir ho vaig
explicar- amb totes les polítiques públiques, nosaltres volem
anar més enllà, en volem més, quan parlam de millores en
sanitat, encara en volem més, millores en educació, en serveis...
en cadascuna de les àrees, Sr. Jarabo. Crec que això també ens
fa ser més exigents amb nosaltres mateixos i també evidentment
està a l’alçada del que defensen i demanden els ciutadans
d’aquestes illes i evidentment els ciutadans mereixen molt més
del que tenen i per això hem de continuar treballant des
d’aquesta vocació de servei a la ciutadania, de servei públic,
això és la política, això és la grandesa de la política, no?, el
diàleg i la capacitat de servir als ciutadans, de saber per què ets
aquí. I ets aquí per canviar el que no t’agrada i en aquesta
societat encara hi ha moltíssimes coses que no ens agraden i
aquest projecte de futur que compartim és el que hem de saber
consolidar i evidentment des de la proposta -nosaltres agraïm
totes les propostes que fan tots els grups parlamentaris i d’una
forma especial el seu-, sens dubte que milloram molt el projecte
que definim de cara al present i futur de la ciutadania de les
Illes Balears.
Vostè ha tornat a fer esment en la rèplica a un parell de
qüestions que hem debatut abans i que si vol evidentment
incidiré una mica més en algunes de les qüestions, però
l’important, crec que el realment important és haver estat
capaços de dialogar per acordar polítiques, de tirar-les
endavant, de ser exclusivament... jo crec que complidors amb
el projecte compartit. Crec -i ho repetesc- que els acords que
vàrem signar s’estan complint a un ritme molt elevat per part
del Govern de les Illes Balears, que està conformat per molts
d’homes i dones que li puc garantir, Sr. Jarabo, que es deixen
la pell cada dia per servir els ciutadans i que fan la feina des de
la convicció d’aquest interès general i també li ho dic i ho
repetesc una vegada més, no som immunes a equivocar-nos, ni
molt manco, aquell que fa coses sempre s’equivoca i
evidentment quan ens equivocam sabem també demanar
disculpes i assumir responsabilitats.
Plantejàvem un model de comunitat autònoma on
evidentment -i vostè no hi ha fet referència, però perquè crec
que ho compareix perfectament-, l’economia creix d’una forma
sòlida, això sembla consolidat i hem retornat a uns nivells molt
millors en algunes àrees d’abans de la crisi i en algunes encara
anam enrere i hem d’aprofitar aquest moment econòmic per
intentar millorar el nostre model econòmic. Per això, està molt
bé que vostè també faci una aposta ferma per a tot el que fa
referència a la innovació. Jo, com que vostè ha fet una
explicació de la necessitat d’apostar per les persones, pels
investigadors i investigadores d’aquesta terra, vull tornar posar
de manifest una política que em sembla molt important. Hi ha
molts de joves, molts d’investigadors d’aquestes illes molt bons
que varen fugir de casa nostra perquè no tenien una possibilitat
aquí. El decret de carrera investigadora que estam tramitant i
que serà una aposta ferma precisament per lligar molta gent
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investigadora que pugui tenir aquí el seu projecte vital i també
evidentment perquè alguns que se n’anaren i els tenim a fora
puguin retornar a casa nostra. Crec que aquesta també és una
aposta política valenta, que s’està fent per part del Govern de
les Illes Balears.
En tot el que fa referència al model energètic de les Illes,
crec que compartim la filosofia general. La filosofia general és
abandonar tot el que no siguin energies netes a les nostres illes
i fer-ho òbviament havent de tancar allò que contamina més i
quan parlam del tancament, de la crema de fuel-oil a Maó,
parlam de la distribució, parlam del tancament d’aquesta forma
de consum d’energia i el gas és infinitament més energia neta
que no el fuel-oil. De fet quan expliques a fora, a països de fora
d’Espanya que a les Illes Balears cremam carbó, la gent queda
escandalitzada perquè no sembla que una comunitat com la
nostra, amb tanta capacitat de futur, amb tanta capacitat
d’economia, amb molt de turisme que està molt lligat o que ve
moltes vegades lligat a qüestions mediambientals, quan saben
que cremam carbó no és una bona imatge tampoc per a les Illes
Balears i sens dubte no ho és per als residents i per al futur que
volem deixar. Per això el gruix el tenim d’acord, la Llei de
canvi climàtic serà pionera a l’Estat, és una llei molt potent que
s’està treballant des de la direcció general, que vostès coneixen,
que se n’ha donat coneixement a tots els grups parlamentaris
perquè aquesta vocació de diàleg i de pacte és constant dins el
Govern i és constant amb tots els grups parlamentaris i aquesta
llei permetrà incrementar molt les energies renovables,
permetrà incrementar la diversificació en la producció i
permetrà augmentar els llocs de feina.
Per a una cosa sí que els necessitam també més, no tant
aquí, sinó que en la seva representació a les Corts Generals, hi
ha una qüestió que impedeix poder tirar endavant tota aquella
política energètica que nosaltres voldríem i són les decisions
preses pel Govern d’Espanya i faig referència a l’impost del
sòl. Nosaltres hem demanat al ministre Nadal que el retiri per
a les Illes Balears, ens han dit que no, però crec que en això
junts també podríem fer pressió a nivell de les Corts Generals.
Quant al transport terrestre, aviat presentarem el plec de
condicions de les noves concessions i per tant, podrem debatre
allà on hi haurà les noves propostes de més freqüències, de més
qualitat, de millors condicions, tot i que hem d’estar orgullosos
perquè estam pujant de forma exponencials els usuaris en el
transport públic, en el transport públic terrestre tant en xarxa
ferroviària com en transport discrecional. Per tant, estam
aconseguint que la gent també assumeixi que és un bon servei
públic i quan hi ha un bon servei públic al final val la pena
apostar-hi.
Ha fet referència a un tema que és molt important, que és
l’estructura institucional d’aquesta terra, quatre illes, quatre
consells insulars, que efectivament el Govern té molt clar
aquella política del federalisme interior i la política de
compliment de l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007, que
precisament és un estatut d’autonomia clarament insularista i
per això estam complint el calendari de transferències de
competències amb els consells insulars, i això també és una
novetat en aquesta terra. Hem fet ja quatre reunions de
Conferència de presidents amb els consells insulars i els vull
agrair a tots que puguem col·laborar junts a tirar endavant
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aquest projecte compartit pels ciutadans de les Illes. Aquest
divendres passat vàrem aprovar complementar les
competències de promoció turística a Eivissa i transferir la
competència a Menorca, a Mallorca i a Formentera, que és una
demanda històrica de compliment de l’Estatut d’Autonomia i
crec que és important. Estam treballant ja acabant les
negociacions en els temes de joventut amb el Consell de
Mallorca, igual que la negociació de la transferència de les
competències d’igualtat als consells insulars.
Per tant seguim aquest ritme de descentralització
competencial del Govern cap als diferents consells insulars. I
feim això incrementant el seu pressupost. I, no passi pena, en
aquest govern no hi ha ningú que vulgui limitar l’autogovern ni
la capacitat financera dels consells insulars, ans tot el contrari,
nosaltres som un govern que ens definim per, el que criticam a
un altre, no fer-ho nosaltres. Nosaltres criticam fort Montoro
perquè ens obliga a no poder gastar l’any que ve tots els
ingressos que tenim amb la regla de despesa, ni els
ajuntaments. Nosaltres complim la Llei de finançament dels
consells insulars i la complim amb escreix i a més amb un
finançament molt més important cada any. Des que hem arribat
a governar, Sr. Jarabo, els consells han rebut un 30% més de
finançament; es diu aviat, i és molt difícil amb unes arques
públiques com les del Govern de les Illes Balears, que vostè
sap que vàrem trobar amb un deute públic escandalós i que
tenim moltes dificultats per les obligacions que ens marca el
Govern d’Espanya complir, i perquè ens té lligats amb el FLA:
si no complim ens pressionen tant que no podem fer la política
pública que necessitam. Per tant hem augmentat un 30%; això
significa gairebé 100 milions d’euros més que tenen els
consells que no tenien, també pel compliment del Govern de les
Illes Balears.
Per tant en això estigui tranquil, que estam acordant amb els
quatre presidents dels consells insulars, estam acordant amb els
equips del govern dels consells insulars un calendari potent tant
de transferències com evidentment acompanyat dels recursos
econòmics per poder-les dur a terme, perquè creim fermament
en aquesta forma d’entendre la política des del federalisme, des
de l’acord i des del respecte institucional.
Vostè ha fet referència al projecte d’Espanya més lligat al
tema de Catalunya. Jo l’hi torn a fer més lligat al tema de les
Illes Balears, i més lligat al tema de les Illes Balears és que
junts, i vostès que tenen una representació parlamentària també
important a Madrid, junts hem d’aconseguir un règim especial
que faci justícia a les Illes Balears en els temes de la insularitat;
junts hem d’aconseguir un nou sistema de finançament
autonòmic que ens doni més capacitat fiscal; junts hem
d’aconseguir que ens condonin el 60% del deute públic, perquè
no és just, perquè tenim un infrafinançament històric que ens
està coartant la possibilitat de decidir des de l’autonomia que
sí ens donen els ciutadans d’aquestes illes; junts hem
d’aconseguir que quan hi hagi pressuposts generals de l’Estat
a Espanya siguin justos amb aquesta comunitat autònoma i hi
hagi les inversions necessàries per a aquestes illes des de molt
diferents tipus i des de molt diferents àmbits.
Però em qued, Sr. Jarabo, amb el que vostè deia al principi:
vàrem ser capaços de junts planificar una legislatura de canvis
molt radicals en moltes coses, però de canvis pensats per

beneficiar tots i totes els ciutadans, els que ens votaren i els que
no. Tenim clar que som un govern que respon a tothom, als
reptes de present i de futur. Estam treballant i transitant una
legislatura amb ambició, amb valentia, amb dificultats, sens
dubte, perquè els pactes també són difícils, són complexos,
però sens dubte la capacitat de diàleg i de posar-se d’acord crec
que és el que més premia la ciutadania. Han acabat els temps de
les imposicions i de la supèrbia, som als temps del diàleg, de
l’acord i del consens, i estic convençuda que junts ho seguirem
fent possible.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Abril.
Fem un recés de dos minuts.
(Pausa)
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. David Abril pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.
EL SR. ABRIL I HERVÁS:
Bon dia. Benvolgudes diputades i diputats, benvolguts
amics i amigues, vaig començar el meu discurs de fa poc més
d’un any, a l’anterior debat de política general, amb una
diagnosi que atenia tres emergències: l’emergència social,
l’emergència ecològica i econòmica, que per a mi sempre van
de la mà, i l’emergència de país. No puc deixar d’obviar, per
molt que aquests dies toqui parlar aquí dels problemes de les
nostres illes, una quarta emergència, que és l’emergència
democràtica, perquè em semblaria molt insolidari parlar, al cap
i a la fi, de l’estat de la nostra autonomia quan som a les portes
que amb una decisió sense precedents s’estigui a punt de
suspendre l’autonomia d’una altra comunitat que tenim aquí
devora juntament amb els poders del seu parlament, d’un
parlament com aquest, des de la negació del dret a decidir, que
hauria de ser la norma bàsica de tota democràcia.
(Alguns aplaudiments)
Pel que fa a l’emergència social, ahir el responsable de la
Xarxa de lluita contra la pobresa i l’exclusió ens convidava a
recordar en un article que darrere les xifres hi ha gent amb cara
i ulls, que sovint les estadístiques deshumanitzen, perquè per
molt que les xifres hagin millorat i 80.000 persones el 2016
menys que el 2015 fora del llindar de pobresa no deixen de ser
una bona notícia, encara n’hi hagi més de 210.00 en situació de
risc i exclusió social, i cada cas de cada una d’aquestes
persones i d’aquestes famílies ens hauria de recordar a totes
quin hauria de ser el sentit primer de la política, allò que ens
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hauria de fer bategar i marcar-nos el ritme de les coses, per
molt que aquest sigui un dels problemes menystinguts en
l’expressió mediatitzada de l’opinió pública i inexistent, per
cert, a certs discursos polítics com el que hem escoltat avui
matí aquí, per exemple el del Sr. Company.
Insistiré en el fet que el risc de cronificació d’aquesta
pobresa, a pesar de la millora dels indicadors macroeconòmics,
és per mor d’una altra cara de la moneda d’aquest cercle virtuós
de què ens parlava ahir la presidenta, del bucle atur-pobresaprecarietat, que s’arrela en un model de desenvolupament que
aquesta certa bonança econòmica, però sobretot amb les
polítiques públiques valentes que s’han desplegat, hauríem
d’aturar. Es cronifica la pobresa perquè la manera de ser i estar
en el món laboral és la precarietat, i perquè la crisi
presumptament superada ha normalitzat perillosament que el fet
de tenir una feina ja no sigui garantia de tenir les necessitats
bàsiques cobertes, i això és molt lamentable com a societat,
especialment per a aquells grups polítics que creim en una
societat lliure i igualitària.
L’emergència ecològica hi és, i no és perquè encara faci
estiu, que també, però convé recordar que som un dels territoris
de l’Estat amb major nivell d’emissions de CO2 per mor del
trànsit d’avions, i per tant també amb major nivell de
responsabilitat amb el canvi climàtic a nivell global, com també
som, pel fet de ser illes, més vulnerables que el continent
davant la manca de pluges, l’increment de les temperatures o
els fenòmens climàtics extrems. El 2016 va ser l’any més calent
de la història i el 2017 el segon més calent. I me creguin que no
ha estat pel clima política. L’onada de calor d’aquest estiu no
ha estat només una sensació, sinó que ha provocat rècords
històrics de consum elèctric a les nostres illes.
Enguany hem tornat batre el rècord de turistes, especialment
concentrats en un estiu, on l’índex de pressió humana és del tot
insostenible, i parlam d’indicadors dissenyats, no per
ecologistes radicals, aquests que fan urticària al Sr. Company,
sinó per la pròpia Organització Mundial de Turisme, que els
assenyala com un dels principals riscos de la indústria, que ha
posat les nostres illes en el mapa i en el geolocalitzador de les
plataformes de lloguer.
I l’emergència de país s’aprofundeix i els ho dic des de la
tristor i la indignació que em genera i hauria de generar a tots
els que en aquesta cambra, independentment de la seva
ideologia, varen prometre o jurar l’Estatut d’Autonomia,
perquè és el súmmum que la mateixa setmana que celebram els
40 anys de la gran manifestació per l’autonomia de dia 29
d’octubre de 1977, que va fer possible entre altres coses
l’existència mateixa d’aquesta institució, haguem d’esperar
asseguts que es desenvolupi un Estatut, revisat ara fa una
dècada, en època de l’inefable Jaume Matas, amb el nostre vot
en contra. Deia Josep Maria Llompart, que va llegir el manifest
en aquella manifestació i aquell diumenge de fa 40 anys:
“proclamam que l’autonomia no és una reivindicació més, no
pensam en l’autonomia en una actitud d’enyorança, la
concebem com un marc indispensable on les illes podran
resoldre els greus problemes que 40 anys de dictadura ens han
deixat com herència. Les illes necessiten una solució a l’estat
de dependència i de crisi en què es troba, -deia Llompart-, i
aquesta solució ha de passar per l’autonomia concretada en
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l’Estatut. Un Estatut que reconegui el dret dels pobles de les
Illes Balears a disposar de la hisenda pròpia, a regular
l’ordenació del territori, tot mirant per l’ecologia i per tots els
fets que toquen la nostra existència”.
Fa 40 anys, senyores i senyors, i tenc la sensació
sincerament que som allà mateix. Com si el nostre Estatut
d’Autonomia no fos una llei orgànica de l’Estat, no formés part
de l’imperi de la llei en què alguns s’omplen la boca aquests
dies per justificar el retrocés més gran en termes de democràcia
dels darrers 40 anys de postfranquisme. Perquè l’Estat no és
propietat de ningú, ni del PP, ni del Govern d’Espanya, ni dels
aparells de poder de l’Estat, on ni tan sols hi ha hagut transició
democràtica. L’Estat és també aquest parlament i la nostra
comunitat, i els consells insulars i els ajuntaments, institucions
totes sotmeses a un ranci nacionalisme espanyol, encapçalat per
un PP que no és altra cosa que la capa del seu projecte
centralista i neoliberal, o es pensa que encara que hagi quedat
tapat aquests dies pels temes de Catalunya, no hem pres nota
que el ministre Montoro fa només una setmana era a
Brussel·les a presumir de què Espanya gasta menys que mai en
educació i sanitat i qui és que gestiona l’educació i la sanitat a
Espanya? Les comunitats autònomes, ah!, quina coincidència,
no volen que facem les polítiques que estam fent, aquestes
polítiques valentes, perquè el seu model social, perquè el seu
projecte ideològic és el dumping social, és el del peix gros que
es menja el petit, el del lliure mercat on la política fa nosa i on
els serveis públics només sentit si és per privatitzar-los, on la
unitat d’Espanya serveix per justificar allò injustificable en
democràcia.
I així ens han duit en aquesta situació d’emergència
democràtica, on l’amenaça del 155 pot suposar la liquidació no
només de l’autonomia d’una altra comunitat i de la suspensió
de la democràcia a Catalunya, ja han sortit obrint la caixa de
Pandora altres líders del Partit Popular, com el Delegat del
Gobierno de Castilla-La Mancha ha dit que tal vegada estaria
bé que l’apliquessin allà, o a Euskadi, o a Navarra. Qui serem
els següents? Nosaltres? Per això, perquè som demòcrates, no
podem permetre que es desplegui tot aquest pack de la por que
va anunciar el Consell de Ministres dissabte passat. Com no ho
hagués permès una sedició Rosa Parks, la dona que no va voler
seure a la part del darrere del bus públic en temps de
segregació als Estats Units, ahir feia 12 anys que va morir. Ni
Neus Català, una de les darreres supervivents dels camps
d’extermini nazis, que amb tota il·lusió i als seus 102 anys, va
anar a exercir el seu dret a vot el passat dia 1 d’octubre. Dones
que per a mi em representen que qualsevol dels senadors i
senadores asseguts avui a Madrid, que veurem què fan aquesta
setmana.
(Alguns aplaudiments)
Perquè és molt greu el que està passant i per això jo em
deman si realment ens podem permetre, amb legítima defensa
de la democràcia, no ser sediciosos, no ser sedicioses davant
aquesta deriva autoritària del Govern del Sr. Rajoy i els seus
sequaços.
Però tornem a les emergències, perquè les emergències hi
són encara i d’elles volem parlar i dels acords pel canvi, com
l’eina per fer front a aquestes emergències. I creguin-me, que
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quan miram Europa, com està Europa, el brexit, la ultradreta
que entra amb força en els governs i en els parlaments, o els
Estats Units del Sr. Trump, i com involuciona l’Estat espanyol,
o el sud d’Europa on les experiències progressistes de canvi, de
resistència a l’"austericidi" són comptadíssimes, l’experiència
d’aquest pacte de govern pren encara més valor i sentit i la
responsabilitat que hi tenim els partits que el conformam agafa
encara més força. I crec que en aquestes alçades els acords pel
canvi han demostrat que funcionen bé, amb qualque excés de
renou, jo sempre ho dic, això sí.
I per molt que el Sr. Company s’hagi esforçat avui matí a
qüestionar l’ètica del pacte i la del meu partit en particular,
creguin que a mi em faria vergonya fer-ho, quan presideix un
Partit Popular de Balears, que ha estat incapaç de tornar els
doblers que sentències fermes i un informe de Sindicatura,
certifiquen que el Partit Popular ha robat a les arques públiques
en benefici propi i que ho faci just l’endemà que la Fiscalia -i
cit textualment- assenyala que "la caixa B del Partit Popular
està abrumadoramente acreditada i que no hi ha hagut casos
puntuals o aïllats, sinó tota una actividad duradera de suborns
a càrrec del PP”. A diferència del Partit Popular, a MÉS per
Mallorca hem reconegut els errors comesos, s’han donat
explicacions dins i fora d’aquest Parlament i sense que ningú
no s’hagi embutxacat un euro públic, hi ha hagut gent que ha
dimitit i ja no és al seu càrrec, sí, dimitir, un verb que al Partit
Popular desconeixen, llevat de per aplicar-ho als altres.
(Alguns aplaudiments)
Així que pot fer lliçons, bravegen fins i tot aquests dies del
cost de la Comissió d’Investigació de les autopistes d’Eivissa,
com si la seva finalitat fos judicialitzar el tema. Però ignoren
que aquesta comissió ja ha servit per posar de manifest
determinades maniobres de les empreses concessionàries que
permetran al Govern recuperar per la via contenciosa, milions
d’euros. I que les diligències de la Fiscalia assenyalen -a bones
hores!- que podria haver prescrit, però que es pot acreditar
delicte com a mínim de prevaricació i males decisions
polítiques, que tenen responsables directes asseguts entre els
escons del Partit Popular. Llegeixi's les diligències, Sra.
Cabrer!
Dic que els acords pel canvi funcionen i que fan polítiques
valentes. A les antípodes ideològiques del que representà el Sr.
Bauzá o el seu fidel exconseller Company. Hem desplegat
mesures que el Partit Popular mai no posaria en marxa perquè
abans d’ajudar una família sense recursos, el seu full de ruta de
dretes passa per primer donar suport als bancs, als hotelers, als
interessos privats i a retallar drets. I un exemple clar del que ha
estat aquesta política valenta la representa la feina feta, entre
d’altres, per la Conselleria de Serveis Socials i la seva gestió,
amb nous drets com la renda social garantida, que ja beneficia
prop de 6.000 persones a les nostres illes i a la qual el 2018
també s’hi podran acollir les persones majors de 45 anys que
viuen totes soles i que són un col·lectiu important, perquè
malauradament és la comunitat amb una taxa de cobertura
d’atur més baixa de tot l’Estat. I això lliga directament amb la
cronicitat de les formes de pobresa denunciades per les entitats
socials.

També fem front al fet de ser la comunitat amb les pensions
més baixes, que s’han començat a millorar les més baixes de les
més baixes, complementades també gràcies a la renda social. A
la dependència avui ja no hi ha expedients amuntegats en els
calaixos i s’han incrementat en només dos anys un 42% el
nombre de beneficiaris de la dependència i amb més de 300
places de residència amb el que duim de legislatura i amb el Pla
d’infraestructures es construiran noves residències, que també
faran de la nostra una societat més digna, perquè tenim aquest
deure amb les persones majors, que es mereixen un respecte i
no només anar-los a cercar a l’hora de votar amb furgonetes.
(Alguns aplaudiments)
Dret a la renda social, dret a la dependència, dret a la
igualtat, implementats gràcies a polítiques i a lleis aprovades
amb amples consensos, com la d’igualtat o la Llei contra la
discriminació a LGTBI, que fan de les illes una societat de
referència en llibertats i drets civils. Només lluitarem amb èxit
contra la violència masclista en la mesura en què siguem una
societat més feminista i els homes també canviem la manera en
què ens feim homes i actuam com homes...
(Alguns aplaudiments)
Creuem els dits perquè acabem l’any sense víctimes
conegudes de violència masclista a les nostres illes. Aquesta és
la mena de rècords que volem. Per cert, aquí també voldria
reconèixer el paper de l’Institut Balear de la Dona i del pacte
contra la violència masclista i de la mesura anunciada ahir per
la presidenta d’un Pla especial de garantia de feina per a les
dones víctimes de violència masclista durant un any, que en
opinió del nostre grup mereixeria ser acompanyat també de
mesures de lluita contra les discriminacions a la feina, no
només perquè l’escletxa salarial entre dones i homes no deixa
de créixer, ja se situa en prop de 5.000 euros la diferència entre
allò que cobra una dona i un home a la nostra terra per a una
mateixa feina, sinó que encara són massa les empreses que a
una entrevista de feina el primer que demanen a una dona és
que si s’ha de quedar embarassada, i això s’ha de condemnar,
però sobretot s’ha de combatre des de les polítiques públiques
i particularment les d’ocupació. Unes mesures que haurien de
contemplar també la lluita contra l’assetjament sexual a la
feina, que no és només un tema de Hollywood.
Dret a l’habitatge, a pesar dels pocs recursos públics
disponibles per fer el que s’havia fet sempre, que era construir
habitatges de protecció oficial, amb l’esperada llei d’habitatge,
un canvi de paradigma en les polítiques públiques, tot afavorint
els acords amb propietaris i que el mercat de lloguer serveixi
prioritàriament una lògica de drets per damunt de la lògica del
negoci.
I en l’àmbit sanitari recuperàrem en el seu moment el dret
a l’assistència sanitària universal, tot i que n’hi ha que s’alegren
encara quan els tribunals qüestionen una competència que és
nostra, que està a l’Estatut i que és, com va ser, el retorn de la
targeta sanitària a tanta i tanta gent. I hem avançat també en
termes de qualitat assistencial, i la millor manera de millorar la
sanitat i de reduir les llistes d’espera és anar recuperant els
professionals sanitaris que va acomiadar el govern anterior i
planificar la millora de les infraestructures i els nous
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equipaments, com la que es va anunciar ahir; i fer oposicions,
òbviament amb el català com a requisit, com no pot ser d’una
altra manera.
I si hem de parlar d’educació permetin-me que comparteixi
en nom del nostre grup el total reconeixement als docents i les
docents, equips directius i pares i mares que fan possible
l’educació dels nostres fills i filles, i que no es mereixen els
atacs ni els qüestionaments ni de partits ni de mitjans de
comunicació. Treguin les seves mans brutes de l’educació,
abandonin les seves dèries i obsessions...
(Alguns aplaudiments)
...sobre l’adoctrinament a les aules; desintoxiquin-se dels
manuals franquistes que pareix que alguns duen tatuat dins el
cervell; deixin les escoles i els professionals fer, perquè a ells
els devem molt, tot, pel que fa a la inclusió i a la integració
social. Perquè a més dels compromís dels mil milions d’euros
destinats a educació a final de la legislatura, del Pla
d’infraestructures educatives i de la imminent convocatòria de
milers de places d’oposició -mentre altres acomiadaven, també,
sí, professionals de l’educació, més de mil que ja han estat
recuperats-, l’educació necessita sobretot que no la facem servir
d’arma política, i la comunitat educativa reclama d’ençà de fa
estona un pacte educatiu que és incompatible amb aquestes
acusacions. Per això des de MÉS per Mallorca feim una crida
a la responsabilitat dels actors polítics en relació amb aquesta
qüestió.
Com hauríem de tenir ja superades, si fóssim un país
normal, determinades qüestions sobre l’ús normal de la nostra
llengua, que és un dret, també, i un deure saber, però sobretot
estimar, si és que ens estimam nosaltres mateixos, en lloc de
tornar a fer servir la llengua com una arma política. El català és
la nostra llengua, però sobretot és llengua de cohesió, i ha
jugat, juga i jugarà un paper fonamental a les escoles. Per això
la seva protecció i la seva promoció van de drets i no de
capricis de ningú, cosa que lamentam que s’oblidi amb
excessiva freqüència. Des de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports vetllarem perquè així sigui, com no
podria ser d’una altra manera, de la mateixa manera que s’hi
treballa per dignificar la cultura, que tampoc no existia a
l’agenda política de l’anterior govern. El Pla de cultura iniciat
és ja una realitat, com ho és el suport als equipaments i el
repartiment equilibrat de les inversions a l’àmbit de les illes; de
la mateixa manera que s’ha capgirat el concepte d’esports, i on
abans es feien “palma arenas” o el Sr. Delgado privatitzava
d’aquella manera l’escola de vela de Calanova, ara hi ha un
projecte que vol fer de l’esport una activitat carregada de
valors, que faci visibles les dones, que hi són invisibilitzades
com a tants altres àmbits; i regulant, com s’ha fet juntament
amb Medi Ambient, les activitats esportives en els espais
naturals, cosa que a pesar de determinades crítiques, ha fet que
el Govern sigui candidat al premi Natura 2000.
Crec que la implementació de la Llei de fosses, començant
amb l’exhumació de la de Porreres, va representar un abans i
un després en la restitució de la memòria històrica i en la
dignificació de les víctimes del franquisme, però em tem que
tot el que havíem guanyat en termes de concòrdia i de tancar
ferides aquests dies sembla que alguns les volen tornar a obrir
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amb més virulència que mai, i a Montuïri ho vàrem comprovar
fa poc, però seguirem, perquè sense reparació no hi ha justícia.
I aquí vull agrair molt especialment la feina feta per Margalida
Capellà, la nostra diputada que vostès saben que en uns dies
deixarà de ser diputada per dedicar-se plenament a l’activitat
docent a la Universitat.
(Alguns aplaudiments)
I passem a l’economia, perquè vostès saben que a mi
sempre m’ha agradat presentar l’economia de la mà de
l’ecologia, i per això pens que la feina que s’està fent tant des
de Turisme i Vicepresidència com des de Medi Ambient i altres
departaments és tan necessària com complementària. N’hi ha
que pensen que anam fent coses sense saber cap a on anam i no
és així; tenim molt clar que justament perquè partim d’una
situació d’emergència és necessari parlar de límits, però també,
alhora que parlam de límits, també hem de tenir molt clar que
si del que es tracta és de transformar el model i de fer de les
nostres illes un territori que no depengui gairebé en exclusiva
del turisme cal tenir molt clar que el punt de partida on ens ha
tocat intervenir i fer feina no és un cotxe nou amb el comptador
de quilòmetres a zero, sinó un model particular de capitalisme
madur i d’abast global sobre el qual pretenem intervenir essent
del tot conscients de les grans limitacions que tenim, però amb
la ferma voluntat de fer tot el que puguem fer per transitar cap
a una altra cosa; transitar cap a on?, idò cap a unes illes que
siguin una referència mundial de sostenibilitat i no de turisme
de gatera, sense ser tan ingenus com per no ser conscients que
cada mesura que anam posant damunt la taula no és un punt
final sinó una fita més en aquest camí.
És el que ja vàrem fer a inicis de legislatura amb l’impost
turístic, i no crec que malgrat el joc polític ningú no pugui
negar el resultat d’aquest impost en termes de justícia
redistributiva, ni que el gruix de la seva recaptació es destini
sobretot a finalitats mediambientals que compensen els efectes
negatius del turisme. Res de caixa comuna, tot i que és obvi que
a la caixa comuna i a totes les caixes de tota l’administració hi
manquen recursos; de la mateixa manera que molts de projectes
varen quedar fora l’any passat, enguany hi ha hagut el doble de
doblers, s’han admès molts més projectes, projectes com la
rehabilitació de les torres del Temple a Palma, la compra de la
finca d’Els Canons a Artà, el suport a altres sectors no turístics
com l’agricultura i la lluita contra el Xylella, o nous projectes
de formació professional. No crec que ningú pugui posar en
dubte a hores d'ara que l’impost és bo, que era necessari, i tanta
sort que el Sr. Matas no s’hagués doblegat als interessos dels
hotelers perquè tendríem ara mil milions d’euros que podríem
haver tengut disponibles tots aquests anys per invertir a ca
nostra.
En el darrer any s’ha treballat intensament per regular un
dels negocis turístics amb un nivell de complexitat més alt, aquí
i a nivell mundial, com és el lloguer turístic, amb interessos
socials i econòmics clarament contraposats, i s’ha fet de manera
encertada i equilibrada, posant límits allà on s’ha de preservar
el dret a l’habitatge, així com s’ha de preservar el territori,
posant un sostre de places inèdit fins ara i donant als consells
insulars i als ajuntaments eines per poder sancionar l’acció de
les plataformes en cas que incompleixin la legalitat, perquè fins
ara vull recordar que el gruix de lloguer turístic, com s’ha dit
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aquí, era prohibit; ara està regulat, i plantejat amb seny
suficient com perquè sigui una peça més dins el canvi de
model, evitant, com va passar amb el sector hoteler, que el
poder i el benefici es concentrin en unes poques mans.
Amb el calendari pactat de la promoció turística en qüestió
d’un parell de mesos seran els consells els responsables de la
promoció turística, Sr. Jarabo, i Podem governa als consells.
Han criticat el meu company Gabriel Barceló fins a la sacietat
durant molt de temps per la seva política turística; jo li dic ara,
aquí, que m’agradaria que els consells facin a partir de gener
com ha fet ell des del Govern, no destinar ni un euro públic a
la promoció turística del turisme de masses de sol i de platja. I
aquest és un altre dels debats i de les feines pendents, però
urgents, sobre el canvi de model, la desestacionalització, però
no una desestacionalització -i creguin-me que entenc el pànic
i les pors de qualque company després de viure un estiu com el
darrer- no per tenir tot l’any la mateixa quantitat de turistes i el
mateix tipus de turisme que tenim a l’estiu, seria tan absurd
com ridícul, però tenim l’oportunitat, justament pels rècords
conjunturals d’aquests anys, de reduir el nombre de turistes a
l’estiu i d’incrementar-los a l’hivern, sobretot amb un objectiu
necessari per a la societat, i si no li volen dir desestacionalitzar
diguin-li penalitzar la temporalitat, perquè la temporalitat és la
mare de la precarietat, de les sobrecàrregues de feina i del
patiment de les kellys i de desenes de milers de treballadors i
treballadores i de falsos autònoms de l’hoteleria. Si el model
ens condemna, i n’hi ha que hi estan instal·lats, a fer feina
quatre, cinc o sis mesos, la mentalitat empresarial però també
la laboral serà sempre la d’anar a treure el màxim aquí i ara,
perquè després tanmateix només queda, en els mesos d’hivern,
plegar i sobreviure. Jo no vull una societat així. Si volem deixar
de ser una societat precària i precaritzada hem d’anar cap aquí.

d’ajudes de la PAC d’enguany i s’ha aconseguit que tant el
Govern d’Espanya com la Unió Europea donin suport a
l’estratègia de contenció del Xylella, que és l’amenaça més
gran de l’agricultura de les nostres illes en els darrers anys i que
el Govern ha defensat, amb seny i fermesa, de la mà dels
pagesos i pageses. No hem tengut tanta sort amb el pagament
de les ajudes estatals del darrer temporal. I aprofitam també per
demanar al Sr. Company, ja que presumeix de tenir bo a
Nuevos Ministerios, ajudi en aquest tema.
El balanç de protecció del territori no pot ser més positiu,
12.000 noves hectàrees incloses en Xarxa Natura 2000, creació
del Parc Natural d’Es Trenc, imminent ampliació i revisió del
Parc de Llevant, una llei de residus que sortirà a exposició
pública en breu, o un decret de posidònia que preserva allò que
amenaçaven les prospeccions petrolíferes, però també els
fondeigs indiscriminats que s’han vist reduïts de manera molt
clara aquest estiu, amb increment de serveis de vigilància. O el
corredor mediterrani de cetacis, una altra proposta d’aquest
govern que serveix per prevenir els futurs projectes de
prospeccions. Les reserves marines aprovades o en marxa faran
acabar aquesta legislatura amb el 25% de les aigües,
competència del Govern balear, amb algun nivell de protecció,
un èxit en comparació amb el 8% d’aigües protegides a la resta
de l’Estat.
I hem recuperat el personal, injustament, il·legalment
acomiadat pel Sr. Company en matèria forestal de cura dels
espais naturals, a més de reconèixer i dignificar la seva feina,
perquè, per descomptat, és molt més important aquesta feina
que la d’una simple guarda d’ovelles, com deia el portaveu de
l’oposició i abans conseller d’Agricultura i Medi Ambient.
(Alguns aplaudiments)

Som en un moment econòmic que representa una gran
oportunitat per avançar en aquest sentit, de la mateixa manera
que ha estat possible, i ho vull agrair especialment als sindicats,
injustament criminalitzats i desprestigiats per la dreta en
aquests anys, la seva gran feina per haver aconseguit signar un
conveni d’hostaleria que és normal que posi nerviosos a alguns
però que serveixi de referència i d’esperança per a molta gent
que fa feina en el sector turístic, ja no només aquí sinó arreu de
l’Estat; un 17% d’increment salarial és, creguin-me, una petita
part dels guanys que han tengut alguns durant tots aquests anys
i, si no, obrin ara mateix el Google i mirin de fer una reserva a
qualsevol hotel de Mallorca, fins i tot ara que ja som a la
tardor, i això s’ha d’aprofitar en benefici del bé comú i cercant
consensos amples perquè els canvis siguin duradors.
I en matèria estricta de medi ambient, les comparacions
cauen senzillament pel seu propi pes. Encara que no gaudeixi
d’un passat futbolístic com el del Sr. Company permetin-me
que els digui que Vicenç Vidal, el meu company i amic, és un
Messi de les polítiques ambientals, però també agràries...
(Alguns aplaudiments)
...perquè s’ho sent, a diferència dels que detestaven en públic
i en privat qualsevol cosa que sonàs a ecologia, inclosa
l’agricultura ecològica que, ara sí, gaudeix d’un pla pioner i
està en el seu millor moment. S’ha donat suport als pagesos
amb el decret de varietats locals, s’ha avançat la bestreta

La lluita contra el canvi climàtic de la mà de les iniciatives
de transició energètica, prendrà, per primera vegada, forma de
llei, i al nostre grup ens agradaria que inclogués també,
presidenta, eines fiscals, imposts ecològics, parlant en plata.
Com també ens agradaria que les desgravacions anunciades
ahir per la presidenta fossin de prou abast com perquè s’hi
puguin acollir el màxim de gent possible. La transició
energètica l’encaram perquè, malgrat les contradiccions
evidents sobre la compatibilitat entre territori i energies
renovables, tenim molt clar que si a curt termini volem tancar
Es Murterar, una de les centrals tèrmiques més contaminants de
tota Europa, hem de prendre decisions, ens hem de banyar, i
l’emergència ecològica no pot esperar.
Com veuran, m’atreviria a dir que s’han fet autèntics
miracles sabent d’allà on venim, però sobretot sabem qui tenim
davant posant pals a les rodes, i és aquí on em vull aturar a
parlar del nostre autogovern i de tot allò que ens agradaria
poder fer i no ens deixen, per això vull parlar del respecte i de
la manca de respecte, perquè els que no escolten mai, els que
ignoren i menyspreen la diversitat apel·len aquests dies al
respecte de la llei, o a l’imperi de la llei, que sona encara més
dur, gairebé amenaçant, com per justificar la nefasta gestió de
la qüestió catalana per part del Govern del PP, que ens du
directament al precipici democràtic. Sense respecte a les
persones no hi ha ni democràcia, ni llei, ni societat que
s’aguanti; faltar al respecte és que fa unes setmanes vengués el
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Sr. Rajoy a Palma a apel·lar de nou a la legalitat, a l’imperi de
la llei i a la unitat d’Espanya, la mateixa setmana que el
Congrés dels Diputats, per ordre seva, tombava dues lleis, la de
prospeccions petrolíferes i la del REB, dues lleis estratègiques
i aprovades per unanimitat en el Parlament de les Illes
Balears...
(Alguns aplaudiments)
..., sense deixar cap possibilitat que siguin tramitades, cosa mai
vista, sense precedents a tota la història de la democràcia, això
tampoc no té precedents.
Faltar al respecte és incomplir sistemàticament l’Estatut
d’Autonomia i que l’Estat recorri les nostres lleis, la darrera la
d’avaluació d’impacte ambiental, i no només ara, fins i tot les
lleis que s’aprovaven a l’època del Sr. Bauzá, la Llei de
comerç, la Llei de pesca, o que envia visos
d’inconstitucionalitat per gairebé tots i cadascun dels projectes
de llei que el Govern aprova o que es debaten en aquesta
cambra. Per a quan, senyores i senyors del Partit Popular, de
Ciutadans, i diria també que del Partit Socialista, un
desplegament com el que volen fer pel 155, d’articles de la
Constitució, com el 35, el dret a una feina digna; el 47, el dret
a l’habitatge, o el 14, la igualtat de gènere, com suggeria ahir
el portaveu de Jutges per la Democràcia?
Faltar al respecte és reduir el principi constitucional
d’igualtat entre ciutadans a les nostres illes a una utopia,
gràcies a un sistema de finançament que, per ara, té tota la pinta
d’empitjorar. I aprofit aquí per tornar proposar, en nom del
nostre grup parlamentari, que si realment el Sr. Montoro, el
mateix que se’n va a Brussel·les a presumir que gastam menys
que mai en educació i en sanitat, si té la més mínima voluntat
política de plantejar un sistema de finançament que no ens
perjudiqui, deixi en téntol, deixi en suspens l’arbitrari
pagament del Fons de Suficiència, són 800 milions d’euros que
ens manlleven i que res no tenen a veure amb la solidaritat
entre territoris.
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Per això, des de MÉS per Mallorca exigim respecte a les
nostres illes i a la nostra condició insular, que és el nostre fet
diferenciador, i aquest és un element amb prou pes com perquè
se’ns tracti de manera diferenciada, de la mateixa manera que
som els primers en aportar i els darrers en rebre. I trobam que
quan et falten al respecte d’aquesta manera tan sistemàtica, com
se’ns ha tractat a les Illes, tots i cadascun dels greuges que totes
vostès coneixen sobradament, competències exclusives o
compartides, no implementades, de l’Estatut d’Autonomia,
règim especial o inversions estatutàries, entre moltes altres, les
hem de dur al terreny judicial, i si tot l’aparell institucional i
judicial que es desplega aquests dies per frenar les aspiracions
del poble de Catalunya és tan neutral i tan impecable, supòs
que ens acabaran donant la raó, o no? Vivim a un estat de dret.
Allò que tenim clar, salvant les distàncies, i no em
malinterpretin, és que o som capaços, entre totes i tots, i amb
esperit unitari, de crear entre totes i tots, com el dia que el Sr.
Llompart va llegir el manifest de la Diada de l’Autonomia, el
problema illenc a Madrid, o no ens faran ni punyeter cas. I crec
sincerament que aquesta via seria molt més efectiva per a
nosaltres que la d’una reforma constitucional que en aquests
moments i amb la correlació de forces que hi ha a l’Estat només
ens pot deparar major incomprensió i més centralisme.
Torn al gran Josep Maria Llompart, per acabar:
“Proclamam ben fort que no ens anima un esperit de revenja,
sinó de justícia; no un esperit de tancament i de capelletes, sinó
d’obertura i de solidaritat; no un localisme estret, sinó una clara
consciència de la nostra personalitat històrica i cultura, i un
desig de participació activa en la construcció d’un món millor.”
Vet aquí la nostra aportació política als acords pel canvi i
a aquest debat, l’aportació política de MÉS per Mallorca,
polítiques valentes carregades de drets; transició econòmica i
ecològica i exigència de respecte.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Faltar al respecte és deixar esperant la gent de Llevant que
arribi un tren pendent d’un conveni ferroviari incomplert i no
reclamat pel Govern anterior del Partit Popular, mentre gasten
milers i milers de milions d’euros en AVE que moltes vegades
van buits.
Faltar al respecte és que en ple debat social sobre la
massificació turística i amb demandes històriques de millora de
la mobilitat entre illes, el director de l’Aeroport de Palma
rebutgi comparèixer en aquest parlament, perquè ell no té per
què retre comptes aquí, encara que Son Sant Joan generi ell tot
sol el 20% dels beneficis d’AENA i no pocs impactes negatius
a la nostra illa. L’article 32 del nostre Estatut també diu que els
aeroports i els ports han de ser cogestionats per la nostra
comunitat autònoma, això és una falta de respecte.
I faltar al respecte és actuar des de Madrid com si aquí tots
els que hi vivim fóssim turistes, quan la realitat són milers de
kellys amb l’esquena baldada per la càrrega de feina i amb les
pensions més baixes de tot l’Estat, i comerciants i mestres i
picapedrers amb el denominador comú de la precarietat gairebé
crònica i de la incertesa per al futur.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Abril. Passam al torn d’intervenció de
la presidenta del Govern, té la paraula, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Moltes gràcies. Començaré acomiadant els alumnes de
l’Institut de Portmany que avui ens han acompanyat.
(Rialles de la intervinent i alguns aplaudiments)
Bé, moltes gràcies, Sr. Abril, per la seva intervenció, no
d’avui, sinó per les propostes de MÉS per Mallorca habituals
ja en aquesta cambra i per a evidentment els acords de
governabilitat i, per tant, conformar un govern junts per poder
tirar endavant aquelles polítiques que, repetesc, somniaren
molts ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, que crec que
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no oblidarem mai el que succeí a la passada legislatura, que
crec que no oblidarem mai la capacitat de la gent d’entendre
que davant segons quines actituds has de dir prou; la capacitat
de valentia de molts ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes que
varen dir: necessitam una altra política i una altra forma de fer
política en aquestes illes, necessitam uns altres projectes, no
volem això per als nostres fills i per als nostres nets, i la
capacitat que tenguérem, primer junts, de fer oposició, i
després, junts també, de plantejar un govern sòlid, un govern
valent, que, com vostè deia molt bé, des de la radicalitat
democràtica, des de la radicalitat amb el retorn de drets i de
possibilitar un futur molt millor.
Per tant, jo compartesc amb vostè que aquests acords de
governabilitat funcionen i que, certament, un pacte sempre és
complex, sempre és divers, però sempre ensenya també, i que
crec que, des del diàleg i des de la capacitat de consens, fem
més fort el Govern, fem més fortes les polítiques, en definitiva,
servim millor els ciutadans, que és l’objectiu comú que tenim.
I, efectivament, aquests acords de governabilitat, aquest govern
nascut del diàleg i del consens, fa possible un gir important en
aquesta terra, a les quatre illes, amb polítiques molt diferents,
amb polítiques molt compromeses i, evidentment també, amb
una nova forma de fer política que hem basat tots i totes en la
capacitat de diàleg, en la capacitat d’escoltar i en la capacitat
d’aprendre cada dia.
Una experiència que hem fet des del Govern de les Illes
Balears, i que jo crec que va ser molt positiva i que crec que
vostè va participar en algunes d’aquestes, era la forma constant
de trobar-nos amb tothom, això ho fem sempre, no ho
explicam, però ho fem sempre, no?, cada conseller i consellera,
cada director general i directora general, tothom es reuneix
constantment per poder pactar les seves polítiques, i de vegades
des de la discrepància, i has de prendre decisions, però sempre
amb l’escolta activa. Però férem també, una qüestió que jo crec
que li don importància, perquè també explica quin govern
tenim o quina forma de fer política entenem, que eren les
assemblees obertes, que els vàrem dir i que ens sotmetem
públicament a parlar amb la gent de tu a tu, i això també ha
canviat molt en aquesta terra i això s’agraeix molt, no? Polítics
a l’alçada de ser al carrer, del tu a tu amb la gent, de mirar als
ulls a la gent, de dir: tiram endavant aquestes polítiques, volem
saber la vostra opinió, i evidentment escoltar crítiques i
propostes, i això també crec que dóna a entendre d’on veníem
i on som, quina forma de fer política entenen uns i quina
entenem els altres, perquè això, evidentment, abans era
absolutament impensable.
Per tant, compartesc amb vostè que els acords funcionen i
que el govern, evidentment, treu endavant polítiques punteres
i que en alguna cosa anirem més endarrerits del que hauríem,
com alguna n’apuntava vostè des del seu grup, i en alguna altra
haurem d’accelerar més i, evidentment, l’important de tot això
és tenir planificat el que volem, que anem en la ruta que toca,
que anem en el sentit que toca per avançar cap a aquest país
que volem més solidari, que volem més just, que volem més
igualitari, que volem que creixi millor, que volem més format,
que volem més culte, que volem que sigui... que gaudeixi de la
seva identitat, de la seva memòria, que la recupera, que estigui
orgullós de la seva llengua, de la seva tradició, de la seva

història, del seu paisatge, de la seva terra, tot allò que vostè ha
anat explicant i que jo compartesc perfectament.
I és veritat que encara tenim molts reptes per endavant i
crec que ahir també, en el meu discurs, dibuixava, tenim molts
projectes de futur, i això té importància; hi ha projectes pensats
per a aquesta legislatura i per a la que ve, i té molta
importància. Una de les coses importants i que rompria un cicle
en aquestes illes és que un govern d’esquerres doncs governi
vuit anys seguits i, per tant, tengui temps de projectar polítiques
importants de canvis reals dins la societat de les Illes Balears.
I en aquesta línia, Sr. Abril, estic segura que farem feina junts,
i que farem junts per convertir la nostra economia en una
economia més sòlida, vostè apuntava molt en la necessitat
d’aquesta millora de model econòmic, de no posar tots els ous
en la mateix paner, de no dependre exclusivament del turisme,
i dins el turisme de no dependre de segons quin tipus de turisme
i sí apostar d’una forma clara i valenta, com sincerament crec
que ha fet la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears, per un turisme de qualitat, per ser capaç de destinar els
recursos públics a allò que era necessari, que és la creació de
nous productes turístics, per tant, apostar per un turisme de
senderisme, per un turisme respectuós amb el nostre medi
ambient, per un turisme esportiu, per un turisme cultural,
apostar perquè el nostre turisme no només vengui lligat al sol
i platja, perquè, efectivament, això té les seves incomoditats per
als nostres residents, com vostè apuntava bé, sinó cercar
d’allargar la temporada turística i que això derivi, sens dubte,
en major ocupació i que aquesta ocupació sigui de millor
qualitat.
I posava l’accent, també, vostè, en què aquest és un dels
reptes que té Espanya i que encara tenim, sense cap dubte, les
Illes Balears, tot i que nosaltres tenim les millors xifres, en
termes relatius, comparats amb qualsevol altra comunitat
espanyola, sí que encara tenim problemes de precarietat
laboral. Però ara tenim la sort que la política no mira cap a un
altre costat, sinó que, des del Govern, hi ha línies de treball
clares i contundents de lluita contra la precarietat laboral. He de
recordar, una vegada més, que els plans de lluita contra la
precarietat laboral, que han estat una novetat absoluta dins
Espanya, desgraciadament, no ens ha seguit ningú i seria molt
important perquè els resultats són molts bons, són milers i
milers de contractes laborals que només amb aquestes
campanyes de xoc de l’estiu, molts treballadors veuen regulats
i veuen millorats. Per tant, la nostra acció política incideix
directament en la millora de qualitat de vida d’un ciutadà que,
fins a aquell moment, es trobava en una situació absolutament
precària i absolutament dominat per una pràctica empresarial
que no pertocava, tal i com han manat els nostres plans contra
la precarietat laboral.
Igual que funciona tot el que fa referència a intentar que
dins el mercat laboral trobin un espai, un lloc de feina, tots
aquells que han quedat fora després de la crisi, i funcionen,
com vostè feia referència, els plans de majors de 45 anys, els
plans de joves. Jo vull donar especial importància i agrair tota
la feina que han fet, des de les empreses públiques també, les
administracions locals i insulars, i d’una forma especial també
la Universitat de les Illes Balears, en el programa que hem fet
de Joves Qualificats: joves que tenen una formació important,
joves que tenen estudis universitaris o una formació

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / fascicle 2 / 24 i 25 d'octubre de 2017

professional de grau superior que tenen un problema diferent
d’altres, que és que van a cercar feina i els diuen: no tens
experiència; i aquest és un dels problemes greus que té la nostra
gent jove. Amb aquest programa hem aconseguit que
moltíssims joves de les nostres illes podran tenir garantits 15m
mesos de feina dins l’administració pública i, per tant, ja no els
podran dir: no tens experiència, sinó que nosaltres tendrem la
possibilitat de donar experiència a tants joves que estan formats
per poder tenir una incorporació digna al mercat laboral.
Igual que les polítiques actives d’ocupació per a les dones,
i vostès feia referència a la mesura per a les dones que han estat
víctimes de violència de gènere, i recordar també totes les
polítiques, tots els plans de polítiques d’igualtat que es fan de
forma transversal, i jo també don molta importància i molta
rellevància a la feina feta per l’Institut Balear de la Dona, a la
capacitat d’aquest pacte contra les violències masclistes, que
també és pioner a l’Estat; que són 135 mesures; que són molts
milions d’euros de pressupost públic compromès que s’executa
de forma transversal a totes les conselleries, tant des de Salut,
com des d’Educació, com des de Serveis Socials, com les
polítiques laborals que també tenen plans d’igualtat i que es fan
amb les empreses.
Igual que el plantejament que fèiem de les persones entre 30
i 45 anys, que ahir també anunciàvem.
Vostè ha explicat molt bé totes aquelles polítiques
públiques que fem de millora de la nostra societat i, sobretot,
de la més feble, tant de la renda social, com de les persones
majors. Com jo don molta importància a la capacitat de
planificar quina societat volem de futur, també en termes
d’envelliment i d’envelliment actiu, a polítiques d’envelliment
actiu, i també canviar el nostre sistema sanitari, el nostre
sistema social per afrontar el repte de la cronicitat en les
malalties i de l’envelliment de la gent, que tendrem la sort, com
a societat, de viure més anys i hem de propiciar des dels poders
públics que aquests més anys visquem en condicions millors,
i que, per tant, tenguem els espais necessaris per poder tractar
aquestes situacions, algunes de solitud i d’angoixa, per tant
necessitarem places residencials; algunes altres persones que
voldran viure a ca seva i hem de possibilitar que puguin viure
a ca seva amb els suports d’ajudes a domicili, que tant es fa des
del Govern, però també amb l’ajuda dels consells insulars i dels
ajuntaments, sense cap mena de dubte.
Com també, evidentment, les ajudes que hauríem... i, en
aquest cas, que parlam d’això, hauríem de ser capaços també
que el Govern d’Espanya acompleixi la Llei de dependència,
que és una llei estatal, i que, a més, incorpori el dret que la
consellera Santiago ha reclamat moltes vegades a Madrid, la
possibilitat que els cuidadors tornin tenir la Seguretat Social,
perquè això ajudaria molts de treballadors i treballadores
d’aquesta terra, és un nínxol de creació d’ocupació necessari,
perquè té un retorn social molt important. A mi m’importa més
empènyer cap a aquest tipus d’economia i, per tant, junts segur
que ho podríem fer millor, si hi hagués evidentment una altra
sensibilitat per part dels que ens governen a Espanya.
Explicava molt i amb molt bones paraules tot el que hem fet
respecte de la Llei d’igualtat, respecte dels drets col·lectius de
les Illes Balears, a favor de la diversitat d’una societat que

5361

reconegui plenament com és i que estigui orgullosa de ser com
és en la defensa de les polítiques públiques quant a habitatge o
quant a sanitat, a la defensa de l’educació.
I vostè feia referència, i m’atur en això, perquè
comprendran que amb el discurs del Sr. Abril estic
pràcticament d’acord, per tant estic afegint algunes qüestions
crec que importants; vostè feia èmfasi en el tema del pacte
educatiu, i és molt important. I crec que val la pena recordar
que si alguna cosa va rompre moltes confiances la passada
legislatura de tot tipus va ser la gran crispació educativa que
vàrem patir, sobretot d’una forma molt sagnant la comunitat
educativa, però vàrem patir com a societat. Per tant, és
important reconèixer la feina feta per la comunitat educativa,
fer-ho sempre i, a més, fer-ho conjuntament i, per tant,
reconèixer també la capacitat que tengueren en moments molt
difícils de fer un document potent al voltant de l’educació de
futur que volem a les Illes Balears. Aquest document ho he
explicat abans, però crec que és important, el Govern el va fer
seu, l’hem passat al Consell Escolar, que ja no és el Consell
Escolar que hi havia sinó que ara és un parlament educatiu molt
més ampli, molt més representatiu, molt més real de la
comunitat educativa que tenim i, per tant, amb molta més
intel·ligència de com ha de ser en el futur, i aquest consell
escolar, després de les modificacions, l’hem passat al Parlament
de les Illes Balears. Ara toca a tots als diputats i diputades, sens
dubte, una tasca que és ambiciosa, que és apassionant,
il·lusionant i que hauria de concloure amb una llei educativa de
les Illes Balears per dissenyar aquest futur educatiu, que el
volem millor, que el volem més inclusiu, que el volem més
equitatiu per als nostres fills i per a les nostres filles.
Explicava molt bé tota la política que hem fet en termes
culturals, esportius, de recuperació de memòria històrica, i amb
això hi ha 180 graus de diferència, s’ha canviat radicalment tot,
veníem d’una època que en política cultural jo no record ni una
mesura positiva. Venim d’una època on les decisions preses
sobre la llengua pròpia d’aquestes illes evidentment eren de
persecució i no eren de posar en valor un tret identitari de les
nostres illes com és la pròpia llengua, la llengua catalana,
d’estimar-la, de respectar-la, de promocionar-la, tal com marca
el nostre ordenament jurídic, tal com marca la Llei de
normalització que va fer en el seu temps un parlament i un
govern que en aquell moment era del president Cañellas,
presidit pel president Cañellas. Per tant, el que va succeir en
aquella legislatura i el que hi ha ara són 180 graus de
diferència. Crec que no importa dir res més.
Ara estic molt contenta que en aquesta legislatura haguem
aprovat, efectivament, la Llei de fosses i que s’hi hagi sumat
gairebé o tot el marc parlamentari, perquè també és un abans i
un després del que succeïa a aquesta comunitat autònoma i crec
que, efectivament, hem de fer justícia amb el nostre passat. A
mi m’agrada molt sempre pensar i repensar que sense saber
d’on venim és impossible que puguem planificar cap on volem
anar. Per tant, veníem d’on veníem i no hem d’oblidar mai que
vàrem tenir una dictadura cruel que va assassinar molta gent
simplement per voler defensar una democràcia que ara
nosaltres podem discutir aquí gràcies a tota aquella gent que va
lluitar per la nostra dignitat i per les llibertats.
(Alguns aplaudiments)
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Després ha fet vostè esment al que parlàvem de la necessitat
en la diversificació econòmica, no puc estar més d’acord amb
el plantejament dels reptes que tenim i els reptes són molt
amplis i, a més, tenint en compte que som un territori
absolutament limitat, que som quatre illes, que som fràgils, que
som diferents, que cada una respon a una història una mica
diferent i que cada una té unes prioritats diferents i una forma
també d’entendre la seva relació amb la seva activitat
econòmica i el paisatge diferent. També per això crec que és bo
que ho plantegem des d’aquesta sinceritat entre tots i entre
totes, però sí que és cert que tenim reptes de com afrontam un
futur, vostè deia amb una emergència ambiental, que sempre
hem de pensar que tenim a sobre tant perquè els recursos
naturals són escassos, els hem de protegir, hem de saber fer bé
polítiques d’estalvi, polítiques de contenció de segons quina
forma de consumir els recursos naturals com pot ser evidentment em referesc al tema de l’aigua. Crec sincerament,
ho he dit en moltes ocasions, crec que es fa en aquesta
legislatura una molt bona política en termes d’aigua, no només
de les inversions hidràuliques, que sí, que són importants i que
hem pogut tenir fonts també econòmiques per poder-les tirar
endavant com el tema de l’impost de turisme sostenible, sinó
d’una forma més important en tot allò que significa fer la
pedagogia necessària i els acords necessaris entre tots els actors
que actuam sobre l’aigua. Vostè coneix millor que jo que tant
els ajuntaments com els governs som actors que actuam com els
consells insulars i que, per tant, aquesta política comuna de
pedagogia, de necessitat de tenir els indicadors clars, de saber
quines polítiques es poden fer, crec que és absolutament
fonamental i crec que la conselleria ho du molt bé.
Igual que tota la part, a què feia referència vostè, al voltant
dels parcs naturals, al voltant de la protecció del medi ambient.
Vull recordar que ja tornam a tenir un govern que torna a
ampliar parcs naturals o que crea nous parcs naturals o que
amplia reserves marines. Tot això vol dir que tenim cura d’allò
que ens fa ser qui som i qui ens fa ser qui som són moltes
coses, no?, però també d’una forma essencial i primordial és el
nostre paisatge, és el nostre territori, és la nostra mar, és el
paisatge marí que tenim, i vostè hi feia referència, és indigne el
que ha succeït en aquest... la resposta que ha tengut aquest
parlament per part de les Corts Generals perquè en dues
ocasions ens han tombat lleis aprovades de forma unànime al
Parlament de les Illes Balears, i vostè hi feia referència.
Efectivament, sembla bastant intolerable aquesta actitud
d’aturar lleis que s’aproven aquí per unanimitat, com és la llei
contra les prospeccions petrolieres a la mar Mediterrània i la
llei de règim... del tema de la tarifa plana dels vols entre illes.
Vull recordar que aquesta és una forma d’entendre Espanya
i com hem de funcionar absolutament arcaica i molt lligada a
la forma d’entendre-ho el Partit Popular. També deixa sempre
un dubte, Sr. Abril, que supòs que vostè comparteix amb mi
que és quin paper juga el Partit Popular de les Illes Balears i
quin paper juga Ciutadans de les Illes Balears quan aquí
defensen una cosa i allà ens aturen totes les iniciatives que
vénen defensades des de les Illes Balears.
Acabava vostè amb un plantejament que efectivament tenim
un sistema i un govern a Espanya que ha mirat poc pels
interessos de les Illes Balears, que efectivament també amb
aquest topar contra l’enfront ens hem trobat en algunes

ocasions, però jo vull ser positiva, Sr. Abril, perquè ja sé que
tot és molt complicat i que tot és molt difícil i sé que hem de
seguir reclamant amb força política, judicial quan sigui el cas,
tot allò que és necessari per a aquestes illes, em referesc, com
feia vostè, a les inversions estatutàries que han deixat de pagar;
em referesc, com feia vostè, que els pressuposts generals de
l’Estat han de ser just amb les Illes Balears i, per tant, hi ha
d’haver les inversions que ens pertoquen; amb el Règim
Especial de les Illes Balears que efectivament fa molts d’anys
que s’incompleix l’Estatut d’Autonomia que marcava l’any
2014 per tenir un nou règim especial de les Illes Balears, ho diu
una llei orgànica que és un estatut d’autonomia, que és llei
autonòmica, però que és llei orgànica a nivell estatal, i que no
hem tengut molts d’avanços fins ara, però aquesta porta està
oberta i aquesta porta l’hem d’acabar d’obrir, l’hem d’acabar
d’empènyer amb força. No el Govern, no només els partits
polítics, l’hem d’acabar d’empènyer tota la societat de les Illes
Balears amb força. Jo crec que això ho podem aconseguir,
podem aconseguir fer front als termes que afecten la insularitat
i que el Govern d’Espanya d’una vegada per totes ens compensi
aquest greuge econòmic.
En això diferesc de vostè, jo crec que es necessita canviar
el marc espanyol, em referesc a la Constitució Espanyola, i crec
que es necessita actualitzar a la realitat social que es viu
actualment, tant perquè hi ha moltíssima gent que no va poder
participar d’aquella època de la votació de la Constitució
Espanyola per qüestions absolutament biològiques com perquè
hi ha molta gent que ha desconnectat d’una forma d’entendre-la
sempre en contra d’uns altres. Per tant, necessitam que perquè
sigui més compartida sigui realista i parteixi des del diàleg
sincer i que s’aprofiti el diàleg per arreglar les crisis territorials
que existeixen. Efectivament, Sr. Abril, existeixen i només des
del seny, des de la responsabilitat, des de la generositat, des de
la capacitat d’entendre a aquell que és diferent, des de la
capacitat d’entendre que Espanya és un estat divers, que ha de
ser plurinacional, lingüístic i pluricultural, que això és la
realitat, des d’aquesta capacitat d’entendre això i de posar-ho
entre tots conjuntament acordat, des de la capacitat -deia- de
fer-nos més grans sens dubte que això també aniria molt millor
a la nostra comunitat autònoma, al nostre petit país, a aquestes
quatre illes enmig de la Mediterrània.
Vull dir-li que compartim aquest projecte de present i de
futur, que compartim que malgrat les dificultats tiram endavant
polítiques valentes, sinceres i d’empenta, polítiques pensant en
el futur dels nostres conciutadans i conciutadanes. I jo, com
vostè, sabem que una legislatura no basta.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta. Passam al torn de rèplica del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Abril.
EL SR. ABRIL I HERVÁS:
Sí, en primer lloc, abans com que he hagut de fer aquest
exercici desagradable d’anar retallant el discurs perquè veia
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que no em bastaria el temps, idò ara recuperaré coses que no he
pogut dir en el primer torn.
En primer lloc vull agrair a la gent i als col·lectius socials
i sindicats que han fet possible que avui pogués fer en nom del
meu grup parlamentari aquest discurs, als quals hem consultat
també perquè crec que és un exercici sa veure si comparteixes
la mateixa visió sobre el que està passant i sobre les polítiques
i reptes polítics que tenim per endavant per donar solucions als
problemes i, lligat amb això, el que m’agradaria, com ha fet ara
també la presidenta, és posar en valor el diàleg perquè el diàleg
era el gran absent de la passada legislatura.
Vull recordar, i ara pot sonar un poc naïf això que els cont,
però és que quasi, quasi ni ens parlàvem els diputats en la
passada legislatura d’un grup o l’altre. Crec que aquí s’ha notat
el canvi, s’ha notat en les lleis que hem aprovat, algunes per
amplis consensos; s’ha notat per les diferents iniciatives que
duia l’oposició -i ho vaig dir l’any passat i ho torn repetir
aquest any- en els tres primers mesos de legislatura es varen
aprovar més iniciatives de l’oposició que en tota la legislatura
passada, i això diu molt de la manera de fer d’uns i altres.
I, sincerament, també quan escolta el discursos de
l’oposició realment sobre mesures concretes de govern, poques,
encara el Sr. Font a vegades sí que ens fa... posar fil a l’agulla
en temes pendents i a més aprofita coses que també sap que...
durem endavant i ens pitja el calendari, a vegades fins i tot ens
va bé.
Però el diàleg, aquest diàleg hi és, no se suprimeixen
organismes fins i tot estatutaris com el Consell de Joventut o el
Consell Econòmic i Social i és sobretot en la gran política i
sobretot en els eixos que he assenyalat tant en l’aplicació, en la
implementació de polítiques valentes i de drets com sobretot en
tot el que té a veure amb la transició econòmica i ecològica.
Els he dit abans que les nostres tres grans aportacions al
debat, o petites, eren aquestes: polítiques valentes i drets,
transició econòmica i ecològica i exigència i respecte.
Què és el que trobam a faltar?, i aprofit aquest segon torn,
en el tema dels drets i les polítiques valentes i ho he dit abans,
vull dir, realment s’estan fent miracles quan un la sensació que
té i no és una sensació, és una constatació, vostè ha esmentat
ara mateix per exemple el tema de l’incompliment de l’Estat
respecte de les seves obligacions en relació amb la
dependència. S’imaginen que realment l’Estat complís amb les
seves obligacions tot el que podríem haver fet?, és que
segurament tot el que hem planificat en aquesta legislatura, de
residències, de places... ja podria estar fet. Ja podria estar fet i
això és gent amb cara i ulls com ens recordava ahir el Sr.
Andreu Grimalt, president d’EAP.
Per tant, nosaltres sí que tenim la sensació que una
assignatura pendent i aquesta és transversal, però afecta molt
especialment els drets perquè els drets perquè siguin efectius al
final necessiten d’un servei públic al darrere i també sabem de
l’experiència que desmuntar és molt fàcil -i ho vàrem veure en
la legislatura passada-, però tornar armar un servei públic, un
aparell públic és molt complicat, la gran assignatura pendent
que crec que ningú no s’atreveix mai a posar damunt paper és
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la reforma de l’administració, una reforma de l’administració
amb conseqüències perquè sobretot en termes socials, i
esperem que la Llei del tercer sector ajudi, el que no pot ser és
que cap on anam és que ja em va bé a mi que entitats sense
ànim de lucre gestionin serveis bàsics, sobretot en matèria
social. Però el que no pot ser és que ni aquests serveis ni altres
que no són bàsics se’ls acabin quedant a l’empara de la llei les
grans multinacionals sense escrúpols a les quals no interessa ni
el més mínim una bona gestió pública ni l’interès general i tot
això sense una reforma en profunditat de l’administració serà
molt difícil d’encarar.
Sobre la qüestió de la transició econòmica i ecològica he
parlat abans de la regulació del lloguer que era segurament,
dins el que és el paraigua del negocis turístics, el més complicat
de regular. Ara en aquest curs polític que comença ve la segona
tongada de reforma de la Llei de turisme i de regulacions també
de la resta de negocis turístics. Jo crec que els criteris han de
ser -com he dit abans- penalitzar la temporalitat, redistribuir la
riquesa, alimentar altres sectors com l’agricultura o la indústria
perquè puguin arribar a ser independents i prenguin força i
reduir els impactes ambientals negatius com a criteris bàsics de
regulació de tot el que queda per regular, començant pels
cotxes de lloguer, farem propostes concretes al Govern al debat
de resolucions d’aquests dies, com en el tema del (...), les party
boats o el tot inclòs i altres modalitat de negoci.
I aquest hauria de ser en conjunt amb l’impost turístic, amb
les polítiques que s’estan fent també des de Treball de manera
molt encertada i la lluita contra la precarietat laboral i les
polítiques actives d’ocupació que senzillament no existien en
la passada legislatura, aquest és d’alguna manera o hauria de
ser el full de ruta d’una transició cap a un altre model econòmic
que dins les limitacions d’unes institucions bastant mancades de
recursos i amb poca tradició d’intervenció en matèria de
política econòmica, perquè això per ideologia es deixava en
mans del mercat, o sigui de gent molt poderosa amb noms i
llinatges que ningú no ha votat, però que comanden molt, mirar
de tirar endavant amb propostes com el Pla d’indústria o el Pla
de ciència i innovació, que ahir la presidenta va desglossar, o
amb el foment també de l’economia social, que n’hem parlat
poc en aquest debat, que representa justament el contrari
d’aquestes operacions d’enginyeria financera i de paradisos
fiscals que la setmana passada reprovàvem també en aquesta
cambra a iniciativa del nostre grup parlamentari i amb el suport
de tots els grups polítics.
I aquí també tenim molt a fer i crec que això també lliga
amb el que li deia fa un moment de la reforma de
l’administració amb el tema de les clàusules socials per molt
que a l’Estat i a les grans empreses no els agradi perquè no pot
ser -com li deia- que els serveis bàsics, sobretot en l’àmbit
social, acabin quedant en mans de multinacionals sense
escrúpols a l’empara d’una llei que tenim l’obligació moral de
canviar, o almanco així ho sentim des de MÉS per Mallorca i
seguirem aprofundint en aquest camí, un camí en què pensam
que el restituït Consell Econòmic i Social des de l’àmbit
d’anàlisi, de planificació i de concertació social que li pertoca
hauria de contribuir a endreçar. Nosaltres pensam que el CES
és on s’ha de pensar aquesta... posar totes aquestes peces que
hem anar desgranant per encertar en aquest full de ruta de la
transició econòmica i ecològica cap a unes altres illes.
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I finalment hi ha la qüestió de l’exigència de respecte i
nosaltres el que pensam en aquestes alçades és que se’n riuen
de nosaltres, d’alguna manera el que està passant a Catalunya
encara ens dóna més la raó en aquest sentit, i ens preocupa
seriosament com està la qüestió del finançament perquè
s’havien obert unes expectatives, però ara mateix ja sabem que
la comissió d’experts i també hi va haver una compareixença de
l’expert que va triar la comunitat en aquest sentit, el Sr. López
Casasnovas fa unes setmanes, ja ni tan sols amb la proposta de
la comissió d’experts es contempla el principi d’ordinalitat. Per
tant, allò de corregir que som els que més aportam i som els
que manco rebem, ja tendrem seriosos problemes per arreglar
això.

ho he dit moltes vegades, a vegades fer menys renou; però
vostès també saben que si volen governar qualque dia, també
s’hauran de posar d’acord. Per tant, també convendria que
aprenguessin a gestionar aquesta pluralitat, que moltes vegades
ni tan sols el Partit Popular ha estat capaç de gestionar bé
internament. I això, crec que aquesta obligació que tenim
perquè ha canviat el panorama polític a Espanya i també ha
canviat aquí, obliga que el diàleg que sempre és necessari, ara
sigui obligatori. Per tant, alguns que el neguen s’ho apliquen i
ara per ara el que els deman mentre siguin oposició i sobretot
al Partit Popular, és que ajudin, contribueixin que a aquestes
illes se’ls tengui respecte fora d’aquestes illes.
Moltes gràcies.

I també tenim una sensació, que m’agradaria compartir des
d’aquí, que sembla que ara abocam totes les esperances en el
REB, com per compensar que allò altre ja no ens sortirà bé,
no?, és una sensació que tenc i que crec que hauria de ser
preocupació no només del partit del govern, dels altres també
perquè algun dia tornaran governar. I, sincerament, en aquest
marc que és de reacció i és de recentralització, i la
recentralització no comença ara, però ara es pot endurir, la
recentralització és de fa més de deu anys perquè els ho deia,
l’Estatut de 2007, que nosaltres vàrem votar en contra, és que
ens veim negres perquè es pugui aplicar, perquè es pugui
implementar, perquè les competències de Demarcació de
Costes, quin sentit té que una comunitat com la nostra s’hagi de
gestionar des d’un despatx a Madrid?, i diu l’Estatut que no ha
de ser així i l’aeroport també se suposa que l’hem de poder
cogestionar nosaltres, bé, que va a les arques de l’Estat i a
AENA que entre l’aeroport de Palma, i abans hem parlat del
d’Eivissa, entre tots dos, ells tot solets, Palma i Eivissa un 25%
dels ingressos d’AENA, dels beneficis d’AENA en tot l’Estat,
però nosaltres no hi pintam un pebre, permeti'm l’expressió.
Això és molt greu perquè hi ha una llei que ens empara, una
llei orgànica, de l’Estat i això també se suposa que és la
Constitució, i la Constitució i el Tribunal Constitucional ni hi
són ni se’ls espera i per això, mira, aprofitant allò de Catalunya
ja aprofit també per dir això nostre i que hi ha dels interessos
de la gent d’aquestes illes que també tenim drets.
Per això valoram el canvi d’actitud que hi ha hagut en
relació amb la passada legislatura, és evident que ara no s’hi va
a acotar el cap, és que la passada legislatura quan hi anava el
Sr. Bauzá, que a més li agradava no només anar de ministeris
a... a presumir d’això, sinó a Intereconomía i a totes aquestes
cadenes fantàstiques que malauradament han acabat comprant
el discurs de la majoria de mitjans de comunicació estatals, a
bravejar que aquí fermàvem els cans amb llonganisses i és clar,
d’aquelles pols, aquests fangs, no? Evidentment, hi ha hagut un
canvi d’actitud, no anam a Madrid a acotar el cap, anam a
exigir el que ens pertoca, però nosaltres pensam que aquest
nivell d’exigència o l’incrementam o en aquest moment de
tsunami, de tsunami centralitzador ens poden acabar agranant
d’una sola jugada.
I voldria acabar amb un missatge cap a l’oposició i és clar
que no és un missatge homogeni per a tots els grups de
l’oposició, perquè crec que no tots aporten el mateix. Però
alerta amb les crítiques al pacte d’esquerres sobre la gestió de
la pluralitat, que efectivament la podríem gestionar millor, jo

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Abril. Passam al torn de contrarèplica de
la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Moltes gràcies, Sr. Abril, per aquesta rèplica i sobretot per
fer esment a una qüestió que per a mi és bàsica i també
aprofitaré aquest torn de contrarèplica per fer-ho, perquè crec
que és molt important. Vostè deia que han canviat molt les
polítiques, cert, les hem explicat, tenim..., cada dimarts
explicam aquí, en el Parlament, polítiques que està fent el
Govern, les anam explicant evidentment des de les conselleries
que s’estan executant. Per tant, el fons de les polítiques són
absolutament diferents, però també la forma en què hem tirat
endavant aquestes polítiques, parlava vostè i agraïa la capacitat
de diàleg i de tanta gent que d’una manera i d’una altra
participa ara de la presa de decisions, i de vegades a això se li
dóna poc valor i nosaltres li donam moltíssim valor.
Vostè explicava que jo al meu discurs d’avui ho he fet
comentant amb entitats, amb gent, com veien les coses, i jo ho
agraesc perquè crec que és molt important tenir la capacitat de
parlar amb tothom i val la pena recordar que això no sempre ha
estat així i que les coses es poden rompre molt aviat, que
destruir és molt fàcil, que construir és molt complicat, que refer
espais de diàleg, espais de confiança, tot això és molt difícil. I
en aquests pocs més de dos anys hem retornat a aquesta forma
de fer política des del diàleg i jo crec que hem d’agrair a tots
aquells que ho fan possible, que no només som els polítics, ni
molt manco, tal vegada els polítics som els menys importants
en això; però a cada una de les àrees, i quan vostè parlava jo
recordava, a cada una de les àrees que tenim aquí, tothom ha
tornat tirar endavant tots els organismes de participació i de
presa de decisions comuns, que algú va eliminar, i això no tenia
a veure ni amb la crisi econòmica que ens explicava abans el
Sr. Company, com que no tenien doblers, no podien fer això, el
diàleg no té a veure amb això: llevar el Consell Econòmic i
Social, llevar tots els òrgans de participació, el Consell de la
Joventut i tots els òrgans que es varen eliminar, no té a veure
amb el pressupost, sinó en la forma d’entendre com vols fer la
política.
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Per això és molt important, la consellera de Cultura ha
recuperat allò que era la participació en la presa de decisions en
la política esportiva, en la política cultural, el Consell Social de
la Llengua Catalana, s’ha recuperat la Mesa de l’habitatge, s’ha
fet una mesa de pobresa energètica, s’han recuperat tots els
espais de decisió des de les meses agràries, la política agrària,
la política ambiental, a totes i cada una d’elles. S’han recuperat
les taules entorn a l’economia social, vostè deia que està
apuntant en molt bona línia, s’està treballant conjuntament amb
ells. S’han recuperat tots els organismes de participació amb les
entitats que fan feina en salut, que també ara participen de la
presa de decisions. Les meses de cooperació i, per tant, també
pactam aquest pressupost que augmenta cada any en cooperació
internacional, totes les meses de serveis socials, abans
explicava el Consell Escolar que l’hem canviat, que l’hem
ampliat, que és molt més representatiu. En definitiva, que tots
els òrgans de participació s’han posat actius i en funcionament.
Per tant, aquest govern pren decisions sí, governar és prendre
decisions, però les pren després d’haver escoltat, i això sens
dubte és molt important.
Dues qüestions. Vostè ha fet referència a tota la necessitat
entorn a la transició econòmica, que compartim
escrupolosament i que efectivament, hem d’anar treballant en
aquesta línia i treballam en aquesta línia de diversificació,
d’aposta per sectors productius, per sectors competitius i
evidentment perquè el turisme continuï estirant aquesta
comunitat nostra i ho faci amb força i ho faci podent repartir
millor la riquesa i ho faci podent tenir garanties de qualitat
laboral per als nostres treballadors i treballadores i també
potenciï que altres empreses d’altres sectors puguin tenir
evidentment el seu espai a la nostra comunitat autònoma. Per
això l’aposta per la innovació, pel coneixement, per la
diversificació continuarà sent estratègica per part del Govern de
les Illes Balears.
I quan abans li parlava de diàleg, vostè ho ha fet en
referència també a tot allò que és la relació amb el Govern
d’Espanya i en com s’entén com s’ha de treballar des de l’Estat
amb les diferents comunitats autònomes. I tenim un exemple
sobre com s’han aprovat els darrers pressuposts generals de
l’Estat i és un exemple que també ens ha de fer pensar i
repensar. Per això jo li deia abans que necessitam canviar
marcs generals, necessitaríem un Senat allà on els governs
autonòmics hi fóssim i poguéssim decidir sobre les
competències que són de les comunitats autònomes i,
efectivament, necessitaríem moltes coses més. Perquè ara de
vegades hi ha la temptació de per part de qui governa que a
canvi de jo et don això per a la teva terra, tu m’aproves el
pressupost general de l’Estat. És una mala forma d’entendre
Espanya i de què tothom s’hi senti còmode, aquesta que
practica i aplica el Partit Popular i que va ser molt clara en el
darrer de pressupost general de l’Estat.
Jo com vostè som pessimista entorn al sistema de
finançament autonòmic, precisament per dues coses molt
clares, una perquè va ser un acord de la Conferència de
Presidents Autonòmics, jo li don importància i valor a la
paraula i als fets. I quan un govern es compromet amb tots els
altres governs autonòmics a unes dates clares on s’ha de tenir
una proposta clara, jo, innocentment, utòpicament, m’ho vaig
creure i vaig creure que si el Sr. Rajoy ens deia a tots els
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presidents autonòmics, tendrem una proposta tancada el 2017
i el gener de 2018 ja l’aplicarem, penses bé, és un compromís
com a molt seriós. Bé, idò d’això que varen comprometre ja no
hi ha res, efectivament, perquè les dates..., és bastant evident,
no? I la comissió d’experts que va ser creada per molta
insistència de diferents territoris, entre d’altres el nostre,
precisament perquè hi hagués veus diferents, que entenen
Espanya d’una forma diferent i que són capaços de comprendre
aquesta realitat d’aquestes illes, que molts dibuixen i que molts
han ajudat a dibuixar, efectivament, com una terra en què tots
som rics, que tot va bé i que no necessitam absolutament res del
Govern d’Espanya; bé, idò nosaltres jo crec que vàrem fer una
aposta ferma per posar una persona com el Doctor Casasnovas,
a qui agraesc moltíssim les seves aportacions tècniques en tot
aquest treball de la comissió d’experts, però que efectivament,
les propostes que vénen d’allà, les majoritàries que ha marcat
el Ministeri d’Hisenda, no són les que aquestes illes necessiten,
perquè entre elles evidentment el principi d’ordinalitat hauria
de ser clau en el nou sistema de finançament autonòmic, perquè
no és just que quan s’hagi acabat de repartir el pastís del gruix
dels doblers que es reparteixen a nivell estatal, a nosaltres ens
donin menys del que teníem abans de repartir. Em pareix que
és una injustícia contra els ciutadans d’aquestes illes i que, per
tant, nosaltres com a govern hem de seguir reclamant allò que
és just per als ciutadans, però no només ho hem de fer nosaltres
com a govern, sinó que a mi m’agradaria que ho fessin totes les
forces parlamentàries d’aquest parlament.
I no és que deixem ni un moment de combatre amb aquest
sistema de finançament autonòmic, que seguirem reivindicant
i que seguirem plantejant. Ara bé, el que tenim ens va suposar
superar una situació absolutament pitjor, que era que estàvem
21 punts per sota de la mitjana per càpita de finançament
estatal, que és allà on ens tenien des del Govern Aznar a
aquestes illes. El passat sistema de finançament autonòmic,
gràcies a la negociació precisament d’un govern de progrés en
aquestes illes, ens va situar en una posició molt millor. Per tant,
si hi ha d’haver un nou sistema de finançament autonòmic, Sr.
Abril, compartirà amb mi, que ha de ser per ser millor, perquè
si no, tenim aquest que no ens deixa en la situació que estàvem
abans amb les decisions del Partit Popular, tot i així, seguirem
lluitant junts per aconseguir aquell que és just per a la nostra
comunitat autònoma. I sí, l’esperança està en el REB per una
cosa molt clara, perquè el Règim Especial per a les Illes
Balears és una proposta compartida no només de partits
polítics, no només amb el Govern de les Illes Balears sinó
d’una forma molt potent amb tota la societat d’aquesta
comunitat autònoma. Això ens fa més forts a l’hora de
reivindicar i esper que sigui una porta d’entrada, deia abans,
hem d’empènyer fort aquesta possibilitat de negociació amb el
ministeri per poder fer possible aquesta compensació dels
desavantatges que provoca el fet de viure a unes illes.
En definitiva, acab donant-li les gràcies una vegada més a
vostè com a portaveu, al seu grup parlamentari i al compromís
que sempre han demostrat amb aquesta terra i amb els seus
conciutadans i conciutadanes i que estic convençuda que junts
seguirem defensant lleialment els seus interessos.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta. Passam al torn d’intervenció del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.
(Se sent una veu de fons que diu: “Vamos, Jaume. Bravo”
i algunes rialles)
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Molt bon dia. Ens agradaria des d’El Pi enviar, avui que és
un dia important a Formentera, força a l’equip de Formentera
que juga contra l’Atlètic de Bilbao a veure si som capaços de
guanyar-li o empatar-li.
(Alguns aplaudiments)
Hem d’estar amb les quatre illes i aquí va el nostre debat
per estar amb les quatre illes.
Sra. Presidenta del Govern. Senyors i senyores diputats.
Som al segon debat de l’estat de la comunitat d’aquesta
legislatura i hem passat l’equador, 29 mesos, 29 mesos, no dos
anys, 29 mesos, i crec que ja podem tenir una fotografia prou
exacta d’aquest mandat, que suposa aquest mandat, segons
vostè les seves paraules de principi de legislatura, un canvi que
volia fer molt gros al que havia acabat de l’anterior govern. Ens
agradaria poder parlar amb vostè sobre el que ha canviat a les
Illes Balears amb aquests més de dos mesos, dos anys i sis
mesos que duim de legislatura.
És ben cert -i ja parlarem-, fa un any en aquest mateix
debat, en aquest mateix debat que va començar amb encerts,
corregint alguns dels grans errors que va cometre l’anterior
govern del PP en temes de cultura, de llengua, d’educació o de
sanitat. També li he de reconèixer l’èxit aconseguit amb la
implicació de la societat civil a consensuar un nou règim
especial per a les Illes Balears o el Pacte contra les violències
masclistes, la Llei de fosses, la Llei LGTIB, totes aquestes
coses votades a favor per El Pi i algunes d’elles liderada per El
Pi, però crec que després d’aquesta arrencada inicial altres
temes també molt importants han anat quedant embossats,
sense sortida, no sé si per incapacitat per mor dels seus
consellers o perquè algun dels seus socis no la deixa anar més
enllà de les grans paraules i les grans promeses. El que ha dit
el Sr. David Abril del conseller de Medi Ambient, del Sr.
Vidal, que és un Messi del camp i del medi ambient, a nosaltres
ens bastaria que fos un Miquel Àngel Nadal, i seria d’aquí i
sabem que és bo i segur.
Ahir -ja n'hi parlaré, ja n'hi parlaré més endavant- ahir va
dir, Sra. Presidenta, que el seu acord de govern amb Podem,
MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per Formentera
era un projecte coral, està escrit, doncs crec que algun
d’aquests li ha fet un gall mentre cantaven aquesta simfonia tan
bella, però d’això no ens en va parlar, no ens va parlar que ara
fa un any tenia un soci més de govern dins el Govern com MÉS
per Menorca o no ens ha parlat dels distints embulls a què ens
té acostumats Podemos.

Li he de reconèixer que hem millorat la situació dels
funcionaris, els hem tornat drets que havien perdut els darrers
anys, hem millorat la situació dels professors i del personal
sanitari, molt bé també, i El Pi ha votat a favor i ha estat davant
de tot i s’ha reunit amb tots aquests sindicats que representen
aquests col·lectius, però hi ha molts més col·lectius a les Illes
Balears que també necessiten atenció per part del Govern. Els
altres col·lectius són un 95% respecte del 5% a què hem pujat
els drets, que són els funcionaris. A vegades pens que si no
tenim protestes d’alguns d’aquests grans grups de funcionaris
al carrer sembla que tot va bé, no, i ja li dic, nosaltres hem
votat a favor d’aquest 5% que representa als funcionaris i
personal laboral.
Hi ha molts altres col·lectius que no tenen la força que
tenen els funcionaris, que són treballadors de tots els altres
sectors, pagesos, pescadors, autònoms, comerços, indústries
petites, mitjanes, empreses, cooperatives, ... aquesta gent no té
la capacitat de manifestació que poden tenir els col·lectius que
amb el suport d’El Pi hem votat perquè poguessin recobrar uns
drets.
Sra. Armengol, les classes mitjanes i baixes encara estan
gairebé igual que els anys de la crisi i necessiten atenció, i a
moltes petites i mitjanes empreses i molts de comerços vostè no
ha pogut tornar aquests drets que sí hem pogut tornar als
empleats de la comunitat. Hi ha un 95% de gent que va perdre
uns drets durant la crisi, que són tots aquests altres que he dit,
que són el 95% dels que conformam aquesta terra als quals
vostè no ha pogut tornar aquests drets. Funcionaris i personal
laboral representen quasi un 6% de les persones ocupades en
aquesta terra, la resta representa l’altra 94%.
L’any passat li vaig dir que el que necessitaven no era ni
política vella ni política nova, el que necessitaven era política
bona que arribi a tots, accions que arribin a la gent, a tota la
gent, i no titulars de diaris que a vegades només són per a un
dia o dos.
Una qüestió que no ha variat respecte del debat de l’any
passat és per a nosaltres el reiterat incompliment de part, d’una
part del seu govern de molts dels acords parlamentaris dins
aquesta casa que havien de qualque manera anunciat a vegades
amb bombo i platerets. Dic això perquè ahir es va fer un seguit
d’anuncis i promeses quan encara no n'ha complit moltes
d’aquelles que a principi de legislatura vàrem anar aprovant en
aquest parlament. Ahir ens va plantejar el tema de les
desgravacions dels habitatges i també ens va plantejar el que
feia referència a la desgravació de 12.000 euros a les empreses
que inverteixin dins del sector, no hi perdré temps perquè no en
tenc, però necessitarà una reunió amb la consellera i de passada
ho veurem en el pressupost perquè dels informes que han anat
arribant avui als distints companys d’El Pi respecte d’això, això
pot ser el chocolate del loro i hem d’anar en compte a fer
segons quins anuncis que després l’efecte real de moviment
econòmic sigui mínim. Dic això perquè crec que haurem de
menester més temps per parlar d’això en profunditat, però
tenim els pressuposts, no hi ha cap problema, no li ho retrec.
Li faig una petita relació d’acords i d’anuncis que encara no
s’han complit i que no sé si pensa complir qualque dia: la
gratuïtat dels aparcaments dels hospitals de Son Espases i Son
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Misses, Can Misses perdó, el Pla de cronicitat, el nou model
d’IB3 Televisió i Ràdio. Altres incompliments que tenen molt
a veure amb aquesta massificació turística, que tothom es
queixa i tothom s’embossa, de la que tant s’ha parlat aquest
passat estiu i que fa prop de dos mesos i ja no hi és, ja no hi és,
però sí que hi ha més aturats i que comença a haver-hi moltes
empreses que han tancat, i no hem acabat l’octubre, i ja no hi
és, l’embós.
S’han sentit coses molt dures contra el turisme aquests
mesos passats, algunes d’aquestes mateixes bancades. La
prudència i la mesura no caracteritza a alguns dels que li donen
suport allà davant. Els mitjans varen parlar i molt de
“turismefòbia”, els seus socis de Govern, alguns almanco, han
parlat de turisme com si fos el principal enemic d’aquestes
illes. Digui-ho a totes aquestes persones que han acabat la feina
aquests dies, i que Podemos troba que basta que facin feina sis
o set mesos, no importa que en facin més, digui-los a veure si
realment els bastarà, que a molts no els bastarà per a l’atur i
només podran tenir ajuda, a veure si els bastarà aquests tres
mesos d’ajuda a 450 euros o 440 euros per tornar a arribar al
mes d’abril o al mes de maig de l’any que ve per tornar a tenir
feina sis mesos.
Anem en compte, no facem mal. El Pi considera que hem
d’estar al costat de la principal indústria d’aquest país en tot
allò que redundi en l’interès general, que és molt. Sense
servilismes, estic d’acord, però amb esperit de col·laboració i
entesa.
Massificació turística. Tots, tots podem coincidir que el
juliol i l'agost hem patit una sensació d’angoixa, nosaltres
també, no..., no..., però, alerta!, amb els rendiments d’aquests
dos mesos avui hi ha empreses que no tanquen i segueixen fent
feina, i el seu compte d’explotació se salva per aquests dos
mesos de feina, avui, avui. Aqueixes empreses pagaran i no
tancaran i faran feina gràcies a aquests dos mesos, gràcies a
aquests dos mesos; i altres que tancaran pagaran les inversions
per modernitzar les seves empreses. Anem alerta..., ens
angoixa, sí, però ens dóna vida, perquè de moment no tenim un
as dins la butxaca per dir “farem això altre” en lloc d’allò del
turisme.
Dic això perquè, a part de culpar els turistes, molt poques
coses amb efectes pràctics crec que hagi estat fent el seu
govern. El Pi li ha presentat iniciatives per tal de prendre
mesures que estam segurs que podrien millorar la situació, i les
vàrem començar a presentar el darrer trimestre de 2015. La
regulació dels rent a car; la seva conselleria continua sense
controlar els cotxes de lloguer que cada anys circulen per les
nostres carreteres, que n’arriben 100.000, a part de les
empreses de Balears, i que ara aquests dies se’n van, aquests
100.000. A final de 2015 es va aprovar a iniciativa d’El Pi
realitzar un estudi sobre aquest problema; encara no tenim els
resultats. L’abril de 2016 vostè va anunciar, en resposta a una
proposició també d’El Pi, que es crearia una comissió de treball
amb les conselleries d’Hisenda, Turisme i Territori, i què s’ha
fet de llavors ençà, a part d’un codi de bones pràctiques? He de
donar l’enhorabona a la consellera de Sanitat i al director
general de Consum, pràctiques voluntàries que molts, la
majoria de rent a car que duen els cotxes cada any, aquests
100.000 aquí i que ara se’n tornen a endur no han volgut signar.
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Jo li deman: no podem protegir les empreses de rent a car de
Formentera, d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca a través d’un
estudi de capacitat de càrrega real, de quant n’hi pot haver,
entre cotxes de la gent que vivim aquí i que empram perquè
se’n puguin servir els turistes per anar als distints indrets, un
estudi de capacitat de càrrega real? No som nosaltres capaços...
no som nosaltres de qualque manera competents -perquè ha
passat enguany- de poder reduir quants d’autocars poden anar
a Sa Calobra?, o quants poden anar, de persones, a una cala en
concret? Aqueixa capacitat de càrrega no la podríem fer
respecte del cotxe de lloguer? Jo crec que sí, i si miram per
qüestions de contaminació mediambiental segurament encara
més.
El tot inclòs. S’havia de regular abans que acabàs el 2016.
Som a punt d’acabar 2017, nosaltres li hem presentat distintes
iniciatives per regular el tot inclòs i vostès les han aprovades
perquè estigués aprovat el pròxim estiu, que serà el darrer estiu
d’aquesta legislatura. Increïblement la resposta ha estat
negativa, llevat que despús-ahir va dir que regularien el tot
inclòs l’any que ve. Dit això, nosaltres no volem tot inclòs
barater, no volem tot inclòs de gent que després s’engata i
s’arrossega per terra i molesta la gent normal i corrent de
turisme de família que ve en aquesta terra, i això estava en la
nostra mà poder-ho fer perquè El Pi li ho va proposar a final de
2015 i havia d’estar fet el juny de 2016, i s’ha incomplert. Ha
d’entendre que nosaltres pensem que les noves promeses, que
n’hi ha de guapes, que m’agraden, a nosaltres també ens
agraden les coses bones, no puguem creure que les dugui
endavant perquè això s’acaba, només queden 13 mesos de
parlament, ja, això s’acaba, i no ha complit amb les anteriors.
I, això sí, encara parlen de desestacionalització turística.
Quines mesures concretes s’han pres per afavorir les
connexions aèries de temporada mitja i baixa? A Menorca, per
exemple, als problemes de connexió a l’hivern ara hem
d’afegir... als que hi ha hagut sempre hem d’afegir les fallides
d’Air Berlin, Monarch i la crisi de Ryanair, un problema per als
ciutadans que han de sortir de l’illa i també per als turistes que
vulguin anar a Menorca. De què serveix promocionar la
temporada baixa si després no hi ha connexions? Què pensa fer
amb això, Sra. Presidenta?
Han aprovat una legislació de lloguer turístic que el seu
mateix vicepresident va qualificar de llei Frankenstein, després
d’un ple esperpèntic en el qual es va aprovar un text que no
tenia cap ni peus gràcies als seus socis de Podemos, els
increïbles “podemites”. Quin perill té aquesta gent!
Em sap greu dir-li-ho, Sra. Presidenta, però vostè acabarà
aquesta legislatura i en temes turístics estarem igual que fa dos
anys, o quasi igual: sense regular els cotxes de lloguer, sense
regular el tot inclòs, i ja veurem com estarà el tema del lloguer
turístic d’“uni” i plurifamiliars, que nosaltres estam d’acord que
es puguin llogar, dins uns termes que entenem que qui ha de
zonificar són els 67 ajuntaments i no cap dels quatre consells,
que són els que saben que històricament hi ha hagut a les zones
turístiques lloguer de temporada, via LAU, i aquests llocs els
saben els ajuntaments i volem que ells siguin els que marquin
on hi pot haver aquest lloguer de temporada. Què saben els
consellers?, si prou feina tenen de donar-se a conèixer, almenys
els de Mallorca; què saben del que passa a vorera de mar de
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Manacor?, què saben què passen a vorera de mar d’Alcúdia?
Ho saben els ajuntaments, les regidores, els regidors, les
batlesses i els batles. Això vol El Pi. Li faré d’endevinador:
aquest tema del lloguer turístic estarà més embullat a final de
legislatura que quan vàrem començar per mor d’aquest bunyol
de llei que va aprovar aquí.
Fer contents a tots els grups polítics que li donen suport,
Sra. Presidenta, en aquest tema no és possible, no els pot fer
contents a tots, no els pot fer contents a tots, és impossible! Sra.
Presidenta, no hi ha una altra majoria possible en aquesta
cambra, només hi ha la seva, a vostè ningú no la pot llevar de
presidenta, no hi ha números per tirar-la en contra. Què vol dir
això, Sra. Presidenta? Per això li vull exigir una cosa per al bé
de tots els ciutadans d’aquestes illes: sigui valenta, no tengui
por als seus socis, no la pot llevar ningú, no es pot conformar
una altra majoria; és el moment de deixar una empremta, que
allò primer siguin les persones, com deia vostè, que ahir al seu
discurs no ho diu cap vegada, que allò primer són les persones.
Sí que va parlar de madame Curie i diu unes coses concretes,
ja ho revisarà. Fa referència a les persones en dues coses, però
aquella frase que tant em va calar en el primer discurs, de
“primer les persones”, ojo! No es deixi dur per les ocurrències
canviants d’alguns dels seus companys de viatge, que a vegades
estan més preocupats per fer-se la traveta entre ells que per
presentar iniciatives en aquest parlament per millorar de veres
la vida dels nostres ciutadans. Ser valent és a vegades prendre
decisions que no fan content tothom, Sra. Presidenta, i que
poden ser un desgast personal i segurament també per al seu
propi partit.
Però recordem, com li dic, allò de les persones primer. En
aquest sentit sí la vull felicitar, a empresaris, sindicats i vostè,
i el conseller per la part que li pertoca, per l’increment de sous
acordat al conveni d’hostaleria signat recentment. Esper que tot
vagi bé, però no oblidi mai que un bar o un restaurant no té el
mateix rendiment que un hotel, i molt manco si aquest bar o
restaurant no està dins zona turística, si no està dins zona
turística. Ja veurem si aquests negocis podran aplicar aquest
acord que han signat imposat pels grans establiments hotelers;
fins i tot hi ha hotelers petits que no hi estan d’acord, i fins i tot
hi ha molts de turismes rurals que no hi estan d’acord. De totes
formes l’hem de felicitar perquè és un avanç que crec -i aquí és
on té la feina el conseller- que segons quins sectors no poden
estar dins el mateix conveni, perquè vostè ja dirà a un que
tengui un bar a Inca, o que tengui un bar a Búger, o que tengui
un bar a Muro, o que tengui un bar a Algaida o a Porreres, que
ha d’aplicar aqueixa pujada del 17%. Si ho pot aguantar jo
estaré encantat, li donaré suport i no posaré travetes, però si no
ho pot aguantar serem responsables d’aquesta qüestió, que és
on hi ha aquesta gent que fa feina tot l’any; el bar de Porreres,
el bar d’Inca té obert tot l’any. Si té un lloc de feina, li dóna tot
l’any; si en té dos, li dóna tot l’any; és aquí on a vegades jo
veig que no tenim ben clar el que tenim en les nostres mans,
tenim més clar el titular que la realitat.
Tant de bo altres sectors també es puguin acordar
increments de sous per als treballadors d’aquests illes, que li
record que continuam per sota de la mitjana espanyola. El
conveni de comerç, que també el va nomenar ahir, però crec
que en comerç necessitam alguna cosa més, necessitam no tan
sols mitjançar en un conveni, que està molt bé i li alab el gust.

El comerç, el comerç, no té el marge del sector turístic, ni el
marge de la restauració, el té més petit; el comerç, per
aguantar-se dins un espai com és un nucli urbà, en el centre
d’un poble perquè no perdem aqueixa forma de respirar,
caminar pel carrer, saludar el de la ferreteria, el de la papereria,
necessita qualque cosa més. Quina mesura va anunciar vostè
ahir perquè aquest comerç pugui realment aguantar?
No només això; segons les dades de la seva conselleria de
Treball els salaris a les Illes no creixen ni molt manco al mateix
ritme que l’IPC, per la qual cosa s’ha produït una important
pèrdua de poder adquisitiu de tots els ciutadans que no han
recuperat. Almanco aquesta gent que li vaig dient té feina, però
li record que a la nostra comunitat hi ha 58.000 persones que
viuen a habitatges on cap d’ells té una feina i 50.000 més que
sobreviuen amb ingressos inferiors a 341 euros mensuals. I
tenim 200.000 per davall el llindar de la pobresa, amb risc de
pobresa. No hi ha llocs de feina per a aquests 200.000, tenim
un problema. És a dir, la nostra activitat econòmica no genera
llocs per a aquests 2.000, tenim un problema. Com el resolem?
Només el podem resoldre si posam aquest problema de les
200.000 i d’aquestes 200.000 molts són d’aquells que no hi ha
ningú que faci feina a les cases, només el podem posar si la
nostra agenda política està davant de tot i hi posam doblers, de
l’ecotaxa no n’han posat cap de dobler per a ells. Perquè aquí
tothom parla de la gent que ho passa malament, però quan n’ha
parlat, agafa la porta i se’n va. En tenim 200.000, i no ho dic
per la consellera. Ho dic perquè s’ha acabat de parlar de risc de
pobresa i hem de començar a parlar que hi posam en doblers
per a aquest risc de pobresa. I quin tipus de feina incentivam
perquè aquesta gent pugui tenir una il·lusió per poder fer feina
qualque dia.
Per millorar les condicions laborals de tots els ciutadans de
les Illes Balears? Li demanam valentia, la mateixa que volíem
demanar també al cap de l’oposició a qui avui vull donar la
benvinguda en aquesta cambra, almanco benvinguda
participativa, Sr. Company. Benvingut al club i gràcies per
compartir un dia els seus pensaments amb nosaltres.
Seriosament, com a representant del partit més votat aquí i a
l’Estat, no sé si és conscient de la responsabilitat que vostè té.
Sr. Company, vostè -i em pareix bé- presumeix de ser el fil
directe amb el Govern del Sr. Rajoy. Si pensa que els interessos
de les Illes Balears, aquest fil directe hauria de servir perquè
sabés el que vol aquesta comunitat, seria fantàstic, si només és
perquè Madrid ens digui què hem de fer en aquesta comunitat,
no anam bé. Jo vull pensar que serà perquè sàpiga allò que vol
aquesta comunitat. A veure què quedarà d’aquest fil directe en
la negociació del nou règim de les Illes Balears, tant de bo la
feinada que han fet totes aquestes entitats amb el Sr. Rotger
davant de tot, tant de bo aquest tema tots els partits tenguem
clar que primer Balears i no els interessos partidistes.
Ha dit recentment el ministre Montoro que el nou règim es
pot aprovar abans de final d’any, francament no ho puc creure,
no ho puc creure! I avui he vist en el diari una nota que es va
suspendre una reunió que tenia la conselleria pel trui de
Catalunya. Almanco no ho puc creure en els termes de la
proposta que va sortir d’aquest parlament. Aquesta és una gran
oportunitat perquè tots feim pinya, el Govern, tots els partits
polítics, els agents socials, la societat civil. A vostè, Sra.
Presidenta, li toca liderar aquestes negociacions amb l’Estat; a
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vostè, Sr. Company, demostrar que aquest fil directe serveix als
ciutadans tant com a vostè personalment i això seria boníssim.
I que vostès en tenguin un rèdit superior, tots els altres, des
d’El Pi ho entendríem, perquè qui hi guanyaria serien els homes
i dones d’aquesta terra.
Però no ens hem pogut abstreure avui de matí quan es
tiraven els trastos pel cap. He tengut la sensació, com si fossin
vostès una família, perquè ho són, una família parlamentària,
som com una família que ens barallam i que es passen la vida
tirant-se pel cap el repartiment de l’herència. I mentre els més
vells continuen sense parlar-se o es mal contesten, els més
joves van creixent i no tenen futur. Deixin-se d'herències, que
tanmateix no deixen dormir bé i creïn un futur nou per a
aquesta terra. Els ho deman per favor! Aquesta és una gran
oportunitat, a vostè, Sra. Presidenta, també li dic el mateix.
No tenguin cap dubte que El Pi estarà sempre per donar
suport al Govern i a qui faci falta per tal que es pugui aprovar
aquest règim especial, que no cerca tenir més que els altres,
només cerca que els ciutadans d’aquestes illes tenguem les
mateixes oportunitats que els de la resta de l’Estat, així de
senzill. Com a Canàries!, com a Canàries! Volem les mateixes
eines, si a Canàries envien les pinyes tropicals, els alvocats i els
paguen el cent per cent del transport, volem que d’aquí a
València, a Barcelona ens paguin el cent per cent del transport,
m’han entès? És fàcil, eh? No sé si a Montoro li he de traduir
o no?
(Remor de veus)
I una cosa més, vostès tenen tres diputats i diputades a
Madrid i vostès tenen dos diputats a Madrid, els hem de posar
a fer feina, els hem de posar a fer feina, han de començar a no
votar allò que perjudica les dones i els homes de Balears.
(Alguns aplaudiments)
Pas a un altre tema. La radicalització passarà factura i
fractura econòmica i humana. Els beneficis dels partits amb els
seus enrocaments seran sol dels partits, els patiments seran del
poble. El model d’estat es troba en qüestió. El futur el
desconeixem, en algun moment la involució i la recentralització
es comprovarà que és un gran error i que l’evolució i
compliment d’estatuts, com el de Balears, és un bon camí. El Pi
és un partit de Balears i per a Balears, en aquests moments
convulsos hem de mantenir la calma, hem d’intentar no atiar el
foc. Però també hem de mantenir la fermesa que qualsevol nou
avanç en autogovern no ens deixi a la cua, sinó que ens posi a
l’avantguarda.
No podem tampoc deixar sense referir-nos al nul
avançament aconseguit en temes clau i reconeguts legalment,
ara que es parla tant de complir la legalitat. M’estic referint a
la revisió del model de finançament autonòmic i al traspàs de
competències de l’Estat previstes a l’Estatut d’Autonomia. I les
inversions estatutàries que tenim a l’Estat no són legals? No
són lleis que hauria de complir Madrid? Li deman, Sr.
Company, ja que parlen tant de legalitat, als seus caps els digui
que compleixin amb nosaltres, és l’únic que li deman. Ni
tendrem un nou model en participació d’ordinalitat, ni molt
manco concert econòmic que està a la fundació d’El Pi quan es
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va crear el novembre de 2012, ni tendrem la competència en
justícia, aspectes de les costes i litoral, cogestió aeroportuària,
perquè aquests són objectius clau per a Balears i per tant, no els
podem deixar de reivindicar. Com no podem deixar de
reivindicar que s’acabi la injustícia que pateixen els nostres
ajuntaments amb unes normes que tot i estar perfectament
sanejats i fins i tot amb endeutament zero, han de tenir els
doblers en el banc, en lloc de poder donar un benefici als seus
ciutadans, arreglant qüestions o poder ajudar a tirar endavant
el seu poble. És inacceptable! Així l’Estat compleix el seu
compromís davant Europa i quan De Guindos va a l’eurogrup,
queda com un rei, però qui han complit són els ajuntaments, no
ha complit el Govern central.
Clar que també li he de recordar una cosa, quan ens
queixam del tractament que rebem les Illes Balears per part de
l’Estat, Sra. Presidenta, ens queixam d’això. Però això només
ho diu aquest partit de Mallorca, els de Menorca, Eivissa i
Formentera és una altra història. Mallorca ha exercit un fort
centralisme cap a la resta de les illes, és hora de reconèixer-ho,
sense pal·liatius, i de fer polítiques amb transversalitat, capaces
de garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans de
les Illes Balears, siguin de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa o
de Formentera. I nosaltres des de Mallorca també saber
compensar la doble insularitat de Menorca i Eivissa i la triple
insularitat de Formentera. No tan sols hem de plorar allà, sinó
que amb el que tenim aquí els mallorquins hem de demostrar
que ells tenen doble insularitat i triple insularitat.
En temes sanitaris li contava a una tia meva fa poc temps i
no s’ho creia, d’aquí de Mallorca, en temes sanitaris aquest
centralisme és prou evident, per exemple a Eivissa no han
tengut radioteràpia fins fa poc temps i no pública. A Menorca
no tindran aquest servei tampoc, que serà concertat, fins a
principi d’any. A Eivissa tenen una sala d’hemodinàmica
concertada, a Menorca ni això tenen. Quan contes a una
mallorquina o a un mallorquí que a una persona de Formentera,
Eivissa o Menorca li han de donar radioteràpia, havia de venir
a Mallorca, els d’Eivissa i Formentera fins fa no res, diu: “no
pot ser mai!”, idò sí, això és centralisme mallorquí; quan li dius
que per fer-se un cateterisme, una persona de Menorca, ha de
venir a Mallorca perquè no hi ha sala d’hemodinàmica, gràcies
a Maria Antònia Sureda que l’altre dia vàrem poder treure
endavant la proposta en comissió, que n’hi hagi una, a Son
Llàtzer, a Son Llàtzer, ara vendrà Menorca, li deixam a la
consellera si vol... no, no, no... “com?, no poden fer un
cateterisme a Menorca?”, “no, han de venir a Mallorca”. Són
només dos exemples dels diferents serveis que tenen els
ciutadans de les Illes pel que afecta viure en una o en una altra.
El seu govern, Sra. Presidenta, a les classes mitjanes -sota
el nostre punt de vista- les té un poc de banda. Va dir ahir que
posarà en marxa un decret de garanties per les quals poden
pagar-se una assegurança privada de salut i han de patir llistes
d’espera eternes. Fa dos anys que diu això, ara diu que l’any
que ve serà com toca. Jo li he fet dues preguntes aquesta
legislatura.
També ens va dir com havien baixat les llistes d’espera, Sra.
Armengol, per fer-ho millor que el govern anterior no és difícil,
eh?, no és difícil, però quan un està malalt esperar trenta dies
per a una consulta, de mitjana, perquè n’hi ha que esperen
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menys i n’hi ha que esperen encara quatre mesos i cinc, eh?, o
més de sis mesos per ser operat, saps que s’hi fan, de llargs,
trenta dies!, o cent vuitanta dies, cada vespre que te’n vas a
dormir i tens tal vegada una malaltia que pot tornar grossa i
dius “i que estarà tornant grossa?, que me moriré?”, això és el
que pensa la gent. Per això necessitam el Decret de garanties,
per ser capaços del que no podem resoldre com a sanitat
pública, ho resolem amb concert amb la sanitat privada. A
Balears un 28% dels ciutadans tenen aquesta assegurança
contractada, si no tenguéssim aquest 28% d’assegurances
contractades a la sanitat privada tendríem un "problemarro" a
la sanitat pública de mil dimonis. Decret de garantia ja. Decret
de garantia ja. I content que la sanitat privada pugui ajudar la
pública i el nostre sistema, encara que té moltes mancances la
concertació no és dolenta si és per donar un bon servei. Jo, els
de Podemos si s’alteren m’és igual en aquest sentit.
Pacte per l’educació, té el nostre suport, enhorabona Illes
per un pacte. Necessitam treure-ho aquesta vegada, és
importantíssim.
El mateix passa amb l’educació, hi ha grups que si
poguessin llevarien l’educació concertada, m’agradaria saber
com, perquè amb les actuals infraestructures educatives de les
Illes si no fos per la concertada, com donaríem un ensenyament
de qualitat a tots els al·lots de les Illes Balears? Si de cada deu
al·lots n’hi ha quatre que van a la concertada, com podríem fer
un 40% més d’infraestructures tant com ens costa anar avançant
amb les que tenim?
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, hauria d’anar acabant.
EL SR. FONT I BARCELÓ:

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font. Correspon ara la intervenció de la
presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per la seva
intervenció i per les seves propostes que una vegada més ens ha
fet en aquest debat de política general i després continuarem
amb les propostes que ens farà sobre altres qüestions que ja ha
anunciat d’altres conselleries que no ha pogut tractar en la seva
intervenció inicial.
Començaré per dir-li que des del Govern agraïm que El Pi
-i ho he dit un parell de vegades- durant aquesta legislatura hagi
fet un esforç de fer propostes en algunes qüestions que
nosaltres ja havíem comentat, en algunes -com li recordava bé
el Sr. Abril- ha fet accelerar calendari i això és molt positiu i
està molt bé; en algunes ha estat molt crític i també està molt
bé, i algunes propostes que no compartim i que, per tant, no
hem assumit com a govern i evidentment no hem tirat endavant.
Vostè -i li ho agraesc- ha fet un exercici de posar en valor
allò que aquest govern durant aquests dos anys i mig ha pogut
tirar endavant i diu: “ no és difícil governar millor que com ho
feia el Partit Popular en la legislatura passada”, també li diré
una cosa jo: en la vida diuen que tot el que va malament és
susceptible d’empitjorar i tenim la certesa que no ha empitjorat,
sinó que ha millorat molt i per tant, assumeix també -entenccom a seu aquest plantejament que jo feia ahir: de fa dos anys
i mig a ara la gent viu millor en aquesta comunitat autònoma,
i també és gràcies que hi ha polítiques millors en aquesta
comunitat autònoma, no totes evidentment vinculades al
Govern de les Illes Balears, però una part substancial sí lligades
a la forma de fer política i a les polítiques noves que s’han
implantat en aquesta comunitat autònoma gràcies a un govern
que ha tengut un plantejament diferent del que venia succeint.

Sí?, d’acord...
(Algunes rialles)
I li he de dir una cosa, Sr. President, el Reglament és
democràtic, però tota la democràcia no és dins el Reglament,
l’hem de mirar de modificar perquè sigui més democràtic.
El que hauríem de fer és millorar les condicions laborals
dels docents de l’escola concertada que fan també una gran
feina a la nostra comunitat, com els de la pública. Hi ha grups
que volen tornar crear una guerra a l’escola ara amb
l’adoctrinament. El Pi s’oposa radicalment a aquesta política
miserable d’atac als ensenyants.
Dit això, Sr. President, perquè no em torni cridar l’atenció,
m’aturaré aquí i com que després tenc deus minuts més i supòs
que me’n donarà dos més acabaré de dir-li en temes
d’agricultura, sector primari i comerç i en tema d’economia i
empresa unes quantes coses més.
Moltes gràcies.

I jo, com fa vostè, també crec que és molt important agrair
la tasca als treballadors públics d’aquestes illes, als funcionaris.
Vostè posava en esment la capacitat de negociació que hi ha
hagut durant aquests dos anys sense tenir molt més recursos
públics, tenint molts de problemes de despesa sí que hem estat
capaços des de l’acord i des del diàleg de millorar les
condicions laborals de totes aquelles retallades que feren els
que ens precediren a la passada legislatura.
I és veritat, hem tengut acords importants en carrera
professional, en tot el sector educatiu dels funcionaris, en tots
els funcionaris d’administració general i s’estan millorant les
seves condicions laborals i jo els vull agrair una vegada més la
seva magnífica feina a l’administració pública perquè tenen la
consciència que servir els ciutadans és el somni de vida i, per
tant, crec que això també és molt important.
Deia vostè... ha fet una intervenció que intentaré respondre
en la mesura de les meves possibilitats, totes aquelles qüestions
en què vostè troba que no hem anat o prou ràpids o que
compromisos que s’havien contret en aquesta cambra, que no
s’han pogut tirar endavant, però feia una afirmació inicial amb
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la qual em permetrà que comenci aquesta intervenció de
resposta al que vostè plantejava.

positiu per a la societat a la qual volem servir entre tots i entre
totes.

Deia que jo he oblidat centrar el meu discurs i la meva
acció política en allò que és fonamental per a aquest govern i
per a aquesta presidenta que li parla: les persones. No ho vaig
oblidar en cap moment, torni-ho rellegir.

Deia vostè que hi ha algunes qüestions que duim enrere.
M’ha dit el Pla de cronicitat; el Pla de cronicitat està
pràcticament acabat. És veritat que canviar sistemes de fer feina
no és fàcil, no és d’un dia per l’altre. Què té de positiu això?,
que ho estam planificant perquè es pugui aplicar de futur, i els
que venguin després d’aquesta legislatura, que esper que
continuï un pacte d’esquerres i així treballaré intensament,
puguin seguir en aquesta línia política, perquè és que, si no, si
s’aturen les coses de cop, en sec, tornam enrere molt de temps.
Ens ha passat amb la política d’habitatge públic, ens podria
passar amb això. Per tant s’està fent feina ja; per exemple
l’Hospital d’Inca està referenciat en temes de cronicitat i està
fent una feinada magnífica en termes d’això, però estam
possibilitant les infraestructures que després ens deixaran
desenvolupar amb tota la certesa aquest pla sociosanitari
d’atenció a la cronicitat, amb el canvi també, evidentment, dins
el sistema sanitari, que no es fa d’un dia per l’altre però que ja
s’han posat més de 40 infermeres en el sistema dedicades
exclusivament a l’atenció de la cronicitat, i entendre que cada
malalt que ve amb moltíssimes malalties cròniques diferents
tengui un circuit específic dins el sistema de sanitat pública. Per
tant és veritat que s’està elaborant des d’aquest punt de vista.

Vàrem explicar molt clar que el centre principal de tota la
política pública són els ciutadans i que l’administració on estam
és sabent quin esforç fan ells i aplicar totes les polítiques
públiques, totes destinades a que retorni a ells major benefici
en qualitat de vida per a ells i per als seus fills. I aquest és l’eix
del discurs que vaig fer ahir i és l’eix de la forma de fer política
i de les polítiques que pren el Govern que tenc l’honor de
presidir, que tenim clar que el primer són les persones, l’únic
prioritari són les persones.
A nosaltres no ens sent parlar molt ni d’indicadors
econòmics ni d’obsessions, i amb el dèficit, i amb el que ens
diu Europa, i el que ens diu Espanya, no, no, nosaltres, la
nostra obsessió és millorar les condicions de vida de la gent i
no ho teníem fàcil perquè veníem d’una època molt complicada
i és veritat que hem millorat condicions de vida de la gent,
vostè dirà: “no n’hi ha prou”, i és veritat, no n’hi ha prou i jo li
ho dic sempre: no n’hi ha prou, n’hem de fer moltes més, de
coses, i n’hem de fer moltes més, de propostes i hem
d’aconseguir arribar a molta més gent. I ens centràrem primer
en aquells que tenien més dificultats i ens centràrem en
qüestions -com he explicat abans- de temes de crispació dins el
món educatiu o de problemàtiques que hi havia greus dins el
món sanitari, que vostè també coneix bé, o dins tantes i tantes
propostes.
I ho hem fet des d’uns acords polítics i des d’un govern... jo
vaig definir com a coral, però les corals són afinades i és veritat
que alguna vegada surt algun gall, però també és veritat que
allò gros, allò important, la cançó final acaba sonant molt bé
perquè les polítiques es converteixen en realitat.
I és veritat que els pressuposts s’aproven i són pressuposts
valents i compromesos amb la gent, tornin-ho mirar. Cada any
pujam educació, sanitat, serveis socials, polítiques públiques
necessàries per a la gent, sobretot per a les classes mitges i per
a les classes treballadores i per a les classes més desvalgudes
d’aquesta comunitat autònoma.
I és veritat que en la discrepància també hi ha l’acció
política, i no tothom pensa igual, ni entre els diferents partits
polítics que conformam el pacte ni dins cada partit polític.
Almanco jo pos en valor que no tothom pensa igual, i que un
diu una cosa i tothom darrere; no!, jo pos en valor la capacitat
de pensar, la capacitat d’autocrítica, la capacitat de discrepar,
però també la capacitat, al final, de posar-se d’acord i saber cap
a on anam, i això és el gran valor d’aquest acord del pacte de
govern, és el gran valor que té, perquè estam d’acord cap a on
volem anar. I a més em pareix molt important ampliar-lo a
altres col·lectius i altres grups polítics, i per això li agraesc que
vostè, en moltíssimes polítiques, i el seu grup ens han donat
suport o les han plantejades vostès, i això ho trob molt positiu,
molt positiu, no per a nosaltres com a govern, ho trob molt

El pàrquing de Son Espases. Sr. Font, hem abaixat el preu,
ja no es cobra igual que abans, per tant ja és important. Estam
fent feina per tenir aviat un nou..., 500 places més de pàrquing
que podríem gestionar des del Govern sense la concessió, i
estam treballant, perquè això implica canvis tècnics importants,
per poder tenir el pàrquing gratuït a final de legislatura. Seguim
en aquesta línia, és un objectiu de legislatura. Són 28 mesos, i
en queden pocs, deia vostè. Jo planific a llarg, planific a llarg
perquè crec que és la forma de fer-ho, crec que un polític no ha
de planificar els seus anys de legislatura sinó que ha de
planificar a llarg, però aquest és un compromís de legislatura
que encara no ha acabat.
Quant al tema del model d’IB3, n’hem parlat en moltes
ocasions vostè i jo, i m’ha fet preguntes parlamentàries.
Encertadament o no es va encarregar al Consell Assessor
dependent del Parlament de les Illes Balears i les 15 persones
que el conformen. No és..., el Govern no hi és, no hi participa,
no és una qüestió que vostè em pugui..., m’ho pot dir,
fantàsticament bé, em pot dir tot el que vulgui, però no ens
digui al Govern que ho facem perquè hem encarregat al
Parlament que ho faci; llavors si som capaços d’entendre el que
és del Parlament -abans li ho deia al Sr. Jarabo amb l’Oficina
anticorrupció- i el que no ho és, jo puc respondre de la nostra
acció de govern, i en aquesta hi hem treballat intensament.
Després vostè feia un esment important a tot el que fa
referència al sector turístic, i crec que compartim moltes de
coses, tant la feina que s’està fent des del Govern de les Illes
Balears com el plantejament de la necessitat que el turisme de
les Illes Balears, que és el motor econòmic, i ho tornaré a dir
una vegada i una altra, d’aquestes illes, i que ho seguirà essent,
tot i que l’hem de complementar, evidentment, però això no es
canvia d’un dia per l’altre i per tant no podem posar en perill
mai la font de riquesa més important que té aquesta comunitat
autònoma, sense cap mena de dubte. Nosaltres sí que hem
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treballat intensament per millorar tota l’oferta turística que
arriba a les Illes Balears des dels marges que tenim com a
govern. Vostè sap, i ho hem explicat, que ja no promocionam
per a res el turisme de sol i platja, que promocionam altres
productes turístics perquè ens donen un valor afegit com a
societat, i també ens permeten allargar temporada, i aquí, vostè
ho sap perfectament bé, fa molts d’anys que parlàvem de la
necessitat d’allargar temporada turística, de desestacionalitzar.
Idò ara ja no és només un eslògan, ara això està passant, i això
garanteix..., que vostè deia que la gent fa feina dos mesos molt
forts; bé, ara ja no només són dos mesos, això també ho hem
d’admetre. I hem d’admetre una altra cosa que vaig dir ahir que
és molt important: no totes les zones turístiques ni tot Mallorca
són iguals, i sobretot no és igual Mallorca, que Menorca, que
Eivissa i que Formentera en temporada turística, no és el
mateix, i clar, quan algú diu que hi ha saturació i se’n va a un
poble de Menorca, idò no entenen el que està dient, perquè a
vegades el que deim per a uns no té a veure amb la realitat que
viuen altres. Aquesta també és una obsessió que nosaltres
tenim, de definir clarament el model de cada una de les Illes
amb les seves particularitats. I, efectivament, en temes de
temporada turística hem aconseguit aquestes qüestions. Les
polítiques públiques les hem destinades a aconseguir això
perquè també garanteix, li deia, millor estabilitat laboral.
Quant al lloguer de cotxes, és vera, vostè ha demanat un
estudi, que està encarregat i que encara no està fet, és cert. Ara
bé, cada any hem fet un pla d’inspecció que no es feia, i hem
fet el codi de bones pràctiques a què vostè feia referència des
de la Direcció General de Consum. I és veritat, el tot inclòs no
el vàrem tenir tot d’una que vostès ho varen demanar, però el
tendrem ben aviat; aquest és el compromís que tenim, no
podem canviar les coses d’un dia per l’altre. Ara bé, Sr. Font,
tots els compromisos que vàrem assumir, tots, s’estan complint
a un ritme jo diria que adequat, coneixent com és
l’administració pública, i una de les principals prioritats que
tenguérem des de la Conselleria de Turisme, conjuntament amb
la Conselleria d’Hisenda, va ser poder fer factible l’impost de
turisme sostenible, que ens dóna uns recursos que ens permeten
inversions precisament per millorar aquest producte turístic,
però sobretot perquè la petjada negativa que deixa el turisme la
puguem mitigar des de projectes des de l’administració pública,
i en un any aconseguírem, efectivament, una llei i una aplicació
que no ha creat gaires problemes, i que esper i deman que
s’entengui bé que aquest impost de turisme sostenible és una
font de riquesa per a les arques públiques necessària perquè
reverteix a la ciutadania d’aquestes illes.
M’ha dit de la llei de lloguer de vacances que no hi està
d’acord. Miri, jo crec que s’ha fet una bona llei de lloguer de
vacances, crec que s’ha fet una bona regulació des de les
competències que té el Govern i donant entrada als consells
insulars i als ajuntaments en la zonificació d’on hi ha d’haver
l’activitat turística, i hem de fer compatibles un parell de coses.
El turisme, la riquesa que genera el turisme, no pot quedar
només en les mans d’uns, en això estic d’acord, vostè ho ha
plantejat moltes vegades i jo hi estic d’acord. És veritat que
aquest producte turístic, que té demanda per tot el món, el
lloguer en habitatge, possibilita repartir riquesa, i jo hi estic
d’acord; possibilita que hi hagi molts de llocs de les nostres
illes que no eren turístics, que no tenien aquesta possibilitat de
tenir la riquesa directament i que ara la tenen, i jo hi estic

d’acord, però volem que sigui de qualitat, que estigui regulat,
que les places il·legals no es comercialitzin; volem també
aprofitar perquè som unes illes, perquè no podem créixer en
noves construccions sempre perquè el territori és fràgil, volem
aprofitar que qui té un pis susceptible de ser llogat, donar-li
possibilitats perquè el llogui a l’oferta residencial, perquè, Sr.
Font, convendrà amb mi que tenim un problema d’habitatge, i
el problema d’habitatge no és només de les classes més
desfavorides que no poden accedir a un habitatge, i per a les
quals farem aquestes feines de promoció pública i per tant
d’intentar accelerar els parcs públics d’habitatge perquè no n’hi
ha prou per poder garantir la necessitat d’habitatge, és un
problema que també afecta moltíssimes classes mitjanes de la
nostra població, moltíssims de joves; jo me’n trob molts, que
no poden pagar el lloguer d’un habitatge, és així, no poden, i
hem de ser realistes, i el lloguer de l’habitatge ha pujat, clar que
sí, perquè ha de competir amb un lloguer turístic que donava
rèdits molt grossos perquè n’hi havia alguns que havien dit que
estava prohibit, però que no els inspeccionarien, i que les
inspeccions no es feien, Sr. Font, i no pot ser si vivim en un
estat de dret fer una norma que diguis, no ho compleix i no
perseguesc ningú.
Per tant, ha d’estar regulat, s’ha de saber qui pot llogar, amb
quines condicions i s’han de pagar els imposts que toquen tant
de l’allotjament de vacances com de tot l’allotjament, estic
parlant. I aquesta també ens dóna seguretat com a societat. Per
això, ahir jo anunciava mesures de desgravació fiscal a
habitatges amb les... perquè hi ha molt de lloguer... moltes
persones que tenen un pis que passen pena de llogar-lo per no
cobrar, bé, idò, ahir anunciàvem una desgravació fiscal per fer
front als impagaments o als possibles impagaments amb les
assegurances. I anirem en aquesta línia d’ajudar, evidentment,
als propietaris també que puguin posar els seus immobles al
lloguer residencial perquè això ens beneficia a tots com a
societat i crec que també des d’aquest punt de vista ho hem
d’entendre.
Vostè deia, l’economia creix, té ritmes alts de creixement,
i és cert, però després feia com un esment de dir, però no es
redistribueix la riquesa. A mi m’haurà sentit dir moltíssimes
vegades, i al conseller Negueruela infinites més que jo, per
això, precisament per això des del Govern de les Illes Balears
treballam intensament per la redistribució de la riquesa i per
això mitjancem el que podem i més perquè els empresaris i els
treballadors, que és a qui pertoca i com defineixen qui participa
de cada un dels convenis és cosa seva, aquí sí que no ens
podem ficar, però mitjancem perquè les pujades siguin
importants. Perquè, Sr. Font, després de temporades turístiques
com les que venim tenint, després de la quantitat de gent que ha
vengut, no només per una situació... bé, que es facin les coses
bé, que tenim bona oferta, que som un producte magnífic, això
és així, sinó també evidentment per la conjuntura i la
desgraciada situació de molts altres mercats, que això no ho
hem de perdre de vista, els empresaris han guanyat molts de
doblers i s’ha de repartir amb els treballadors.
Per tant, nosaltres hem mediat perquè els convenis ho facin
possible i, Sr. Font, el 17% en el conveni d’hoteleria i el 6,5%
en el conveni de comerç fa que el 40% dels assalariats
d’aquestes illes veuran millorades les seves condicions. Vostè
parlava dels funcionaris, i és cert, però també aquests
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treballadors, i ho veuran d’una forma important, i això
repercuteix en benefici de l’economia perquè si la gent té més
bon sou també gasta més, inverteix més i, per tant, la roda
econòmica funciona molt millor. Hem estat devora dels
treballadors, sí, i devora dels empresaris, sí, per dir-los que ens
hem de posar d’acord perquè hem de repartir molt millor la
riquesa en unes condicions d’estabilitat d’aquesta comunitat
autònoma, en unes condicions de creixement econòmic, en una
situació de consolidació econòmica, i ho hem fet d’acord i amb
consens, que això és positiu, parlant amb tothom, amb tothom
i, evidentment, n'hi haurà alguns que hauran signat i d'altres no,
això ja no és decisió del Govern. Sí que el Govern farà el
possible i l’impossible -repetesc- perquè totes les activitats
vagin en aquesta línia de millores dels sous dels treballadors i
treballadores.
M’explicava vostè després la petita i mitjana empresa que
troba que ha tengut pes en el Govern, jo li diré, crec que... i
gràcies a El Pi i també per l’aposta d’El Pi hem pactat una bona
llei de comerç a les Illes Balears i hem estat clars a dir, no és
possible el creixement de grans superfícies malgrat els recursos
que ens posa el Govern d’Espanya, que segueix en aquesta línia
que també el Sr. Company s’hauria d’afanyar una mica perquè
aquí defensa la petita i mitjana empresa, però després ens
capolen els recursos quan aprovam normatives valentes per a
moratòries concretes de grans superfícies a les Illes Balears i
que crec que també ha tengut el seu suport. Els programes que
hem fet amb els comerços de modernització, de suport, el
Programa iComerç, hi ha 34 municipis que hi participen i jo
vull agrair als seus batlles i batllesses i als seus equips de
govern que s’hagin bolcat a ajudar-nos a donar suport a aquesta
petita i mitjana empresa que en dos anys ja hi ha 150 comerços
que han rebut ajuda directa amb aquests projectes de
modernització i d’aposta pel petit comerç de les ciutats que
vostè, com jo, sap perfectament que això és el que fa viu a un
poble. Si a un poble tanca el comerç, si a un poble tanca les
tendes aquell poble mor i es converteix en un poble dormitori
i deixam de tenir la identitat que hem tengut sempre com a Illes
Balears.
M’ha lligat tot això de la temporada i del plantejament dels
treballadors i treballadores amb qüestions que sens dubtes són
importants, Sr. Font. Les persones que encara no tenen les
condicions de vida digna i és veritat, i ho vaig dir ahir, que
malgrat que tenim les xifres més baixes d’Espanya i l’índex de
pobresa ha disminuït molt en aquestes illes, i és cert, malgrat
això tenim 179.000 persones menys en situació de pobresa, és
molt. Per tant, vol dir que les polítiques que aplicam funcionen.
Encara és un escàndol que una de cada cinc estigui en una
situació d’incertesa i per això seguirem fent feina, però què vol
dir, Sr. Font?, que el que feim funciona, que la renda social
funciona, que a més és un dret que complementa els sous que
són mínims i minsos de molts de treballadors i treballadores,
que el 2018 l’ampliam als majors de 45 anys que viuen tot sols.
Les rendes mínimes d’inserció dels consells insulars també
funcionen. Les polítiques actives d’ocupació funcionen i per
això tenim aquesta situació d’haver de disminuir en 79.000
persones el nombre de persones qualificades com a pobres a les
Illes Balears, i no faré esment perquè ho he explicat moltes
vegades, però tots els programes de majors de 45, de 30 a 45,
dels joves que hem pogut ocupar en polítiques públiques
d’ocupació donen aquests perfils de... per això estam sortint
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d’aquesta situació on hi havia tanta gent que quedava
desemparada. És el que jo he dit, l’economia creix, però
nosaltres, hi ha un govern aquí que fa el possible perquè no ens
quedin enrere i, encara ens queden enrere alguns? Sí, i per això
continuarem fent feina, i l’ITS també el dedicam a això, perquè
ho sàpiga i estigui content.
En aquesta darrera convocatòria hi ha el Pla de 30 a 45
anys, que explicava ahir, que tendrà inversió de l’ITS i també
un pla de medi ambient on es gestionen els espais naturals amb
persones amb exclusió social. Per tant, també lligam el que és
important, la riquesa del turisme a la societat que l'atén i d’una
forma molt clara la societat que és... o les persones que són més
febles.
No puc estar d’acord amb el plantejament que vostè feia de
com si... en salut certament han canviat coses, però no tant. Jo
crec que han canviat moltes coses perquè veníem d’on veníem
i perquè efectivament teníem unes llistes d’espera disparades i
encara no és suficient? No, no és suficient, però hem passat que
una persona per una intervenció quirúrgica esperava 111 dies
i ara n'espera 79, un 30% menys. Això gràcies que dels 1.400
professionals sanitaris que varen enviar al carrer els meus
predecessors ara n’hem contractat 990 i gràcies que hi ha
polítiques d’eficiència pública en la gestió dins la sanitat, dels
86 dies que esperàvem per una consulta a especialista ara hem
disminuït un 60%, estam a un mes. Per tant, no basta? No, no
basta, però vol dir que anam en la línia adequada.
I quant als serveis a les altres illes jo ho entenc molt bé, jo
sempre he dit que vull ser presidenta de les quatre illes i els
meus consellers i conselleres també. Sabem que les diferències
entre uns i altres són abismals, però aquí hi ha hagut
moltíssimes propostes de molts de grups polítics precisament
en això i hem fet possible des de la Conselleria de Salut que
molts d’especialistes es traslladin de l’Hospital de Son Espases
a Menorca, a Eivissa i a Formentera i evitam moltíssims
desplaçaments. Hem posat moltes més especialitats a l’Hospital
Can Misses a Eivissa, a Formentera, i al Mateu Orfila a
Menorca. La radioteràpia a Eivissa, que és de gestió pública,
tot i que... que és de... que és de gestió privada tot i que és
pagada públicament ens ha suposat més de mil desplaçaments
que ja no s’han de fer a les Illes Balears. A principis del 18
començarem amb la radioteràpia a Menorca, estam amb el TAC
a Formentera. Vull dir que invertim molt allà precisament
perquè la gent no s’hagi de desplaçar i sobretot els que s’han de
desplaçar ho fan en condicions infinitament millors que quan
governava el Partit Popular en aquesta comunitat autònoma.
Després, per acabar, vostè feia una referència a tot el que és
el règim especial, el nostre pressupost, la situació dels
imposts... miri, jo crec que compartim que els serveis públics
han de ser forts, si els serveis públics són forts, i em referesc
que si tenim residències quan una persona major la necessita,
si tenim una prestació per quan una persona té una dependència
i la vol cuidar a casa seva, l’atenem i la garantim des de
l’administració pública, si tenim els centres educatius en
condicions, si tenim una política pública de transport adequada,
si tenim aquestes polítiques actives d’ocupació que garanteixen
llocs de feina, ... tot això Sr. Font és la gran fortalesa per ajudar
la classe mitjana i treballadora d’aquesta terra, no ho dubti ni
un segon! Allò que realment fa que tothom pugui viure més
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lleuger de la càrrega econòmica és que ara ja no paguen per la
sanitat pública, eren 10 euros, però eren 10 euros! Hi havia
famílies que els afectava molt. El copagament dels
medicaments per als pensionistes, hi havia gent que no es
medicava perquè no podia pagar el recàrrec, el copagament
encara el manté el Govern del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta. Passam al torn de rèplica del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Té la paraula el Sr. Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:

Quan no tens residències públiques i la gent ha de pagar una
privada perquè no poden fer feina tots dos i tenir una persona
major amb dependència a ca seva, això els resta molta capacitat
econòmica. Quan no tenim escoletes públiques i aquest govern
és el que ha tornat posar les subvencions perquè hi hagi
escoleta pública en aquesta comunitat autònoma, la gent ha de
pagar una guarderia privada i això resta competitivitat a la
família. Quan no tenim un bon sistema de transport públic i la
gent ha d’anar en cotxe, ha de posar benzina i ha de pagar el
pàrquing, això li resta capacitat adquisitiva a la classe mitjana
i a la classe treballadora d’aquestes illes.
Per tant, per què necessitam imposts? És tan bàsic com
això, per redistribuir, per invertir en política pública per a
tothom i sobretot per a aquells que més la necessiten, i aquells
que més la necessiten és la classe treballadora, classe mitjana
i classe treballadora. I li ho repetesc Sr. Font, l’impost de
patrimoni que és el que hem pujat, només afecta la gent que
més té, que més té, que més té. La proposta de baixar els
imposts del Partit Popular és la de sempre, la de deduccions i
successions, els trams que nosaltres no hem tocat, som la
cinquena comunitat autònoma que els tenim més baixos de tot
Espanya. Aquesta és la realitat. Hem posat un impost de
turisme sostenible que paguen els turistes i que ens reverteix a
la societat. I les deduccions fiscals que vaig anunciar i les que
tenim, són 80 milions d’euros de desgravacions fiscals en
aquelles qüestions que són més necessàries, per a la gent que
necessita l’habitatge, aquestes que li explicava, per als
estudiants que se n’han d’anar de la seva illa per fer estudis
superiors, per a la innovació, per a les persones amb
discapacitat que vulguin tenir un habitatge o per les persones
joves. En definitiva, totes aquelles qüestions que crec que sí
que s’han d’estimular des dels serveis públics.
I jo sé que el tendrem al costat, Sr. Font, per defensar tot
allò que l’Estat no ens dóna, com l’hem tengut i jo li ho agraesc
i sé que no estam tots sols els polítics, que hi ha una gran
quantitat de gent que està cansada i que ha dit prou, que no és
possible, que efectivament les nostres empreses tenguin més
dificultats que les que estan a Canàries o les que són a la
península, que no és possible que se’ns tracti d’aquesta manera
i amb aquesta indolència, que no és possible que se’ns tracti
des de la prepotència, que no és possible que la Constitució
protegeix el fet insular i que el Govern d’Espanya no vulgui
donar la cara amb això.
Per això Sr. Font, hem de seguir pitjant tots junts i en això
els necessitam a vostès també més que mai.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, gràcies per la seva intervenció. A mi m’agradaria
aclarir dues coses, quan nosaltres parlam del repartiment dels
beneficis, sense cap dubte que hi ha hagut més beneficis, és que
si no, no hauríem pogut pagar els palanquejaments que hi havia
de molta gent que ja ha desaparegut, que s’ha quedat diguéssim
l’administració allò que eren els seus béns. Però en aquests
moments hi ha molta gent que està tornant les pòlisses es i els
préstecs que havia fet durant aquests vuit anys de crisi.
I el que li deia del conveni d’hoteleria, d'acord, jo no tenc
res a dir, els que som a la zona turística, d'acord. No, no li parl
d’aquests de la zona turística, li parl de tots aquests que són a
l’interior, per això parlava del conveni.
I després al comerç, jo no he criticat gens ni mica el
conveni, el que dic que no els basta això, perquè aquí hi ha
autònoms, propietàries i propietaris que necessiten una ajuda
més grossa, si no, tendran difícil sortir-ne.
I la llista d’espera l’únic que li volia dir és que el Decret de
garanties que garanteix que si no ho puc fer a un hospital
públic, puc anar a un privat, d’acord que ho hem rebaixat, si en
lloc de 79 dies, que abans eren 111, està molt bé, poden ser 22,
he llevat 50 d’haver de passar pena el vespre de com estarà la
meva malaltia d’aquí 50 dies, és bo d’entendre. El que demana
El Pi és això.
Els habitatges, el tema de les donacions i successions. Els
habitatges a Balears, també la seva valoració és molt més alta
que la d’altres comunitats autònomes. Per això quan te donen
l’herència, degut a què també està sobredimensionat, paguen
més i aquesta bombolla, fill meu, com ho feim, com ho feim?
Nosaltres pensam que això hauria de ser d’1 milió d’euros cap
amunt i no de 600.000-700.000. El tram és aquest, és el que
pensam.
Però passem a la innovació perquè no tenc temps. A veure,
un pressupost que s’incrementa uns mil milions d’euros, 700800 respecte de fa dos anys, nosaltres pensam que l’aposta per
la innovació ha de ser molt més contundent. Nosaltres li hem
donat suport total i absolut, li hem donat calor, amor i afecte
per crear la facultat de medicina, maldament haguem tengut la
negativa absoluta de Podemos. Però necessitam anar més enllà.
No només hem de parlar de diversificació del model productiu,
també ho hem de fer. Però això requereix que l’administració
es posi almanco a curt termini al capdavant, que faci de
locomotora, en una forma decidida, amb recursos i audàcia. El
camí de la diversificació és llarg, no és avui per a demà.
A veure si amb aquest resum que hem fet podríem explicarho. Ocupació i reforçament d’empreses. En matèria econòmica
és el moment que ens hem de revolucionar, nosaltres mateixos
ens hem de revolucionar. En concepte econòmics i d’empresa
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és el moment de tenir noves dades, noves accions, nous
conceptes, per iniciar nous negocis. Si ens revolucionam dins
les empreses que ja tenim i els productes que ja oferim, amb
noves empreses i nous productes les fronteres entre la indústria
i els serveis han quedat totalment difuminades. L’important no
és quin sector ho produeix, sinó quins béns produeix i amb
quina eficàcia es fa. Això determinarà el valor dels nostres béns
i això ens farà créixer com empreses i així donarem més
qualitat de vida a la gent.
És necessari interactuar dins la nostra economia, fent
interactuar les nostres empreses. Es tracta de combinar bases
del coneixement i són precisament les empreses les que
organitzen aquesta qüestió, que tenen aquest coneixement.
Nosaltres com a govern ho hem d’encapçalar per activar-ho.
Cal una política d’economia micro. Això vol dir encara salvar
les empreses que tenim a Balears. S’ha de mesurar molt bé -hay
que medir- quin esforç, quines persones, quins salaris, quins
costos. Si això ho sabem mesurar, sabrem en tot moment tot
això quins euros ens dóna de rendiment. Si no ens dóna
rendiment, a un altre tipus d’activitat. I així tal vegada durant
uns anys haurem diversificat a través de les mateixes
estructures empresarials que en aquests moment són o no són
turístiques.
Necessitam motoritzar els béns i serveis, més no significa
millor, l’entorn on operam hem de mirar de desenvolupar
activitat dins el mateix entorn on nosaltres som. A vegades
estam desconnectats d’empreses de Formentera, d’empreses de
Menorca respecte de Mallorca, d’empreses d’Eivissa respecte
de Menorca. Ser capaços de coordinar això és la base, Sra.
Presidenta.
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i queden enrere. Jo sé que hi ha la voluntat i aquest pla de
comerç que ara farà, o el pla d’indústria que pot enganxar
també per aquí perfectament, ha de mirar de fer un esforç
superior perquè el que passa si no és que veim que diu: “aquest
comerç que fa quaranta anys que tenia obert ha tancat”, oh!,
però demà està tancat, l’"oh!" no ha servit per salvar-lo. Hem
de mirar de ser realistes.
Faig molta via, Sr. President, perquè no em bastarà. Dit tot
això, m’agradaria parlar d’una altra qüestió que té a veure amb
l’agricultura.
Sr. Conseller, Sra. Presidenta, mirin, aquí hi ha una malaltia
molt grossa que és el Xylella, això és grandiós, el mal, si parles
amb les pageses i els pagesos estan malalts, estan malalts de
veure el que hi ha, per això o ens ho agafam amb més rapidesa,
no tan sols que hem fet el que tocava, o difícilment en sortirem.
Nosaltres pensam, Sra. Presidenta, que hi ha subvencions, com
el mal de les hortalisses de l’any passat, que no les ha cobrat
tothom, de les inundacions. És veritat, Sr. Company, que el
Govern central tampoc no ha pagat el mal dels torrents de l’any
passat. En tenc un per a uns i un per als altres. Ajudes a línies
agroambientals, això és del Govern, no té res a veure amb el Sr.
Company, només té allò dels torrents. Ajudes a línies
agroambientals, agricultura ecològica, pastoreig ecològic i
producció integrada del 2016 hi ha molta gent que encara no ha
cobrat. No em pot dir que tothom ha cobrat, Sr. Conseller, ah!,
no ha cobrat, hi ha gent que no ha cobrat. 2016, erosió
genètica, varietats autòctones, barba, blat xeixa, civada negra,
faves mallorquines... d’aquí hi ha només 70 expedients i no ha
cobrat ningú, Sra. Presidenta, ho dic perquè ho sàpiga, no sé si
l’ha informat el Messi del seu govern.

Li deim això i ara li parlaré d’imposts, no es tracta
d’incrementar més pressió fiscal. Nosaltres li hem dit que això
pensam que hauria d’anar del tram d’1 milió d’euros per amunt,
però allò que sí ens preocupa és un impost que nosaltres li hem
aprovat, que va ser l’ecotaxa o l'impost turístic, ara vostès el
pugen els mesos de temporada alta, d’acord. Vostè és la que ha
dit abans que la conjuntura també ens ha anat molt bé
turísticament. Nosaltres crec que no hem de morir d’un mal de
panxa, això ha anat bé, de l’impost turístic, per tant, hem de
deixar fer la digestió, sobretot per allò que ha dit vostè en la
darrera intervenció, que part de la conjuntura dels voltants ens
ha duit a què tenguem més gent. Per tant, no forcin la màquina,
no la pugin més, és més car un hotel de 4 estrelles aquí que un
de París. Hi ha hagut diputats i diputades que han estat a París
aquesta setmana passada, 2,4 euros per vespre, aquí 4 euros i
per què nosaltres més guapos que els altres?, no, nosaltres som
més vius en tot cas, però més guapos no importa ser-ho, i un
que és viu no tira pedres a la seva teulada, mira de cobrar
l’ecotaxa, la consolida i més endavant ja la pujarem.

Noves ajudes per xarxa, estan aturades fa dos anys, les de
fa dos anys estan aturades, les peticions..., perdoni, estan amb
dos anys de retard, amb dos anys de retard; les peticions de fa
dos anys no estan contestades, abans en tres mesos li deien:
“pot començar”. Ajudes a maquinària, s’estan acabant
d’aprovar les d’enguany per pagar a partir -com vostè sap- del
2019, eh? Les de 2015, 2, que acabà dia 31 de desembre del
2015, molt pocs pagats o cap, o cap. Les de 2016, 1, les estan
mirant quan estan obligada aquesta gent a fer la compra, a
pagar el tractor o la màquina de treure patates, on els joves
tenen nou mesos per fer aquesta inversió i els no joves sis
mesos, mentrestant tu has pagat el cent per cent i no saps quan
vendrà. Les de 2016 quan s’aprovin... vostè sap que aniran a
pressupost 2019, 2010... 2020 i 2021. Tenim un problema aquí,
Sra. Presidenta.

Ho diem: on és el suport, presidenta, a la petita i mitjana
empresa -li ho torn reiterar- i a l’autònom, a la protecció del
petit i mitjà comerç? Nosaltres voldríem veure mesures més
clares, com ha dit molt bé vostè el comerç de proximitat és
cabdal i El Pi defensa que els plans directors es facin, faltes
plans d’embelliment per cohesionar comercialment el que són
el cos i els nuclis urbans, falten ajudes directes per a la
modernització del comerç, en falten més, n’hem de menester
més. N’hem de menester més, no hi arribam, no es modernitzen

Dit això, Sra. Presidenta -acab, Sr. President- parlaré d'un
tema que és canvi climàtic. Miri, canvi climàtic, l’altre dia el
conseller, al qual vull agrair la convidada, ens va presentar un
avanç del que serà la futura llei que ens va dir que tenia ganes
que es pogués aprovar dins el darrer trimestre del 2018, em
sembla perfecte. Hi vàrem anar els representants del PP, els
representants del PSOE i els representants d’El Pi, els més
ecologistes de tots sobre la... imagen, que són Podemos i MÉS

Els torrents, Déu faci que no plogui, que ens agafin
confessats, que Santa Bàrbara miri que troni bé, que plogui a
poc a poc perquè si no les desgràcies poden ser grosses.

5376

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / fascicle 2 / 24 i 25 d'octubre de 2017

no varen venir, no varen venir, esper que s’hi incorporin. No és
qüestió de parlar, és qüestió de fer.
Hi ha dos temes...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
...no, no s’enfadi, vostè no va venir, quan a nosaltres ens varen
convocar vostè no hi era, què vol que li digui?
Dos temes importants, tres. Primer de tot l’exemplaritat, és
clar, nosaltres advocam i està aprovat en aquest parlament i
esperam que es compleixi que Formentera sigui una illa
totalment elèctrica, és a proposta d’El Pi i esper que es
compleixi perquè hi varen votar a favor.
L’altre qüestió, energia i transport. Energia, Sra. Presidenta,
nosaltres veim només energia fotovoltaica i energia eòlica,
pensam que val més molins que miralls, que semblarà la mar -la
mar-, Mallorca, semblarà la mar.
L’altre qüestió, transport. Aquest govern no té un pla de
transport de tren per realment preparar el futur per quan el
transport en tren serà una cosa fonamental, igual i tot no
tocaran a terra, volaran, però hauran de menester un espai, no
feim una reserva a Ses Salines?, no feim una reserva a
Alcúdia?, no feim una reserva a altres llocs?, fins i tot jo un dia
li deia al conseller, “ja que no desdobla la carretera de Menorca
tal vegada podria fer un tren”. Per què?, perquè deim
“subvencionarem els cotxes elèctrics”, molts de joves no poden
pagar -com ha dit molt bé la presidenta- el lloguer de casa seva,
i vostès creuen que tenen doblers per pagar cotxes elèctrics?
Aquest govern, Sra. Presidenta, ha de ser valent en el tema
del canvi climàtic, ja és aquí, el Xylella, una part que s’hagi
estès tant és el canvi climàtic...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, per favor, vagi acabant.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, amb tots els favors del món, ara acab. Està en mans del
seu govern...
(Remor de veus)
No us enfadeu, no us enfadeu, ja he dit que el Reglament
era democràtic, però la democràcia realment es podria ficar
dins el Reglament, i això té a veure amb allò altre que està
passant a Espanya, a veure si m’agafau, o no?...
(Remor de veus)
...perquè si no m’agafau...
Miri, Sra. Presidenta, aprofiti els mesos que li queden
encara de legislatura, sigui valenta per afrontar aquests reptes.
Tant de bo que el renou parlament de segons quins socis seus
no l’impedeixin veure l’horitzó. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Passam al torn de contrarèplica de la
presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per la seva
intervenció. Crec que coincidim i em qued que vostè apunta
molt a dir: necessitam saber cap on anam, quin model de futur
volem i hem d’anar treballant, i vostè diu “ha de fer més via”,
i jo li dic, bé, però l’important és que anam cap on toca, anam
pel camí que toca i anam accelerant al ritme necessari i
suficient per poder anar canviant coses que no són fàcils de
canviar, perquè governar... i vostè ha estat conseller i ho sap
perfectament- no es canvien les coses en dos dies, tot això que
m’explica està molt bé, però vostè ha format part de governs
d’aquesta comunitat autònoma i ho sap i sap que
desgraciadament... fins i tot aquell govern va prendre decisions
absolutament contràries del que ara vostè em diu que hem de
fer i que això, tot això ara ho patim, Sr. Font, i és clar, quan hi
ha decisions que es prenen en una línia totalment contrària a
vegades això, retornar, és molt difícil.
I li dic pels temes d’innovació i d’investigació i l’aposta
ferma per sectors claus d’aquesta comunitat autònoma en la
qual crec fermament, el meu govern hi creu fermament. Sabem
que el model econòmic està lligat, sens dubte, al turisme i al
sector serveis, és evident, i que hi seguirà estant, és evident,
però que l’hem de millorar entre tots i totes, i el turisme ens ha
de servir i ens serveix de palanca per a altres sectors estratègics
i innovació no només és la línia de suport a les empreses
innovadores o als... És clar que no, vostè ho explicava bé,
innovació és tot i quan feim una aposta des de Comerç per la
modernització dels nostres petits comerços estam dient als
empresaris que hem d’innovar. Quan estam fent feina en la
cultura de l’aigua, en com s’ha de fer feina també des de
l’administració pública estam innovant i estam obligant a la
innovació. Quan feim feina des d’aquesta... en aquesta línia
amb les empreses culturals i les indústries culturals de les quals
hem parlat poc i que són fonamentals també per uns nínxols
d’ocupació diferents també estam i estan innovant, i ara
crearem l’Institut d’indústries culturals, la RIS3 l’hem canviada
també perquè pugui afectar sectors estratègics en termes de
cultura. Per tant estam canviant les coses i estam canviant el
model cap a on volem anar, i crec que això és important, i si hi
hagués una gran majoria parlamentària que sustentàs això que
deim alguns seria fantàstic perquè, clar, vol dir que això no té
tornada enrere, i allò important és que no tengui tornada enrere.
Però jo, de les paraules que diuen alguns, no em crec res,
perquè han governat aquesta terra molt de temps i han fet
radicalment el contrari del que ara estan explicant, i no ho dic
per vostè, Sr. Jaume Font. Per tant sí que el turisme ens han de
fer de palanca per fer això, i ho estam fent possible; vostè dirà
que amb menys rapidesa de la que voldria, però jo crec que és
sòlid.
I és sòlid el Pla d’indústria que vàrem presentar ahir; no
n’hi havia, i estarà valorat en uns 10 milions d’euros i ja s’estan
fent coses. Hi ha moltes empreses que he anat a visitar i que ja
han pogut accedir a les línies de suport a la modernització, que
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diuen “a la fi hi ha un govern que entén que la indústria
tradicional necessitava suport, i que nosaltres per canviar la
nostra maquinària necessitam ajuda pública o no podem, i si no
canviam la maquinària no podem seguir produint”, i això passa
i aquest govern ho ha entès i ho ha facilitat. I el Pla d’innovació
que li explicava ahir té molta importància, té molta
transcendència, i mobilitza recursos públics, i gràcies a l’ITS
que ara vostè criticava una mica tendrem l’Institut de recerca
de les Illes Balears, i gràcies a l’ITS podrem fer les
convocatòries de suport a empreses i investigadors de la nostra
comunitat autònoma, i gràcies a l’ITS també estam augmentant
tot el que és possible en termes d’investigació, d’innovació, de
recerca i desenvolupament. Per tant crec que anam en la línia
que pertoca i que hem de solidificar i consolidar aquesta línia
de futur que volem per a la nostra comunitat autònoma en
termes de model econòmic i en termes de redistribució de
riquesa.
I li ho tornaré a dir una vegada més: els convenis els signen
les patronals i els sindicats; nosaltres mitjançam; ara bé, no és
el mateix, no són els mateixos nivells el que es paga..., ho dic
perquè llevem pors a la gent, no cobra igual ni té el mateix
tipus de contracte ni de conveni un treballador d’un bar d’un
poble de Mallorca que un d’un hotel. Per tant tampoc no hem
de confondre la gent, no hem de confondre la gent i hem
d’assumir les coses com són, i és una notícia molt, molt
positiva que tenguem aquesta possibilitat que el 40% de
treballadors i treballadores d’aquestes illes puguin veure
millorada la seva situació. I vostè em diu: “i no basta el que fan
en petita empresa i en comerç”, i jo ja li ho he dit moltes
vegades, ho vaig dir ahir deu vegades durant la meva
intervenció: estam en la línia que toca, tenim planificat el futur
que volem, hem somiat junts quin futur volíem i l’estam
treballant dia a dia i l’estam aconseguint, i a partir d’aquí s’està
executant. Ara, basta una legislatura? No basta. És suficient tot
el que feim? No, no és suficient, i si tenguéssim els recursos
que ens retenen des del Govern d’Espanya podríem fer molt
més i molt més ràpid, que és el que vostè i jo crec que
voldríem, poder accelerar molt més els canvis que necessita la
nostra ciutadania.
I en els temes d’agricultura i en els temes del Xylella que
vostè m’ha plantejat, miri, jo crec que tenim una virtut com a
govern: és que nosaltres no hem... quan hi ha un problema no
ens hem girat cap a un altre costat i hem fet com si no existís,
cosa que havia passat, que havia passat, en coses greus com la
que parlam. Nosaltres hem fet feina per detectar aquesta
problemàtica, però no l’hem amagada, l’hem explicada, l’hem
explicada, i hem anat a parlar tot d’una amb el ministeri a dir
“tenim aquest problema”, i hem aplicat inicialment la política
que se’ns deia i després hem intentat fer feina junts tots, tots,
associacions agràries tots, ambientals tots, partits polítics tots,
per demanar la contenció, per no haver de fer un canvi enorme
del paisatge de les nostres illes, que és tan identificatiu de com
som, de qui som i de qui volem ser, i en aquesta línia hem
treballat, en la investigació i en la detecció i en la contenció, i
ara també hi posam recursos de l’ITS per poder seguir amb la
investigació del Xylella i amb la repoblació. I el pla per atacar
el Xylella ja l’hem passat a les organitzacions perquè l’estudiïn,
i ho estam fent conjuntament, Sr. Font, i efectivament és un
problema, sí, però és un problema que el conseller ha agafat de
cara, ha agafat de cara i no s’ha amagat; l’ha agafat de cara,
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l’ha explicat i l’ha lluitat, i l’està aconseguint, i per tant jo
sincerament crec que li han de dir: escolta, Vicenç, ho estàs
fent bé; és que crec que és el mínim, és el mínim, perquè és la
realitat.
(Alguns aplaudiments)
I després em deia: no paguen suficientment ràpid. Bé, jo
això sempre ho he sentit, a l’administració; i jo què li he de
dir?, què li dirà qualsevol conseller que gestiona aquí o
qualsevol direcció general? Tant de bo l’administració fos més
ràpida, clar que sí; i li diré una cosa: si quatre anys et dediques
a fer el possible perquè l’administració s’aturi, per no gastar i
per no garantir els drets dels ciutadans, això, Sr. Font, que li
dic, i vostè ho entén bé, és molt difícil de tornar a posar en
marxa. Quan tu acostumes que l’administració vagi lenta i li
compliques tots els expedients, tota la normativa perquè allò
important és no gastar, que és el que va passar, això tornar-ho
enrere és molt difícil, i la maquinària vostè sap que
l’administració és molt lenta, però teníem uns governants que
havien decidit que no s’havia de gastar, i si havies de discutir
amb el ciutadà un euro l’ha de discutir, però no l’hi paguis, i
així ens hem trobat amb rendes de dependència que no es
pagaven i discutíem, i això ho hem aturat; això és lent, això és
lent i cregui’m que es va en la línia que toca.
I quan dèiem que plantejam el futur, i crec que en això
anàvem en línia, tot el que vostè ha fet referència en temes
d’energies netes i de..., idò pot estar molt content perquè aquest
govern per primera vegada treu una llei de canvi climàtic, en
aquestes illes, una llei que serà pionera a l’estat, una llei que
defineix un model d’energies diferent i que aposta,
evidentment, com fan ja a molts altres països, i com a moltes
ciutats ja s’està fent, i com fan tots els concessionaris de cotxes,
que tothom avança que el cotxe elèctric és el que té futur, els
altres s’aniran arraconant, i ens hem de preparar perquè es
vagin arraconant. Ja és una decisió empresarial presa, però que
va molt lligada als compromisos contra el canvi climàtic que
nosaltres estam orgullosos d’haver signat, clar que sí, i com que
ens hem de preparar i com que som un govern que planifica i
que pensa en el futur hem presentat un projecte potent de
l’impost de turisme sostenible, 13 milions d’euros, per a punts
de recàrrega elèctrica que aniran evidentment suplementats amb
la part privada, i serem el territori d’Espanya amb més punts de
recàrrega elèctrica. Per tant ens estam avançant al futur i això
és gràcies a la planificació, gràcies a la capacitat d’entendre
que des de la política s’ha de planificar en condicions el futur
que volem deixar per als nostres fills i les nostres filles.
I li explic: l’ITS, que vostè diu que, bé, ara és un poc
exagerat apujar-lo, bé, miri, Sr. Font, jo ho he dit moltes
vegades, aquesta comunitat autònoma té els problemes de
finançament que té, és cert, i té una situació que és bona, que
aquí tenim un turisme que estira com a motor econòmic i
seguirà estirant, Sr. Font, i vostè no em compari que si el
problema de l’habitació d’un hotel d’aquí és per l’ITS, perquè
no és vera; si els empresaris han pogut apujar i vendre més
cares les habitacions de l’hotel vol dir que hi ha marge, vol dir
que hi ha marge i jo estic contenta que hi hagi marge, estic molt
contenta. Però, Sr. Font, un impost turístic a Brussel·les és de
8 euros el vespre; a Berlín es paga el 5% de la factura, i totes
les altres ciutats seguiran essent més cares que amb la pujada
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que farem divendres en el Consell de Govern de l’impost de
turisme sostenible. Per tant nosaltres no tocarem la
competitivitat del sector, li assegur que tenim clar que amb el
turisme no s’hi juga, que tenim clar que és el motor de
creixement econòmic, que tenim clar quina societat volem; ara,
tenim clar que s’ha de ser solidari també amb els residents i
amb les inversions que necessitam per llevar la petjada negativa
que fa el turisme sobre la nostra comunitat autònoma.
En definitiva, Sr. Font, crec que hi ha un gruix de coses
importants que compartim, amb un paper necessari que ha de
jugar aquesta comunitat autònoma, aquesta petita terra nostra
que tant estimam, dins Espanya, i crec que som exemple de
capacitat de més democràcia, de més diàleg, de més consens i
de planificar un futur millor per als nostres fills i per als nostres
néts i que el puguin gaudir molts d’anys.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta. Doncs farem una miqueta de
recés per dinar. Pregaria puntualitat, començaríem a les 16.15
hores, d’acord?
(Pausa)
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, membres del Govern. Passam
a la intervenció 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, Sra. Presidenta del Govern. Avui el llop s’ha vestit de
caputxeta, de caputxeta blava, però supòs, Sra. Presidenta, que
no es deu haver deixat enganar. Front de l’extremisme del
Partit Popular, alguns -i estic segur que el Govern tambéseguirem pensant que val la pena aplicar el seny, el sentit comú,
la convicció, el compromís, el diàleg al qual vostè s’ha referit
tantes vegades, la feina -i molta feina- i la fidelitat als pobles de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Perquè ja s’ha de
tenir nassos que el partit més corrupte d’Europa, amb
sentències fermes, amb desenes i desenes de casos oberts per
corrupció, ens vengui avui aquí a donar lliçons.
És clar que és molt fàcil mirar cap una banda i demanar
responsabilitats polítiques, però després quan es mira cap a
l’altra banda, es demana presumpció d’innocència, quan es
mira cap aquí responsabilitats, quan es mira cap allà
presumpció d’innocència. Doncs no! En açò tots som iguals!
Com a mestre estic acostumat a l’hora d’avaluar, és
absolutament imprescindible avaluar, almenys quan es fa una
avaluació contínua, saber d’on partim, és a dir, fer una
avaluació prèvia, perquè si no, no és el mateix un 7 o un 8,
depenent de quin és el punt d’inici. Per tant, cal conèixer quin
és aquest punt d’inici. I des del nostre punt de vista d’on

partim, d’on venim, és un d’un temps molt llarg, molt fosc,
d’un govern ocupat per un partit condemnat per finançament
il·legal, com és el Partit Popular, venim dels pots de Cola-Cao,
venim de les caixes B, algun diputat ho ha recordat, el fiscal
deixava de forma clara i de forma perfectament el finançament
en B. Venim d’aquí, venim d’aquesta època i d’aquesta
trajectòria. I a pesar de tot açò, el mateix partit que s’hauria de
sentir implicat, ha ajudat i ajuda cada dia poc, poquíssim, molt
poc per complir les seves pròpies promeses. Jo record la
primera promesa del Partit Popular, Sra. Presidenta, va ser
“modificarem l’Estatut per eliminar l’aforament”. Doncs miri,
el nostre grup miri que és cansat i ha duit la proposta per
enèsima vegada en aquesta cambra. Però lògicament el Partit
Popular sap quina majoria es necessita i lògicament no ajuda a
complir el seu primer, no deman ni el tercer, ni el quart, el seu
primer compromís d’aquesta legislatura i esperam...
(Alguns aplaudiments)
Venim d’una època d’inestabilitat, de molta inestabilitat, i
a mi m’agrada dir-ho perquè precisament una de les armes
argumentals del Partit Popular és que els pactes són més
inestables. No, venim d’una època de molta inestabilitat, de
canvis i remodelacions permanents i constants. Jo només els
faré un recordatori del seu organigrama, és molt senzill. En el
passat hi va haver tres consellers d’Administracions Públiques:
el Sr. Simó Gornés, la Sra. Núria Riera, el Sr. Joan Manuel
Lafuente. D’Economia i Hisenda: Joaquín García, Josep Ignasi
Aguiló, Josep Vicent Marí. De Cultura, Educació i Universitat:
Rafel Bosch, Joana Maria Camps, Núria Riera. De Serveis
Socials i Salut: Carmen Castro, Antoni Mesquida, que em
sembla que va durar dos mesos, més o menys, una cosa així,
Martí Sansaloni, Sandra Fernández. De Turisme i Esports:
Carlos Delgado, Jaime Martínez. Venim d’una època de molta
inestabilitat. Per tant, prou d’associar pacte amb inestabilitat,
el passat mandat, la passada legislatura es va caracteritzar
precisament per poc diàleg i molta inestabilitat.
I venim també d’un període de molt d’autoritarisme.
Autoritarisme que el podríem resumir amb moltes coses, però
bé, supòs que la Llei de símbols és clara, és una expressió clara
d’aquell autoritarisme. El nombre de decrets llei també és una
expressió molt clara d’aquella forma de governar. En aquest
moment per fer una comparativa, aquest govern n’ha impulsat,
n’ha aprovat 6 sobre el territori, la policia local, transport
terrestre, etc. Quan nosaltres en duim 6, el Partit Popular ja
n’havia aprovats 23!, 23 decrets llei! També és un exemple
d’aquesta actitud autoritària d’on venim, Sra. Presidenta, doncs
aquella voluntat de modificar el Parlament, no sé si alguns dels
qui érem aquí ho recordam, doncs perquè tingués menys
capacitat de control, així de clar i així de net! Modificar i reduir
el Parlament per fer-lo un parlament de cap de setmana, per
evitar i reduir la capacitat de control del Govern.
I aquesta era la dinàmica. És clar, després el Partit Popular
diu que també està disposat a dialogar. No sé quin és aquest
diàleg, però no consona o no s'assembla gens al diàleg que
demanam nosaltres. Clar, que açò de modificar el Reglament i
reduir-lo, a vegades he pensat que tenien un poc de raó, perquè
a vegades veig alguns diputats que, la veritat, costa veure que
es guanyin el jornal. Basta avui que hem tingut la gran alegria
de què el portaveu del Partit Popular ha pogut intervenir, però
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des de dia 26 d’abril no l’havíem vist ni a cap comissió, ni
havia intervengut a cap ple. En el plenari, la intervenció d’avui
ens ha sortit molt cara, però que molt cara, per dir i per fer a la
fi...
(Alguns aplaudiments)
...a la fi, un poquet d’oposició. Des de dia 26 d’abril, Déu n’hi
do! Que s’han pogut fer de coses des de dia 26 d’abril!, i en
aquesta cambra el dimarts sí que el veiem, no l’escoltam, però
el veiem i amb molta il·lusió compartim la seva estada dins
aquesta cambra.
(Remor de veus)
El Partit Popular demana diàleg, està molt bé, és el mateix
diàleg que practica i pregona, però que a l’hora de la veritat és
molt selectiu, no? El Partit Popular ha estat capaç fins i tot de
reunir-se amb ETA si ha estat necessari. Però en canvi, amb els
pacifistes, si són els pacifistes que volen la independència o que
volen millorar l’educació, res de res! I ho dic perquè...
(Alguns aplaudiments)
...durant tota la passada legislatura el Govern no es va asseure
ni una vegada amb la comunitat educativa, ni una! És clar, és
clar...
(Remor de veus)
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genera a la nostra terra. Ens calia i ens cal encara aconseguir
que millori la dotació pressupostària d’aquests serveis, és cert
i que ho pugui fer a mesura que les finances també han anat
millorant i així també s’ha anat fent. En definitiva, hem
convertit, i des del nostre grup ho valoram molt positivament,
la recuperació i anar molt més enllà en tots aquests serveis, en
el nucli de les polítiques de canvi. I açò ho hem aconseguit a
pesar del mal finançament inicial en algunes àrees, com pot ser
sanitat i també del mal finançament històric. Ho hem
aconseguit a pesar de l’oposició, no tant de l’oposició
parlamentària del Grup Parlamentari Popular, que a vegades
deixa molt a desitjar, però sí de l’oposició, d’açò no es
preocupin, del Govern de l’Estat. Des d’aquí es fa feina per
impulsar determinades polítiques, per universalitzar, per fer
accessible tota una sèrie de serveis, però en canvi des de
Madrid es dediquen a posar obstacles. Obstacles en la
universalitat de la sanitat, obstacles en la protecció de la mar
Mediterrània, obstacles perquè el transport aeri sanitari urgent
pugui funcionar les 24 hores, obstacles i obstacles.
I si no hi ha prou no es preocupin perquè el Partit Popular
i Ciutadans ja procuraran muntar una campanya creant falsos
problemes a les aules dient allò que els professors, els
funcionaris públics adoctrinen. Es veu que no apliquen el
mateix criteri de neutralitat, d’imparcialitat, de diàleg i de
diversitat en aquells que deien “¡a por ellos!”. Aquí jo encara
els esper que també facin la crítica respecte de la neutralitat i la
imparcialitat com han d’actuar els funcionaris públics. Però bé,
això són polèmiques fictícies que interessen als grups del Partit
Popular i a alguns altres.

...vist d’on venim és difícil i és..., no es posin nerviosos!
(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, guardin un poquet de silenci. Gràcies.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Per sort, tot açò es pot dir en certa manera que està superat
o pràcticament superat. Però se’ns demanava i se’ns demana
molt més. Se’ns demana molt més que superar aquella època,
no n’hi ha prou en superar les misèries d’un govern gris, fosc,
autoritari i insolidari. No n’hi ha prou a recuperar la normalitat,
amb la universalitat dels serveis públics, de la sanitat, de
l’educació, dels serveis socials, de cultura, no n’hi ha prou.
Calia i cal aconseguir que aquests serveis bàsics siguin
accessibles a tothom, rompent barreres de renda, rompent
barreres de situació legal, de si tenen papers o no tenen papers,
rompent barreres d’insularitat. I així s’ha fet i s’ha avançat i ens
queda encara, és cert, molt camí per recórrer. S’ha eliminat el
copagament, s’han reduït les llistes d’espera, s’ha incrementat
el desplaçament d’especialistes per reduir els desplaçaments de
malalts i familiars a Mallorca des de les altres illes. S’han obert
els centres de salut els capvespres, etc. I açò, aquesta dinàmica
i aquesta política la podríem fer extensiva als altres serveis, a
educació, a benestar social, a cultura.
També ens demanàvem i ens demanen més per aconseguir
que aquests serveis, als quals em referia, siguin compensadors
de les desigualtats, siguin redistribuïdors de la riquesa que es

Efectivament, no hi havia prou, no hi ha prou a suspendre
els articles més desreguladors i agressius contra el territori, la
Llei del sòl, la Llei agrària, la Llei turística, ... calia, es cal i ens
demanen actuar sobre el territori, sobre el medi ambient, sobre
els recursos naturals des del criteri, des de la convicció de ser
sostenibilitat, la sostenibilitat ambiental. En aquest sentit creim
que el Govern ha estat valent, ha estat contundent, ha actuat des
de la convicció. El decret de posidònia n'és un bon exemple, és
un text que ens agrada, que està en tramitació, que consideram
valent i que creim que és necessari.
És també necessària l’aposta per les energies renovables i
en aquest sentit, efectivament, esperam amb interès el projecte
de llei de canvi climàtic que des del nostre punt de vista hauria
d’incloure algunes figures impositives o si no, tramitar-les de
forma paral·lela i que lògicament des del diàleg en podrem
parlar de forma intensa.
També encoratgem en aquest sentit al Govern a impulsar
des de la urgència d’una forma clara i neta la planificació de les
energies solars. No podem seguir esperant més, és una qüestió
de supervivència.
Hem de complir, i des del nostre grup ho defensarem i ho
hem defensat també en el passat, a l’anterior debat de política
general, complir els acords de la cimera de l’ONU pel canvi
climàtic, celebrada a París, en la qual es marcaven una sèrie
d’objectius ambientals que tenim el compromís i la voluntat de
complir. Nosaltres no en tenim cap dubte, com he vist en alguns
posicionaments respecte del model de transició que ha de ser
substituir el fuel pel gas natural a la central a Maó. Cap dubte.
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Tampoc no tenim cap dubte de la importància de posar en
marxa parcs solars, com el de Son Salomó a Menorca, malgrat
la conflictivitat i el debat que ha generat, conseqüència,
conseqüència simplement per mor de la manca de planificació.
Ja ens hagués agradat no haver d’arribar a aquesta situació,
però avui la responsabilitat ens du a apostar d’una forma clara
per les energies renovables i, en aquest cas, per unes, l’única
inversió en aquest cas que tenim en marxa.
No n'hi ha prou tampoc a recuperar el requisit de català, és
clar que era el nostre compromís i així ho hem complert. Per
normalitzar una llengua és fonamental que el Govern i tota la
societat s’impliqui amb normalitat, sense complexos i amb tota
la convicció que ha de donar el fet que parlam d’una llengua
oficial, perquè d’aquesta oficialitat se’n deriva el deure genèric
de conèixer-la, la llengua catalana i el deure específic de
l’administració a usar-la i a atendre tothom amb almenys una de
les dues llengües oficials. En aquest sentit no podem deixar
d’expressar la nostra preocupació de veure com el recent estudi
de la Universitat de les Illes Balears posa de manifest encara
unes importants debilitats i, per tant, uns reptes i uns objectius
que sense cap dubte haurem de treballar i han de ser objectiu
prioritari per a aquest govern. Quasi el 50% dels ciutadans
d’aquestes illes utilitza el castellà de forma habitual i només el
10,3 les utilitza totes dues de forma habitual.
És lògic i és important saber que això es deriva d’una
realitat i és que la població al·lòctona ha passat des de 1970 a
2014 ha passat del 18% al 40%. I això és un impacte important
i difícil d’atendre per incorporar i evitar que la normalització
lingüística sigui una realitat. Aquesta dificultat la trobam a les
Pitiüses especialment quan aquest increment ha estat del 300%.
Per tant, creim que el Govern no pot, en aquest sentit, mirar a
una altra banda i creim que el Govern necessàriament, recollint
i sabent aquesta realitat, haurà de fer un esforç afegit en l’àmbit
de la normalització lingüística dotant de recursos, facilitant la
tasca perquè la nostra llengua sigui una llengua normalitzada
d’ús habitual, d’ús en l’àmbit de la cultura, però també,
lògicament, en tots els àmbits.
En aquest sentit creim que es van complint, Sra. Presidenta,
els compromisos de canvi quant a la recuperació de drets i
serveis, quant a la recuperació de polítiques actives, quant a la
forma de governar i sense cap dubte només en el primer any la
recuperació del Consell de Joventut, la recuperació del Consell
Econòmic i Social, els òrgans de participació d’igualtat, la Llei
de consultes que es posarà en marxa són una mostra d’aquesta
nova forma de governar. I també el compromís de canvi que té
incorporada una fermesa, una convicció clara i una fortalesa
davant Madrid. No podem callar davant Madrid, no podem
callar simplement perquè la nostra obligació és defensar els
ciutadans d’aquestes illes i els ciutadans d’aquestes illes només
es poden defensar sent clars i fermes davant Madrid.
Estam convençuts, i ho podríem repetir moltes vegades,
però trenta minuts tampoc no donen per fer-ho de forma
extensa, que aquest govern, aquests acords pel canvi tenen
moltes coses a posar en valor que han estat autèntic èxits, cada
una d’elles totes soles autèntics èxits del Govern. Podria parlar
del decret de protecció del territori que ha permès aturar una
legislació permissiva i agressiva sobre el sòl, sobretot el sòl
rústic; podria parlar de la Llei de la renda social garantida; de

l’impost turístic; de la Llei de lloguer turístic amb la qual
sorprenentment avui les posicions han canviat i s’han
recol·locat molt ràpidament, jo llegint i preparant la intervenció
em trobava que la Sra. Prohens el 2016 literalment deia “volen
donar barra lliure als plurifamiliars”, deia la Sra. Prohens,
criticava aquest govern dient "voleu donar barra lliure als
plurifamiliars". Això era la crítica que feia el 2016 i en canvi la
seva versió es va recol·locar i ara ens diuen que aquesta llei el
que fa és impedir, eh?... bé, no, no, evidentment no ho
compartim en absolut. És un govern que ha estat capaç
d’impulsar una llei d’oficina anticorrupció i que serà una
realitat en molt poc temps, i lleis que han recuperat i que han
atorgat drets per recuperar una igualtat i una dignitat de molts
de sectors de la nostra població: la Llei d’igualtat, la Llei
LGTBI, la Llei de fosses, que és un reflex clar d’una qualitat
d’aquest govern que és capacitat de diàleg, capacitat de
negociació.
És cert que per negociar i dialogar i arribar a acords de
major consens o de consens es necessiten totes les parts, però
sense cap dubte el mèrit primer és de qui ho impulsa, i qui ho
ha impulsat ha estat aquest govern.
El Partit Popular en la ja seva tradicional i genètica actitud
destructiva ha intentat fer i posar en evidència lògicament avui
les discrepàncies, les discrepàncies com un aspecte negatiu, és
clar, però jo crec que s’equivoca i s’equivoca de molt. És cert
i no ho amagarem que MÉS per Menorca ha pogut expressar
les seves discrepàncies en temes, sense cap dubte, sense cap
complex i amb tota claredat amb l’elecció del president del
Parlament, amb l’aplicació de l’article 155, amb la Llei
electoral o com es va afrontar la crisi que va acabar amb la
destitució de Ruth Mateu, però sempre hem intentat ser clars,
a vegades tal vegada durs, però clar, molt clars. Hem explicat
la nostra posició i hem estat coherents, coherents fins el punt
d’abandonar el Govern per mantenir aquesta coherència.
Però la discrepància -insistesc- no és dolenta. En un govern
plural el diàleg i la negociació són permanents, han de ser
permanents i això és bo, encara que el Partit Popular no ho
entengui, i és la garantia de transparència i de control interns.
Aquesta és l’essència -diria jo- de les grans democràcies. En
canvi, el Partit Popular són governs monolítics on ningú no
discrepa aparentment, sense aquests controls interns que poden
generar la discrepància i el diàleg, on tothom calla i on, a més,
no és poc, la discrepància és clarament callada i castigada i si
no, el perquè de les remodelacions que hem explicat abans.
No hi ha una associació entre discrepància i estabilitat, així
al Partit Popular no hi havia discrepància i va ser un govern, el
passat del Sr. Bauzá, molt poc estable.
I l’estabilitat sí que té a veure amb l’eficàcia del Govern,
amb l’assoliment dels objectius, i els objectius, per assolir-los,
tenen sempre un horitzó de referència, i aquest són els acords
pel canvi i els acords que MÉS per Menorca amb el Govern ha
pogut establir per avançar en aquest camí de reformes i de
canvi. Amb resultats tangibles, amb resultats clars, i en aquest
sentit, i aquests dies ho han dit, des del nostre punt de vista el
nostre compromís amb aquests acords i amb el Govern podem
dir que ha valgut la pena. Sense aquest govern encara tindríem
una llei de símbols i es perseguiria la llibertat d’expressió;
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sense aquest govern encara es marginaria la llengua catalana;
sense aquest govern encara es retallarien serveis per prioritzar
el deute enfront de les persones. En canvi gràcies a aquest
govern -i ara em referiré més a exemples o a casos o a aspectes
de Menorca- hem posat en marxa la dessaladora a Ciutadella,
i mira que n’han hagut de passar, d’anys; el Sr. Matas feia la
gran inversió, sense connectar, sense canalitzar, i ha hagut de
ser aquest govern que ho resolgués i la posés en marxa.
Gràcies a aquest govern per primera vegada des de 1993 la
Reserva de Biosfera és per primera vegada reconeguda per part
del Govern i a més a més suportada amb finançament per part
del Govern. Gràcies a aquest govern algunes inversions
estatutàries -i dic algunes- no es van perdre. Si hagués estat pel
Partit Popular avui el Centre Bit de Menorca a Alaior seria una
no-realitat, seria un exemple més d’allò que s’ha perdut, com
S’Enclusa; per cert, S’Enclusa, de la qual algunes
responsabilitats polítiques s’haurien de demanar, però, silenci,
una inversió perduda.
Gràcies a aquest govern es reconeix i es corregeixen els
costos d’insularitat en la formació, i per açò veiem amb
satisfacció les desgravacions per a les famílies amb estudiants
fora de l’illa. I deixin-me que ho digui...
(Remor de veus)
...no, deixin-me que ho digui, perquè em sembla d’autèntica
vergonya que el portaveu del Partit Popular pugui sortir aquí a
dir: “mirin, nosaltres teníem dues esmenes i les vau rebutjar,
respecte dels estudis superiors fora de l’illa, o respecte de les
desgravacions en energies renovables”. És clar, Sra. Presidenta:
les dues esmenes el Sr. Camps les va copiar d’aquest text,
exactament d’aquest text...
(Més remor de veus)
...que es diu acords pel canvi, literal..., literalment i clarament...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
...literalment i clarament. No les van votar en contra perquè el
joc parlamentari...
Miri, miri-se-les, són idèntiques.
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Gràcies a aquest govern, gràcies a aquest govern, s’ha fet
efectiva una reivindicació històrica, històrica, històrica, de les
illes de Menorca, de Formentera, de Mallorca també, que és el
traspàs efectiu a la fi de la promoció turística, amb major
dotació i millor..., més ben dotat i més ben regulat que la
proposta que va fer el Partit Popular. Supòs que el Partit
Popular no pot dir res perquè el sector n’està content.
Gràcies a aquest govern el Verge del Toro, recuperant l’ús
sociosanitari, serà una realitat, serà una realitat juntament amb
una inversió també en residència geriàtrica, serà una realitat.
Fixin-se d’on hem passat: hem passat d’un Partit Popular que
deia que no hi havia necessitats, un Partit Popular que deia que
l’edifici s’esfondrava, a una realitat que és que hem aturat i
hem recuperat el procés que el Partit Popular va posar en
marxa, que, per cert, una editorial d’un diari menorquí diu:
“Com és que no heu anat més de veres?”; home, estaria molt bé
dir-li: “Home, no hem anat més de veres perquè el Partit
Popular ens ho va deixar clavat, perfecte”; es va iniciar un
procés de reversió a la Tresoreria de la Seguretat Social que
s’ha hagut de desfer i recuperar. En aquest sentit aquesta serà
una realitat i per tant la diferència de les polítiques d’aquell
govern i d’aquest govern ens permeten dir avui que ha valgut
la pena.
Gràcies a aquest govern, i no a aquell si hagués seguit
governant, tenim una avioneta ambulància que funciona les 24
hores, i jo durant tota la passada legislatura ni una, ni una
vegada no vaig sentir per part del Partit Popular ni del Govern
que es reivindiqués l’avioneta ambulància les 24 hores, ni una!,
silenci absolut, i mira que és, dins la complexitat de les
negociacions, fàcil; ni una!, açò és la defensa del Partit Popular
d’una illa com Menorca, l’única que tenia una avioneta
ambulància que només funcionava 12 hores, i silencia absolut.
Gràcies a aquest govern tindrem, encara que no agradi al
Partit Popular, una residència, un hostatge de 20 places, que
esper que s’inauguri prest, per a malalts i familiars que es
desplacen, amb un model definit i parlat amb les associacions
de malalts, a diferència d’un Partit Popular que tenia un Can
Granada on hi havia copagament i on hi havia...
(Remor de veus)
Sí, bé, no és així? Es veu que tracten molt poc amb les
entitats de malalts.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
No les van votar en contra perquè l’únic que van fer com a
govern que planifica és açò, planificar. Algunes d’aquestes
deduccions es van incorporar al primer pressupost, en el segon
pressupost i en el tercer pressupost, i complint els acords pel
canvi. Per tant, Sr. Company, miri-se’l perquè l’han enganat.
Les seves esmenes són còpia dels acords pel canvi, cosa que ja
està molt bé, no he de dir res més, ja està molt bé...

Gràcies a aquest govern tindrem un servei de radioteràpia
a l’Hospital Mateu Orfila, que tampoc no ens ho va deixar gens
fàcil. Gràcies a aquest govern podem impulsar, com deia, la
reconversió a gas natural de la central de Maó, etc.
Ja veig que el Partit Popular es posa nerviós quan veu que
sí que hi ha més èxits per fer valer, que sí que ha valgut la pena,
i no se n’alegra de cap, d’aquests èxits. No, no deman que
tremolin, deman que ens donin la raó, només els deman açò.

(Alguns aplaudiments)
...que copiïn els acords pel canvi, vol dir que qualque cosa bé
fem.

En qualsevol cas, des del nostre punt de vista cal també, val
la pena, esmentar alguns temes que tenim damunt la taula, que
hem parlat amb el Govern, que formen part dels acords, dels
acords pel canvi i dels acords de MÉS per Menorca amb el
Govern, i que avui sí que volem plantejar a la presidenta del
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Govern. Un d’ells és la modificació de la Llei de capitalitat que
vam dur a terme MÉS per Menorca, però amb molta intensitat
també per part del PSIB, per fer efectiva una modificació que
corregís un element que em semblava injust, i és que els
residents de Menorca, d’Eivissa i Formentera que arriben com
a residents a l’aeroport siguin després tractats com a turistes, i
crec que han de ser tractats també com a residents; o els
estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera, que quan vénen
a la seva universitat no tenen accés a les mateixes bonificacions
que tenen els estudiants de Menorca. És un compromís, en
aquest sentit sabem que s’està fent feina, es fa feina en la
unificació de tarifes que possiblement ens permetrà resoldre
aquesta qüestió d’una manera més coherent, però també és cert
que creim que s’ha d’avançar en poder resoldre aquest element
de la Llei de capitalitat que es va modificar i que seria molt ben
rebut per part dels ciutadans, dels estudiants de les illes fora de
Mallorca.

recursos, però que han passat èpoques molt difícils, per
aconseguir tenir la millor educació del món perquè no serem un
país, no serem el país que volem si no podem afrontar amb èxit
un model educatiu que doni resposta a les necessitats
formatives d’integració, de cultura, de llengua, de formació
dels nostres ciutadans.

També ens agradaria que ens expliqués un poc més a nivell
de terminis i de situació un aspecte que ja he comentat i que
està ben planificat, que és el centre sociosanitari Verge del
Toro. Ho dic pels dubtes que aquests dies alguns han volgut
generar sobre aquesta inversió, aquesta actuació i aquest
compromís del Govern. Crec que val la pena perquè nosaltres
hi apostam, ho hem defensat, i hem hagut de parlar i negociar
molt en aquest aspecte. Per tant creim que és bo que avui també
el Govern expliqui en quina situació es troba.

I si em queden trenta segons, que ja en parlaria després, sí
que després crec que hi ha un aspecte fonamental, i en podrem
parlar més, que és clau. Jo no parlaré de l’article 155. Parlaré
dels articles i articles de la Constitució Espanyola i de l’Estatut
d’Autonomia i en especial de disposicions transitòries com la
novena de les quals ningú no parla. La novena és la que parla
de les inversions estatutàries.

També creim important parlar avui d’un compromís que des
de fa molts mesos, fins i tot des de l’anterior pressupost,
parlam, que és l’Escola d’Hostaleria a Ciutadella. Recordarà
que El Pi en el passat pressupost va presentar una esmena en
aquest sentit; també s’hi ha fet feina i en som conscients, som
conscients que s’ha anat analitzant la situació, la situació de
poder ubicar aquesta inversió o actuació a l’antiga estació
marítima del port de Ciutadella, i creim que és una inversió no
només necessària sinó que avui val la pena avaluar i valorar.

Podem parlar de model econòmic, podem parlar de cultura,
però finalment anam passant pel model educatiu. Aquesta és la
gran aposta i a més n’hem de ser conscients els que van signar
els acords pel canvi que és una de les reivindicacions que no
ens perdonaran. La mobilització més important la passada
legislatura sense cap dubte va ser l’educativa i en el sector
educatiu avui crec que... li hem donar, li hem de... fer gestos i
actuacions de retorn, de confiança amb aquest sector i pensam,
Sra. Presidenta, que hauria de ser una prioritat en la qual el
Govern hauria de posar tots els esforços.

Les lleis s’han de complir, però totes i si no anem al
Tribunal, al Constitucional, encara que sigui, perquè
m’encantaria conèixer quins poden ser els arguments del
Tribunal Constitucional per dir que no és necessari complir
aquesta disposició transitòria, m’encantaria, encara que fos un
esforç inútil, inútil en el sentit de saber quina, previsible, pot
ser la resposta de l’Estat.
I voldria pensar que el Partit Popular en aquest sentit està
amb les Illes Balears, defensant...
EL SR. PRESIDENT:

Una altra molt important de les actuacions que tenim
compromeses i parlades amb el Govern fa referència als
quarters d’Es Castell. Es Castell ha estat un poble amb un
dèficit d’inversions jo diria que històric, i els quarters
constitueixen i haurien d’esdevenir un motor per dinamitzar i
revitalitzar aquest poble donant resposta, és clar, a necessitats
concretes que aquest municipi té. Nosaltres demanàvem i
demanam que el Govern s’impliqui d’una forma dialogada amb
l’ajuntament, amb el consell, amb la societat civil per poder
articular mecanismes i que doni resposta a aquestes demandes
històriques d’Es Castell.

Sr. Martí, per favor, vagi acabant.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
...-sí, acab- les lleis d’aquesta comunitat autònoma, la bàsica,
l’Estatut d’Autonomia perquè si no hi està també estaria bé que
ho digués de forma molt clara i molt neta.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

I per acabar parlaria de pacte educatiu. Sra. Presidenta,
pensam..., és un també dels compromisos, dels acords, que no
pot acabar la legislatura sense no un pacte educatius perquè el
pacte social ja existeix, tampoc no només amb un pacte social
per l’educació, sinó que no pot acabar la legislatura sense una
llei d’educació.
L’educació, i el Sr. March estic segur que ho pot explicar
molt bé, el que necessita per fer bé la seva tasca és estabilitat,
és tranquil·litat i les lleis que donen instruments lligades a
l’autonomia, a l’estabilitat dels centres sense cap dubte poden
ajudar molt a la tasca sempre difícil, ara millor. amb més

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martí. Passam a la intervenció de la Sra.
Presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Martí, per la seva
intervenció en nom de MÉS per Menorca i començaré agraint
la seva participació amb les propostes que fa avui en aquest
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debat i després intentaré explicar en aquelles qüestions en què
encara no hem anat prou ràpid a quina... a quin nivell estam. I
també vull agrair-li que MÉS per Menorca és part inequívoca
i ineludible d’aquest govern que va néixer des de l’esquerra i
que ha fet possible tot allò que vostè explicava i que vostè deia
i que posava en valor i que jo crec que és molt important.
I, efectivament, malgrat la sortida del Govern, MÉS per
Menorca ha seguit absolutament compromès en la ruta de full
pactat en aquesta legislatura en aquestes Illes Balears,
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que necessitaven un
canvi important en la forma de fer política i en el fons de les
polítiques que feim, i el Govern està complint els acords que
hem signat amb MÉS per Menorca, com vostè també posava de
manifest, perquè hi creim, perquè creim fermament que
efectivament hi havia moltes polítiques públiques que no
havien arribat a la forma que pertocava, a Menorca tampoc, i
que hi havia algunes qüestions específiques d’aquesta illa que
s’havien d’atendre amb més rigor, amb més voluntat i amb més
capacitat des del Govern de les Illes Balears.
Per tant, crec que la feina que estam fent conjunta des del
diàleg i és veritat -i ho hem explicat tots jo crec que els que
hem intervingut, almanco els que hem intervingut d’un costatque el diàleg és fonamental en política, que el diàleg és l’arma
més important que tenim, que del diàleg, que a vegades,
evidentment no tots estarem d’acord ni ho pretenem ni dins el
mateixos partits polítics no sempre estam d’acord en tot, crec
que és un valor important de la democràcia i de com establim
aquestes Illes Balears de futur i hem estat capaços, amb una
mostra jo crec que també valuosa, de posar damunt la taula un
projecte de futur per a aquestes illes, un projecte compartit i un
projecte que a més estam desenvolupant des de la lleialtat
institucional amb els consells insulars i treballant colze a colze
amb l’equip de govern del Consell Insular de Menorca, tant
amb la presidenta Maite Salord en el seu moment com ara amb
la presidenta Susana Mora i, per tant, estam tirant endavant tota
una sèrie de polítiques que crec sincerament que es nota molt
el canvi en les diferents qüestions.
Vostè plantejava a l’inici de la seva intervenció un repàs
interessant perquè recordar val la pena, perquè no hem
d’oblidar mai el que ha passat perquè no torni a succeir en
aquesta terra, ja fet una repassada al que va succeir amb la
gestió de la dreta en aquestes illes no fa tant de temps i que, per
tat, restarà sempre dins la nostra memòria i difícil d’oblidar que
aquells que feren tot el que feren ara vulguin dibuixar un altre
panorama. Però no em centraré tant en això perquè compartesc
evidentment la seva descripció del que va succeir en aquestes
illes i perquè certament ens hem aplicat a superar aquella època
de confrontament, de divisió, de crispació, de manca de política
pública, de manca de reforçament dels serveis públics, de
manca de pensar, en definitiva, en les persones d’aquestes illes
-d’aquestes quatre illes- i d’entendre, efectivament que les Illes
Balears som una comunitat autònoma amb moltíssimes
potencialitats, però que som una comunitat autònoma que hem
d’anar construint cada dia i que perquè un se senti part
important d’aquesta comunitat autònoma, evidentment també
ha de sentir el respecte a la pluralitat que representa cadascuna
de les illes nostres, no?, i jo he intentat sempre fer-ho
humilment, però des d’entendre evidentment les diferències que
hi ha a cadascuna de les nostres illes.
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Vostè explicava molt bé que durant aquests dos anys i mig
ens centràrem inicialment en una qüestió que era bàsica, que
era el retorn de drets en múltiples qüestions i efectivament en
algunes coses anàvem molt enrere a l’illa de Menorca i
explicava bé que... tot el tema de l’avioneta ambulància de les
24 hores, que no va ser mai demandada, va ser una realitat a
molt poquet temps que arribàssim nosaltres a governar. Érem
molt conscients de la demanda de la ciutadania sobre la
necessitat que els malalts no s’hagin de desplaçar i les seves
famílies i que si obligatòriament ho han de fer tenguin el suport
per part del Govern de les Illes Balears i canviàrem inicialment
tot d’una les polítiques, evidentment evitant els copagaments de
Can Granada i tirant endavant tota una modificació dins el
nostre propi sistema de sanitat pública per acostar la sanitat i
l’atenció als malalts de Menorca, d’Eivissa i de Formentera i
hem evitat moltíssims de desplaçaments.
Per tant, això demostra que som més eficients també
econòmicament i és important també realçar-ho perquè la dreta
sempre es penja la medalla que gestionen millor els doblers
públics, que són més rigorosos, i aquesta és una de les grans
mentides, d’ells quan en parlen i del qui ho diu, perquè aquest
fet, només aquest fet suposa... evidentment el primer de tot el
dret del ciutadà a ser atès de la millor manera, en les millors
condicions i devora la seva familia, sense cap dubte, el primer
que pensam és això, però també suposa un estalvi a la sanitat
pública. Per tant, tots aquells que deien que aquelles retallades
eren per qüestió pressupostària, no és cert; hi havia una part
molt ideològica de les retallades dins la salut pública en aquesta
comunitat autònoma i a tot Espanya per afavorir d’una forma
claríssima el negoci dins la sanitat privada i aquí... que vostè
plantejava i ha parlat de desgravacions fiscals interessants, per
exemple per als nostres estudiants que s’han de moure, abans
es desgravava fiscalment a qui es feia una assegurança privada,
tot lligava, tot se sabia com anava en aquesta terra i per què es
feia la política que es feia i ideològicament tenia una càrrega
molt potent.
Per tant, hem d’estar orgullosos de dir: sí, l’esquerra
gestiona amb més rigor el pressupost públic i amb més
eficiència i amb més capacitat. Avui crec que encara no he
sentit dir que pagam abans els proveïdors que mai en la història
d’aquestes illes, i és clar, jo he hagut de sentir molts de
disbarats durant molt de temps, durant aquests dos anys i mig
per part de la bancada i sobretot d’algun menorquí i quan
passam que ens deixaren una situació de pagar a dos mesos al
fet que pagam a 17 dies de mitjana, jo no vull cap medalla,
però home!, convendria que diguéssim clar i fort: l’esquerra
gestiona millor els doblers públics i els gestiona amb més
responsabilitat.
(Alguns aplaudiments)
I, per tant, hem treballat amb un pressupost públic que hem
gestionat millor i que som capaços de prioritzar molt millor les
polítiques i poder donar sentit i sortida als problemes històrics
que tenien alguns ciutadans i ciutadanes, problemes de
retallades que es feren en tots els sentits i per recuperar drets i
recuperam l’orgull de ser qui som i a això vostè també hi feia
referència i jo també.
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I efectivament, a part de recuperar tot allò que ens havien
pres per decisions molt ideològiques moltes d’elles, hem estat
capaços de girar i de planificar un projecte de futur, i a això jo
li don moltíssima importància, Sr. Martí, perquè en té molta i
crec que el seu grup també aposta d’una forma molt clara i
decidida per aquesta qüestió. Estam planificant quina economia
volem de futur i, efectivament, la volem més diversificada, la
volem més sensible en un territori que és fràgil, la volem més
sostenible. Volem que sigui repartidora de riquesa i en això
feim feina i ho estam aconseguint i les xifres diuen que ho
estam aconseguint. I que per tant, s’està executant en la línia
que pertoca.
Una comunitat autònoma que està fent molt més forta la
seva xarxa de serveis públics, i això apodera els ciutadans més
febles, les classes mitjanes, les classes treballadores i d’una
forma especial les dones que sempre, quan parlam de tot això,
són encara les que sempre estan més perjudicades dins totes
aquestes qüestions. Per això estam reforçant l’educació,
reforçant la sanitat, reforçant els serveis socials, reforçant la
política d’habitatge, tornam tenir l’Oficina d’Habitatge a
Menorca, crec que també és molt important perquè
acompanyam aquells que necessiten un habitatge públic i, clar,
hi ha més peticions perquè abans ningú no els atenia, ni els
ciutadans de Menorca, ni els d’Eivissa, ni els de Formentera,
perquè propers a ells no hi havia cap atenció per si necessitaven
aquesta política d’habitatge. I aquesta és la realitat, pensaven
que des de Mallorca, acomiadant gent del propi IBAVI,
s’atendria més gent que necessitava més que mai una
administració que els acompanyàs amb una política d’habitatge
públic. En els moments més durs de la crisi econòmica,
s’oblidaren de les persones que més necessitaven a
l’administració pública. I per això reforçam tota la xarxa de
serveis públics en termes generals i de transport i de totes
aquestes qüestions que vostè i jo crec que compartim
perfectament.
I parlava vostè de l’educació com element clau i jo també
ho pens. L’educació i la formació és l’únic que ens pot fer de
futur competitius, és l’únic que garanteix un desenvolupament
personal i col·lectiu d’un poble i les persones que tenen dret a
poder tenir un futur millor, a somiar-lo i a fer-lo possible, a
través de l’educació. Només els pobles cultes guanyen el futur.
I efectivament, tota inversió que facem en educació encara és
poca. Per això no aturarem de demanar el finançament just per
a aquestes illes, per poder invertir en educació. Però no
esperarem res del Govern d’Espanya sense actuar nosaltres. I
per això, com vostè recordava, hem invertit d’una forma clara
en professorat, en les millores de les seves condicions laborals,
també per anar en la línia d’una educació de més qualitat, en la
línia també de donar suport als nostres alumnes i suport a les
infraestructures educatives, per exemple l’ampliació de
l’Institut Joan Ramis de Maó serà una obra molt important a
l’illa de Menorca, o el centre d’adults que també hem arribar a
un acord per poder tirar endavant, o el conservatori; en
definitiva, invertir en aquelles infraestructures educatives i
culturals que són importants. Vostè me parlava de l’Escola de
Formació a Ciutadella i vostè sap que hi estam treballant, és
veritat que hi havia una proposta inicial que a l’Estació
Marítima hi anassin els jutjats, que al final no ha estat i que, per
tant, tenim la possibilitat que aquesta estació marítima
poguéssim fer aquesta inversió, que el Govern està compromès

en fer, ho vull dir, i que necessitam aquest espai per poder-ho
tirar endavant i que seguim amb aquesta línia de treball.
I apuntava vostè una cosa que jo també crec fermament, la
comunitat educativa i en general la societat ens demana més i
ens demana que siguem capaços de tirar endavant el pacte
educatiu, que siguem capaços de donar estabilitat a un sistema
que necessita. Jo no sóc positiva quant al pacte educatiu a
nivell estatal, crec que desgraciadament s’ha demostrat que hi
ha molt poc interès, al final ni tan sols s’ha comptat amb les
comunitats autònomes, que som les competents en matèria
educativa, per parlar de quin pacte de futur volem. Saben que
el Govern va defensar a la Conferència de Presidents que a la
comissió del Congrés poguessin participar directament els
consellers d’Educació, crec que és un mínim per poder entre
tots parlar de quina educació s’ha de tenir a Espanya, comptar
amb aquells que la gestionen dia a dia des de cada un dels
territoris i, per tant, comptar amb aquesta diversitat, però hem
d’intentar ser positius en poder-ho fer a nivell de les Illes
Balears.
Ja he explicat tot el document com està d’"Illes per un
pacte”, però li vull dir en base a la seva proposta concreta per
part de què el Govern treballi en la llei educativa, aquest primer
semestre del 2018 la Conselleria d’Educació començarà a
treballar internament en un projecte de llei educativa de les
Illes Balears, que ha d’anar evidentment en consonància amb
el document d’“Illes per un pacte” i en consonància
evidentment amb el que es vagi treballant a la comissió
parlamentària, a la que jo li deman accelerar, perquè
efectivament necessitam que aquesta legislatura la tanquem
amb una bona llei educativa per a les Illes Balears, de present
i de futur. I en aquesta línia també acompanyarà, com no pot
ser d’altra manera, el Govern de les Illes Balears.
Vostè feia referència també a una qüestió que crec que és
important i bàsica. Explicar que aquests dos anys de moltes
urgències inicials, també vàrem prendre la urgència inicial
d’aturar segons quins projectes molt especulatius, per tant,
entendre molt bé que les nostres illes són un territori fràgil, la
modificació a què vostè ha fet referència, la Llei del sòl, la Llei
general turística, la Llei agrària, posar en valor la Llei de
lloguer de vacances, que jo també ho faig, perquè crec que és
molt important haver tengut la valentia de regular una qüestió
que no estava ben regulada i que ha de garantir evidentment
diversificar economia, però també ha de garantir el dret a
l’habitatge, que crec que també vostès comparteixen
perfectament bé.
I amb això, ja que parl de turisme, crec que és important
també que hem estat capaços de lligar el que el nostre principal
motor turístic i avançar en descentralització cap els consells, en
l’acord històric amb el Consell de Menorca en aquest cas, però
també amb el de Mallorca i el de Formentera, de poder
transferir la competència en promoció turística i completar amb
l’illa d’Eivissa. És veritat que durant quatre anys en vàrem
parlar molt, però no varen ser capaços ni de posar-se d’acord
ni en el seu propi color polític, aquells que eren tan estables,
que parlaven tant, resulta que entre els presidents dels consells
insulars i el President del Govern no hi havia cap entesa ni una,
ja no recordarem les bregues amb el batle de Palma que varen
eliminar d’enmig; però sí que hem estat capaços d’arribar a un
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acord en un tema que crec que important refermar per a
Menorca, la quantitat que hem pogut millorar va lligada també
a la protecció del territori. I, per tant, lligam també una cosa
que crec que Menorca ha fet d’una forma molt acurada durant
el temps o al llarg de les seves polítiques, que és entendre que
el paisatge és clau a Menorca, quin tipus de turisme vol i quin
tipus de vida vol per al futur dels seus residents. Per tant, en
aquesta línia també hi ha volgut col·laborar el Govern, a través
de lligar promoció turística també a la necessària protecció del
territori i també evidentment, com vostè posava de manifest, en
l’aposta per la Reserva de la Biosfera, que hi ha suport des del
Govern de les Illes Balears per a aquest espai emblemàtic de
les nostres illes.
Parlava també de pensar junts el futur, les energies
renovables, compartim perfectament el model de transició
energètica i el plantejament de la central de Maó. Discrepam tal
vegada que la llei de canvi climàtic que serà una llei puntera a
nivell espanyol, a veure si ho explic bé, nosaltres no tenim
interès en posar un impost a Endesa perquè pugui continuar
cremant carbó, nosaltres volem tancar i que no segueixi
cremant carbó. Per això deim, aquesta figura impositiva no dins
la llei de canvi climàtic, perquè el nostre interès és precisament
aturar i que ja no hi hagi més crema de carbó. Crec que això és
molt important diferenciar-ho.
(Alguns aplaudiments)
I dins una de les qüestions que ha posat en valor, jo també
ho faré, és el canvi en com des del Govern hem tengut i des de
les altres institucions sense cap dubte sobre la llengua pròpia
d’aquestes illes, i explicava la proposta que el català tornàs a
ser requisit a l’administració pública. Jo crec que ho vaig
contestar fa unes setmanes a una pregunta parlamentària, era un
compromís dels acords pel canvi, era un compromís amb
aquesta terra, amb la seva gent, és un compromís amb el
compliment del propi Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
amb les lleis que ens hem dotat històricament en aquesta
comunitat autònoma i és una obligació dels poders públics, i
aquest estudi a què vostè feia referència de la Universitat deixa
molt clar que els poders públics estam obligats a continuar
treballant amb la discriminació positiva de la llengua pròpia
perquè queda enrere. I aquesta és una realitat més que
objectiva, més que clara i els ciutadans tenen drets lingüístics
que han de ser recuperats i que han estat recuperats a
l’administració pública gràcies a aquest govern.
Alguns ara diuen moltes coses, però la Llei de funció
pública, la que fixa que el català tornarà a ser requisit a
l’administració autonòmica no té cap esmena en contra per part
del Partit Popular. Ho dic perquè quan ho expliquin als
col·lectius els han de dir la veritat, i la veritat és que a això no
ho varen esmenar, o no fan la feina que pertoca i després van
a predicar una altra cosa, no tenien interès o no sabien què
pensaven encara en aquell moment, però la realitat és aquesta,
i la realitat és que els ciutadans tenen drets lingüístics i
evidentment els servidors públics tenen algunes obligacions, i
una és aquesta. I també, i ho vull deixar molt clar, aquest
govern sap perfectament que en la línia de treball que hem fet
des de la Direcció General de Normalització Lingüística on
s’han multiplicat exponencialment els cursos de català, on
s’han multiplicat exponencialment les persones que ara tornen
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tenir interès a aprendre la nostra llengua és altíssim. Per tant,
aquesta també és la línia correcta de treball, que la gent estimi,
senti com a seva la llengua d’aquestes illes i que, per tant,
també la vulgui parlar.
Després, en totes les qüestions que vostè ha esmentat que
hem anat aconseguint a l’illa de Menorca no hi afegiré
moltíssima cosa més, sí que en les qüestions que hi ha alguns
dubtes... miri, el Verge del Toro. Verge del Toro era una
d’aquestes idees que tenia el govern anterior de retornar
patrimoni públic, però jo ja no diria només com a patrimoni, hi
ha espais, hi ha edificis, hi ha zones a les nostres illes per la
seva història viscuda que, a part de ser un patrimoni, a part de
ser un edifici, a part de ser quatre parets o de ser un solar tenen
una part emocional molt important i jo diria que el Verge del
Toro, que Son Dureta i que Can Misses vell tenen aquesta part
també emocional molt important, és on han nascut i mort molta
part de la població de les nostres illes, és on tothom hi té
referenciat algun record que el lliga molt a la seva terra, i jo sé
com els menorquins estimen el Verge del Toro i el que senten
els maonesos pel Verge del Toro i em sembla que els que varen
decidir que això es vengués i que l’Estat fes el que volgués amb
aquell patrimoni alguna responsabilitat haurien de tenir sobre
les explicacions que almanco haurien de donar als ciutadans
d’aquestes illes.
Per tant, sí, efectivament, ells havien començat una reversió
que vàrem haver de tornar enrere i, com està l’estat de la
qüestió? Hem aconseguit que Seguretat Social accepti que
aquest espai el puguem gestionar i hi puguem invertir els
recursos públics i en aquest moment estam amb el projecte dins
de la licitació del reforç de l’estructura del Verge del Toro,
passa inicial per poder fer l’altre projecte, i treballant, com
vostè sap perfectament, el Pla d’usos sociosanitaris amb les
institucions de Menorca, que crec que han de ser part
fonamental de la decisió a prendre sobre els espais de com els
compartim, de quins serveis s’hi donen i, evidentment, amb la
Conselleria de Salut, la Conselleria de Serveis Socials del
Govern, el Consell de Menorca i l’Ajuntament de Maó que hi
tenen un interès especial i que han batallat des del minut u
d’aquesta legislatura tant el Consell de Maó com el Consell
Insular de Menorca. A més, en aquest espai de negociació al
voltant del Verge del Toro ha sortit una necessitat, que també
és molt real, a l’illa de Menorca. He parlat un parell de vegades
de la cronicitat, de l’envelliment de la població, de la necessitat
d’infraestructures residencials, sanitàries i sociosanitàries, i ha
sortit, com vostè sap, la proposta i l’acceptació per part del
Govern de les Illes Balears de fer una nova residència a Maó
que treballa la consellera Fina Santiago.
Per tant, crec que són inversions molt importants que aniran
a Menorca per voluntat política d’un govern que creu
fermament que els ciutadans de Menorca es mereixen aquestes
inversions i retornar un espai que és emblemàtic per a la
ciutadania de Menorca als menorquins i a les menorquines ara
en vies de centre sociosanitari.
Quant al temes de la Llei de capitalitat, vostè sap que hi
estam fent feina i, efectivament, hi ha un problema que mai no
hi ha hagut la possibilitat d’ajuntar dins el Consorci de
Transport per Mallorca les competències del Govern i
l’Ajuntament de Palma, es treballa en això d’una forma molt
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ràpida pel que fa a la integració tarifària del metro, que esper
que puguem fer-ho molt aviat, i que anam avançant també en
aquests acords amb les integracions de l’EMT que va una mica
més lent. Aquest tema el solucionarem aviat, esper, a través de
la Llei de capitalitat.
Quant al tema dels quarters d’Es Castell, Sr. Nel Martí,
efectivament, som conscients d’aquest patrimoni que existeix
en aquest municipi, som conscients també de la manca
d’inversions que hi ha hagut històricament allà, som conscients
també de la necessitat que un patrimoni que és emblemàtic
d’una època d’Es Castell pugui ser recuperat, i el conseller
Marc Pons, com vostè sap, té una mesa de treball establerta
amb l’Ajuntament d’Es Castell i el Consell Insular de Menorca
on treballen en aquesta línia i intentant parlar amb qui és el
propietari, que és Llatzeret, i que vostè sap que nosaltres hem
tengut propostes interessants a Llatzeret, que de moment encara
no han tengut èxit, però que seguirem treballant en aquesta
línia.
En definitiva, i acab com vostè acabava, vostè feia
referència al compliment de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, i jo també. El Govern per la seva banda compleix amb
el calendari de transferències als consells, amb el plantejament
del finançament als consells, amb els drets que marca el nostre
Estatut i que desenvolupam via lleis valentes, que vostè
explicava, renda social... moltes coses, i desgraciadament el
Govern d’Espanya no compleix amb l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears i ho hem dit moltes vegades i ho continuarem
reivindicant. I una de les qüestions fonamentals, sense cap
mena de dubte, és el Règim Especial per a les Illes Balears que
si el fet insular afecta negativament totes les Illes d’una forma
molt especial afecta negativament Menorca i Eivissa i encara
de forma més negativa l’illa de Formentera. Per tant, en aquesta
línia també treballarem junts, Sr. Martí.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta. Passam al torn de contrarèplica
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr.
Martí.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Ara sí que parlaré un poc
més o un poc en referència al 155, però no al 155 que
possiblement alguns es plantegen. Ara que estic un poc més
tranquil perquè sé que el Partit Popular si governa, que no
governarà, doncs, no hi haurà referèndum, ja estic molt més
tranquil, no dormia pensant que això es pogués produir,
m’agradaria demanar-li al Partit Popular a veure si a Maó
tampoc no faran el referèndum pel topònim perquè per altra
banda el Partit Popular defensa referèndums per canviar coses,
però per altra banda diu que no hi haurà referèndums...
(Alguns aplaudiments)
... no ho acab d’entendre.

En qualsevol cas, el que sí entenc és que al Partit Popular
no li agrada la participació, que la gent parli, que la gent
negociï i que la gent pugui opinar. Per què dic això? Bé, crec
que sí que una aposta clara d’aquest govern i dels acords pel
canvi és la llei de consultes i aquesta llei de consultes serà una
realitat, i la llei de consultes és un instrument de participació,
és un instrument perquè la ciutadania pugui dir, opinar i
aquesta opinió ser recollida per l’administració coneguda per
l’administració. Per tant, a favor d’açò.
Ho dic perquè el Partit Popular s’enreda amb els tòpics i
amb les seves obsessions ara de referèndum, però crec que
hauria de definir molt bé si és que també no creu a partir d’ara
amb la participació i als ciutadans no els demanarà mai a veure
és què perquè tanmateix no és necessari.
Sí del 155, no del 155 que afecta Catalunya, que la nostra
posició crec que ja és prou coneguda per tothom, però sí del
155 o del 155 en plural que són les formes d’intervenir que han
tengut l’Estat per suspendre i per intervenir també el nostre
autogovern i la nostra autonomia, i açò fa referència a tot allò
que ja tots els grups han dit, és cert, han parlat de finançament
autonòmic, del REB, de la tarifa màxima, del deute històric, de
totes aquestes qüestions que són bàsiques i fonamentals per a
un país i jo que crec que aquestes illes han de ser uns països i,
si pot ser, un dia també funcionar com a un país, doncs crec que
és fonamental poder afrontar totes aquestes qüestions. I ho és
perquè no podem oblidar que el deute d’aquesta comunitat
autònoma, dels 8.954 milions d’euros, d’aquests quasi el 70%
és un deute amb l’Estat. No és ver que no faci esforç el Govern
per reduir el deute amb els bancs els préstecs, no és cert, aquest
esforç es fa, el problema el tenim amb l’Estat i l’Estat ha de
canviar d’actitud, perquè, si no, utilitzarà aquest deute com la
forma de tenir fermat l’autogovern d’aquestes Illes, per açò parl
del deute històric, per açò parl del compliment de les
disposicions transitòries, per exemple de les inversions
estatutàries, o parl de la cogestió aeroportuària.
Perquè tot açò serà fonamental si volem créixer com a país,
algunes coses són més urgents que altres, però l’horitzó, des del
nostre grup, és insalvable: si volem ser un país, aquests són
temes essencials.
Des del nostre grup hem impulsat una comissió no
permanent, aprovada en aquest parlament, per avaluar
l’autogovern, duem 35 anys d’autonomia i creiem que és hora
de reflexionar i d’avaluar l’autogovern d’aquesta comunitat
autònoma. Perquè l’Estat fins ara ha aplicat mesures
recentralitzadores, amb l’excusa de la coordinació s’ha ingerit
i s’ha implicat en àmbits competencials que són nostres, propis;
desenvolupa lleis bàsiques que són molt invasives i que deixen
molt poc marge a la comunitat autònoma, i açò fa que les
nostres lleis, per exemple l’educativa, doncs tinguem el marge
que tinguem, amb lleis bàsiques més de mínims tendríem més
capacitat d’autogovern.
I tenim també un govern de l’Estat, doncs que,
efectivament, i vostè, Sra. Presidenta, ho ha esmentat, doncs es
dedica a vetar, a vetar allò que surt d’aquesta cambra, i no una
vegada o dues, com s’ha esmentat, sinó moltes vegades, de fet
totes les vegades, totes, que aquest parlament ha aprovat una
proposta per unanimitat han estat vetades pel Govern del Partit
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Popular. Quines són? Dues vegades la modificació del règim
especial per a la tarifa màxima; una vegada la Llei
d’emprenedors, alguns diputats de la passada legislatura ho
recordaran, a favor de l’esport base, aprovada per unanimitat,
vetada pel Partit Popular; les prospeccions petrolíferes, vetada
pel Partit Popular, i, per si açò no era prou, el Partit Popular, a
través del Tribunal Constitucional, impedeix que les Illes
puguem opinar sobre les tramitacions i noves autoritzacions
sobre les prospeccions. Açò és autogovern?
Sra. Presidenta, nosaltres tenim clar que no volem ser una
illa ni una comunitat ni un territori perifèric, no, no volem ser
una colònia, tampoc, ni volem ser les illes desafortunades, i dic
desafortunades per utilitzar la referència de Canàries com a
illes afortunades, que són afortunades perquè fan valer el seu
pes i la seva fortalesa i els seus consensos, els saben fer valer,
i, en canvi, a la nostra comunitat aquestes fortaleses de vegades
cauen molt prest, surten d’aquí i no arriben ni tan sols a
Madrid.
És cert que tenim una dificultat de cohesió interna a la
comunitat autònoma, és cert, tothom quan parla de Catalunya
o demana d’on ets, dius que ets de Catalunya, a Canàries ets de
Canàries, de les Illes ningú no et dirà que és de les Illes
Balears, no, crec que no, bé, alguns tal vegada sí. Som una
comunitat poc cohesionada internament, que diria que funciona
molt poc com a país, però crec que és fonamental, i açò crec
que sí que tots hi estam implicats, en aconseguir que almenys
siguem una comunitat d’interessos compartits. I açò vol dir que
temes tan claus, tan fonamentals com per exemple la
connectivitat a les Illes, a Menorca, en concret, sigui no un
problema dels menorquins, sinó que sigui un problema dels
menorquins, dels mallorquins, dels eivissencs i dels
formenterers, açò és una comunitat d’interessos compartits. I
açò vol dir molta feina i molta pedagogia, perquè si no
afrontam tots aquests reptes d’autogovern, doncs serà molt
difícil poder tenir mai els recursos suficients per fer front a
molts dels nostres reptes.
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Presidenta, que és clau, dins aquest debat de l’autogovern,
explicar; és cert que nosaltres aquí dins ho tenim tots molt clar,
però jo crec que els ciutadans necessiten la informació per
poder-se indignar, després direm que amb indignar-se no n’hi
ha prou, però almanco necessiten la informació per poder-se
indignar.
Nosaltres tenim clar què passa o quines possibilitats ens
donaria tenir un millor finançament, ho sabem, però els
ciutadans no sé si ho tenen tan clar. Nosaltres tenim molt clar
que les inversions estatutàries és un dret dels ciutadans de les
illes que l’Estat ha d’acomplir, però no sé si els ciutadans ho
tenen tan clar. Nosaltres tenim molt clar que l’Estat ha
d’acomplir el Conveni de Carreteres, però no sé si els ciutadans
ho tenen tan clar. I necessitam que els ciutadans ho tenguin
clar, perquè aquest parlament no serà fort si no té una
ciutadania activa, forta, que ens doni suport. I ens preocupa que
açò moltes vegades no funcioni com a tal, i en aquest moment
crec que necessitam fer aquesta pedagogia. Necessitam els
ciutadans que ens donin suport i que surtin també, sigui al
carrer o amb les declaracions públiques o amb la defensa o amb
l’organització a defensar els interessos d’aquesta comunitat,
que no siguem el parlament només qui fa i alça la bandera del
REB, que alça la bandera del finançament autonòmic, que alça
la bandera del deute històric, no podem estar tot sols,
necessitam que la ciutadania ho entengui, ens suporti i també
alci aquesta bandera de forma conjunta.
És cert que en tots aquests temes s’intenta que hi hagi un
gran consens, però deixi’m que jo també tengui els meus dubtes
i que dubti molt d’alguns partits a l’hora d’arribar a Madrid.
Ens diuen ara que hi ha una persona, un portaveu que és
l’enllaç amb Mariano Rajoy, la veritat és que jo no em crec res
de tot açò, queda molt bé, jo, supòs que per justificar aquests
mesos i mesos de no passar per aquesta cambra i d’alguna
manera s’han de justificar, supòs que tot el dia estava parlant
amb el Sr. Mariano Rajoy, però jo no m’ho crec.
(Remor de veus)

N’hem esmentats molts, però és clar, nosaltres seguirem
reclamant, per exemple, millorar les dietes dels malalts
desplaçats, però, per poder-ho fer, necessitam recursos.
Demanarem que la Menorca talaiòtica tengui el suport que ha
de tenir, però necessitam recursos, i no vull dir que el Govern
no s’hi impliqui, el Govern s’hi implicarà amb les possibilitats
que pugui; en resoldre el tema de la depuradora de Ferreries,
dels aqüífers d’Es Migjorn, etc., moltes propostes i moltes més
que hi ha en llista que necessiten recursos. Bé, idò, si volem
donar resposta a tot açò no podem ja amagar-nos més, o som
forts reclamant l’autogovern o tindrem moltes dificultats de
funcionar com a país, ja no dic com a comunitat d’interessos,
que és el mínim, sinó com a país.
Quin autogovern és aquest que tinguem mil milions, diuen,
però 200 d’aquests milions no els puguem utilitzar? Quin és
aquest autogovern o capacitat, gràcies a la regla de despesa,
doncs també limita la possibilitat de decidir, d’invertir els
recursos dels nostres ciutadans. I de saber, perquè jo crec que
som prou adults, per saber quines són les prioritats, som prou
adults per destinar els recursos allà on han d’anar, a cobrir les
necessitats que tenen els nostres ciutadans, sense eludir
responsabilitats que tenim. I en aquest sentit, crec, Sra.

I jo crec que hem de creure en nosaltres, en la fortalesa de
tenir la raó, perquè tenim la raó i aquesta raó només la podrem
defensar si ho fem amb els nostres ciutadans. I açò, és clar,
necessita que ens puguem explicar, dir la veritat, però explicar
aquesta evident veritat als nostres ciutadans.
Res més, moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Martí. Passam al torn de contrarèplica
de la Sra. Presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Compartesc moltíssim la intervenció
que acaba de fer, Sr. Martí, sobre la necessitat evidentment de
ser més forts i de reclamar-nos com el que som, una comunitat
autònoma que aporta moltíssim a l’Estat, una comunitat
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autònoma que és solidària, que ho vol seguir essent, però que
vol rebre allò que és just per als seus conciutadans i
conciutadanes.
I crec que això és un dels canvis importants que han passat
en aquesta legislatura, i és veritat, i jo ho compartesc amb
vostès, que aquí de vegades es diuen unes coses i després
resulta que des de Madrid se’n fan unes absolutament diferents,
per això jo sempre insistesc molt al Sr. Company que el que
defensa aquí convé que també es bregui que ho traguem allà,
perquè, si no, podem fer paraules molt formoses, però que no
serviran per a res si els que governen a Madrid no tenen clar
quina situació tenim en aquesta comunitat autònoma.
El que ha canviat clarament és l’actitud del Govern de les
Illes Balears quan va a les convocatòries que té amb el Govern
d’Espanya, i això passaria, i li puc ben assegurar, i crec que
vostè ho comparteix perfectament, governàs qui governàs
Espanya. Nosaltres tenim clar, i jo com a presidenta tenc clar,
que som aquí per defensar els interessos dels meus
conciutadans i conciutadanes de les quatre illes, de Mallorca,
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, i que, governi qui
governi Espanya, nosaltres anam allà a explicar la nostra
pel·lícula, i anam a explicar el bàsic. I el bàsic què és? Escoltin,
tot això que conten de les Illes Balears no és cert, a les Illes
Balears hi ha moltes desigualtats, hi ha molta gent que ho passa
malament, no tothom ho té fàcil. I tenim una capacitat, jo crec
que d’emprenedoria, de valentia, de la nostra ciutadania, molt
alta, perquè els nostres empresaris no tenen les mateixes
condicions que els de la península per competir, cap ni una, i
ho fan. I fan esforços brutals i exporten més que mai, i els
ajudam a internacionalitzar les empreses, però la valentia de
tanta gent compromesa amb aquesta terra.
Els nostres treballadors i treballadores no tenen les mateixes
condicions que els treballadors i treballadores de la península
i de l’altra arxipèlag, que sí que té unes altres circumstàncies.
Les administracions públiques no podem competir amb igualtat
amb la resta, i no és competir per competir, no, no, és que
volem servir millor la nostra gent, és que és una qüestió de
justícia. I és clar, quan a nosaltres no ens... n’hi ha prou a
veure, ja no només en contracten els ciutadans d’aquestes illes
o les seves administracions o el seu empresariat, si comparam
el que fan amb els funcionaris de l’Estat, això nosaltres ho hem
reivindicat a totes les meses de negociació amb el Govern
d’Espanya, per què la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, el
plus d’insularitat de les Illes Balears és molt menor que quan
van a Canàries? Així, com poder garantir la seguretat en el
nostre territori? Així, com podem garantir que, una qüestió que
és bàsica per a una comunitat com nosaltres que viu del
turisme, pugui tenir els efectius que necessita. Son realitats
d’aquest estil que de vegades cansa i de vegades és esgotador
haver d’explicar coses tan bàsiques als que governen Espanya;
de dir: escolta, si tu no dones un plus d’insularitat a les
condicions aquí no poden venir, és prou lògic, és prou evident
i ens passa molt a l’illa d’Eivissa, digui el que digui la
Delegació del Govern d’Espanya.
Per tant, aquesta línia pedagògica, d’explicació de qui som,
de com som, l’hem de fer i l’hem de fer junts, i per això jo don
molta importància, i crec que durant aquests dos dies n’hem
parlat molt, home, a mi m’encantaria refer un sistema de

finançament autonòmic, però tenc aquests dubtes de fiar-me
poc dels plantejaments que s’han fet per part del Ministeri
d’Hisenda i, per tant, veig que tenim una arma més forta perquè
és més compartida, perquè està més explicada, perquè la gent
entén molt millor què és l’efecte negatiu que té la insularitat
respecte de la vida de cadascú de nosaltres. I en això, és veritat,
falta fer més feina, falta implicar més gent, falta implicar més
entitats, però també és veritat que ja n’hi ha 80 que han signat,
a través de la Plataforma per al finançament, que lidera el
Cercle d’Economia, i que gent que empeny i que empeny també
a nivell empresarial i a nivell d’entitats i d’associacions que
tenen referència a nivell estatal, els sindicats també fan la seva
feina amb les confederacions a nivell estatal, també ho fa
l’empresariat, i crec que això va pitjant una necessària decisió
per part del Govern d’Espanya sobre el tema insular de les Illes
Balears.
També és veritat, i ho hem dit moltes vegades, que, com
que hi ha un altre arxipèlag a Espanya que té unes condicions
econòmiques molt més favorables que (...), que és de suport des
del Govern d’Espanya a l’economia pública de les Illes
Canàries, també nosaltres, com a govern, hem entaulat
moltíssimes relacions amb el Govern canari per treballar junts
en tota una sèrie de reivindicacions que fem conjuntament,
perquè creiem sincerament que això beneficiaria els ciutadans
de les nostres illes. Per això, estic absolutament d’acord amb
aquest plantejament de ser més forts, d’anar més junts,
d’aconseguir que hi hagi més gent que ho defensi davant el
Govern d’Espanya, i no és un tema de Govern, és un tema
d’Estat per a aquesta comunitat autònoma.
I acabaré amb això que vostè explicava també, és veritat
que Espanya necessita canvis, perquè o ens reactualitzam en
una realitat que ara explicàvem nosaltres, que som un territori
que té qüestions molt pròpies i que té dificultats molt grans i
que, per tant, o ens entenen i tenim els espais de participació i
decisió o és molt difícil que la gent pugui entendre que des de
Madrid es defensen els seus interessos. Amb aquest govern que
tenim a Madrid és molt difícil poder entendre això, per això jo
sempre apost per una actualització del sistema institucional que
tenim, per una reforma ferma de la Constitució Espanyola,
perquè hi hagi un Senat que sigui clarament territorial, on els
governs autonòmics hi siguin i puguin debatre i puguin decidir
sobre competències que són pròpies, una mica com a
Alemanya, que ningú no diu que és un país fluix, sinó tot el
contrari, i, en canvi, té una presa de decisions molt més
compartida, que ja ens aniria bé, perquè crec, sincerament, que
si decidíssim més sobre els recursos i sobre els ingressos des
del territori, per tant des de la proximitat amb el ciutadà,
algunes coses que succeeixen ara no succeirien de cap ni una de
les maneres.
I vostè explicava al final una qüestió que a mi em motiva
molt, i és veritat que som una petita comunitat, un petit país,
quatre illes, el que vulguem dir, i que ens costa tenir aquest
sentiment de formar part d’un tot; jo vull anar una mica més
enllà, vostè diu: almanco hem de ser una comunitat d’interessos
compartits; almanco sí que ho hem de ser, però a mi
m’agradaria anar més enllà i m’agradaria que tots tenguéssim
el sentiment que junts som més forts i que formam part d’un tot
que té la seva història comuna i que té les seves necessàries
aliances entre ciutadans de Menorca, d’Eivissa, de Formentera
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i de Mallorca, i que aquesta petita comunitat nostra o que
aquest país nostre pugui tenir clares les seves fortaleses, i les
seves fortaleses, sens dubte és la diversitat que tenim, aquesta
és una fortalesa.
Jo, la diversitat, el diàleg, les discrepàncies, veure les coses
d’una manera diferent mai no les he trobat una debilitat, ans el
contrari, sempre ho he trobat una fortalesa, perquè és com és la
gent i la gent és diversa, és plural i la nostra comunitat també
ho és, és diversa i és plural. Jo sempre ho explic això quan vaig
a Espanya, a casa nostra ningú no se sent balear, tothom se sent
mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterer, i tothom té ganes
d’estar junts, perquè saben que junts estam millor. I crec,
sincerament, que amb els acords pel canvi que hem fet les
formacions polítiques que els hem signat, amb la política que
fa aquest govern, amb les aliances amb els consells insulars,
establim més ponts de diàleg que mai entre les quatre illes i,
sobretot, això serveix per millorar la vida dels ciutadans de les
quatre illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta. Passam al torn d’intervenció del
Grup Parlamentari Mixt, pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Sr. President, senyores i senyors diputats, bones tardes a
tothom. Sra. Presidenta del Govern, “el clamor popular ha
entrat en el Parlament, el mal son ha acabat, comença un temps
nou”, segur que aquestes paraules li sonen, Sra. Armengol, les
va pronunciar vostè en aquest mateix parlament, fa dos anys
ben bons, el dia de la seva investidura com a presidenta, de fet
les va posar com a lema del seu discurs, quasi com a frontispici.
Idò bé, jo no sé si el clamor popular ha entrat en el Parlament,
com deia vostè en aquell moment, això sí, li puc assegurar que
de bronques i d’insults n’hem tengut a balquena durant els anys
que duem de legislatura i una bona part han estat promogudes
pels grups que formen part del Govern o li donen suport, i que
s’adjudiquen cada dos per tres la representativitat popular, que
aspiren a representar, com diuen ells, la voluntat de la gent.
Quant a aquest mal son que, segons vostè, s’havia acabat,
no li diré que no existís i que no s’acabàs amb aquelles
eleccions de dia 24 de maig del 2015, ara, també li puc dir,
sense exagerar gens ni mica, que amb la seva presidència jo
diria que n’ha començat un altre de mal son, no sé si millor o
pitjor, si més intens o manco que l’anterior, però sí li puc
assegurar que molts ciutadans també resen perquè s’acabi. Què
hi farem, és així!
I en fi, això que començava un temps nou, permeti’m que
en dubti vists els resultats, els que hem defensat sempre que la
política balear i l’espanyola, en general, necessitava un procés
de regeneració democràtica que afectàs partits i institucions,
etc., començam a demanar-nos si el que hem viscut en aquesta
legislatura n’és allò que en castellà en diuen más de lo mismo,
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com a mínim en el terreny de la transparència, de l’exemplaritat
i de l’ètica polítiques. Perquè el seu govern, presidenta, ha anat
mostrant una debilitat de cada vegada més gran en el darrer any
de legislatura, la crisi de Podem i de la presidència d’aquest
mateix parlament, la desafecció de MÉS per Menorca arran del
cas contractes i sobretot l’ombra de corrupció que plana
damunt MÉS per Mallorca i en concret sobre el vicepresident
del seu govern d’ençà que la Fiscalia i el jutge d’instrucció han
trobat motius més que sobrats per ocupar-se d’aquest cas, tot
això n’és un clar exemple.
Nosaltres vàrem sol·licitar des del primer dia la dimissió del
seu vicepresident, del Sr. Barceló. Sempre hem cregut que a
pesar de les evasives amb què ha contestat els requeriments de
l’oposició ell era tan responsable o més del que havia passat, ho
era tant, com a mínim, com l’exconsellera Mateu, políticament
parlant.
Per això creiem i crèiem llavors ja que havia de dimitir, no
com vostè que l’altre dia em deia que té una confiança cega en
el Sr. Barceló, bé, i ho justificava amb les batalles que havien
lliurat junts durant la passada legislatura. De vegades, Sra.
Presidenta, fa tot l’efecte que vostè i els seus continuen
instal·lats en aquesta oposició de la passada legislatura i és una
pena, com si això de governar no comportàs també una
responsabilitat.
Hi ha encara un altre àmbit que debilita el seu govern, un
altre modalitat de corrupció: la ideològica. Vostè comparteix
govern amb una força política que no creu en l’estat de dret.
Vostè en canvi sí que hi creu o com a mínim dóna a entendre
que hi creu, però no és el cas dels seus socis de govern ni dels
altres grups parlamentaris que li donen suport a aquesta
cambra.
Miri, mentre el seu vicepresident sostenia que l’aplicació de
l’article 155 per posar remei a la crisi catalana constituïa un
cop d’estat contra la democràcia, el secretari general del seu
partit, a qui de tant en tant vostè dóna suport i a qui de tant en
tant vostè dóna l’esquena, segons bufa el vent, declarava que
l’independentisme català és un moviment regressiu i
reaccionari, són paraules textuals, i el comparava, amb tota la
raó del món, també li ho he de reconèixer, amb els moviments
anàlegs d’extrema dreta que tan preocupen a Europa i
mentrestant, Sra. Armengol, vostè feia l’estàtua o al millor dels
casos anava a repetint, com ha fet més d’una vegada, com a una
lletania diàleg, diàleg, diàleg.
Com pot comprendre la situació a Espanya és prou greu
com perquè un representant de l’Estat com vostè s’abstengui de
prendre partit per l’única opció per la qual pot prendre partit,
per l’Estat, pel Govern de l’Estat, o sigui per la llei, entre altres
raons perquè la indefinició en aquests casos és sinònim de
complicitat amb aquells que actuen des de la il·legalitat i volen
acabar en definitiva amb l’estat de dret. Recordi el País Basc,
eh?, no queden tan enfora aquells temps.
Però li parlava de modalitats de corrupció i encara n’hi ha
una altra que el seu govern ha practicat ni que sigui per
omissió: l’opacitat o, si ho prefereix, la falta de transparència.
Vostès varen arribar al Govern carregats de promeses, una
d’elles era el diàleg, la cerca de consens, la voluntat d’arribar
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a acords. En lloc de posar-ho en pràctica han optat per la
confrontació, per la confrontació amb l’oposició a Balears, com
si nosaltres fóssim realment el govern, per la confrontació amb
el Govern de l’Estat i per la confrontació amb el passat, se’n
digui guerra civil, franquisme o govern Bauzá, com si aquest
passat encara fos vigent.
L’altra promesa era la transparència, fins i tot varen
col·locar la paraula al capdavant de l’antiga i malaurada
conselleria que també ho era en aquell moment de Cultura i
Esports, després quan va destapar-se el cas contractes es varen
endur corrensos la transparència cap a Presidència on m’imagín
que deu dormir el son dels justos.
Idò bé, cada vegada que hi ha hagut en aquest parlament un
intent d’afavorir aquesta transparència a través de propostes
impulsades pel nostre grup, on era el Partit Socialista?, pens
per exemple en això que no li fa realment il·lusió que jo
recordi, que és la creació de la comissió d’investigació sobre Sa
Nostra, que el seu partit no ha volgut crear des que governa i
encara manco -entenc- des que la Fiscalia Anticorrupció s’hi ha
ficat per enmig.
Miri, presidenta, nosaltres vàrem registrar i presentar
despús-ahir una proposta de reforma de l’actual llei de bon
govern que preveu entre altres coses la creació d’una agència
independent que pugui intervenir d’ofici o a petició de part en
totes aquelles qüestions que tenen a veure amb la
imprescindible transparència de l’administració i dels servidors
públics, una agència independent, insistesc. Esper i desig que
vostès se sumin a la iniciativa. Hem d’acabar amb aquests
organismes que no són altra cosa que una corretja de
transmissió del poder polític i que funcionen a les seves ordres.
I hem d’acabar amb aquests nomenaments que no responen a
altra voluntat que a la de controlar organismes que haurien de
ser independents i a la d’agrair els serveis prestats. Em
refereixo, supòs que ja ho haurà endevinat, a les presidències
del Consell Consultiu i del Consell Econòmic i Social.
De tot això, presidenta, al seu discurs d’ahir en va parlar
ben poc, va fer alguna al·lusió a la crisi territorial de l’Estat,
avui n’ha parlat més, és ver, interioritzant per cert fins a
extrems que per a mi com a mínim són francament preocupants
el llenguatge mateix de l’independentisme català, vostè sabrà
d’on li ve tot això, i en canvi ni tan sols va al·ludir a les
actuacions de la Fiscalia Anticorrupció en relació amb el cas
contractes que afecta de ple el seu soci de govern ni en relació
amb les investigacions sobre el forat de 100 milions a Sa
Nostra que no sabem fins on poden arribar a afectar-la, a vostè
i al seu partit, entre d’altres evidentment. I això sí, va parlar de
diàleg i de transparència, cosa que sempre queda bé, però sense
que aquestes paraules descansassin en cap moment en fets
contrastables. I en general, un triomfalisme, un cofoisme, un
autocomplaença, crec jo, i em perdonarà, que està absolutament
fora de lloc.
Vostè pot anar repetint fins a la sacietat “no basta, no basta,
no basta”, com si tot fos un problema de mal finançament. El
mal finançament hi és, sens dubte, i sap que sempre li hem
donat la raó en això, eh?, però governar com és natural
consisteix a establir prioritats, a dir “això, sí, això no”, o bé

“això sí, això no tant”, per dir-ho d’una altra manera encara que
aquest “no tant” sigui “un poc”.
Li posaré un exemple al camp de la fiscalitat. El seu govern
ha preparat de cara a l’any que ve uns pressupostos expansius.
L’economia creix i vostè, el seu govern disposa de més doblers,
hauria pogut dedicar una part d’aquests augments
pressupostaris a reduir el deute, ho ha fet, em referesc a reduirlo en termes absoluts, no percentuals, eh?, percentuals sí que ho
ha fet, i és de doldre això i també hauria pogut implantar un pla
d’eficiència a l’administració, un pla que promet des del
començament de legislatura per millorar el rendiment d’aquests
doblers, cosa que tampoc no ha fet, però en fi, ho deixem
córrer.
Ahir en la seva intervenció ens va detallar una sèrie de
mesures que s’han de veure reflectides en distintes classes de
desgravacions fiscals, en relació amb la innovació, amb
l’habitatge, amb la sostenibilitat, amb els nostres joves que han
de deixar la seva illa per viatjar a fora, etc. No entraré en
detalls, però sí li diré que, evidentment, la majoria d’aquestes
mesures ens semblen bé i ben encaminades i celebram que facin
compte prendre-les... crec que l’any que ve ja.
De totes maneres, per què ara que hi ha doblers, encara que
no bastin per a tot el que vostè i nosaltres voldríem fer, no
aprofiten per rebaixar el tram autonòmic de l’IRPF de manera
que les classes mitjanes d’aquestes comunitats respirin un
poquet? Vostè ha dit que és veritat que han augmentat o que la
fiscalitat ha augmentat només en aquest 3% etc., però tampoc
no ha baixat, tampoc no ha baixat justament per aquestes
classes mitjanes que són les més castigades, una cosa
evidentment no lleva l’altra, es poden combinar perfectament
desgravacions i ajudes previstes amb aquesta rebaixa, amb
aquesta rebaixa que li proposam, ni que sigui una rebaixeta,
eh?, li asseguro que seria benvinguda, però vaja, en principi
crec que no és la seva prioritat.
Per cert, de les classes baixes ja ens n’hem ocupat nosaltres
al Congrés, si s’aproven aquests pressupostos les classes baixes
a tot Espanya, incloent-hi per tant les de Balears, tendran una
rebaixa fiscal, d’això sí que ens n’hem cuidat. Evidentment
perquè s’aprovi aquest pressupost estaria bé que el Partit
Socialista també hi col·laboràs un poquet, eh?, però no sembla
que sigui el cas.
Jo sé que a vostès no els agrada deixar els doblers públics
que administren en mans de les famílies i dels ciutadans. Li
vaig preguntar un dia aquí pel xec formació, se’n recordarà, per
als aturats i em va dir que vostès tenien una altra política. És
ver, i aquesta política ha consistit per desgràcia a desmantellar
la xarxa privada d’escoles de formació ocupacional i a
promoure la formació des de centres públics afavorint
d’aquesta manera no els docents, molt sovint degudament
qualificats que ja feien feina en aquest camp, sinó professors de
formació professional que podien fer-se d’aquesta manera un
sobresou gens menyspreable.
I ja que parlam d’ensenyament li he de confessar que em va
sorprendre el que ens va dir en aquest terreny durant la seva
intervenció d’ahir, ens va parlar de pau educativa, em sembla
molt bé, però hi ha paus i paus, a determinats centres de
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Balears, basta llegir els mitjans per convèncer-se d’això, hi ha
hagut casos d’adoctrinament ideològic, he dit a determinats
centres de Balears i no pas a tots els centres de Balears.
Aquests darrers dies n’hem tengut mostres, crec jo, suficients.
Si la pau ha de consistir a usar de la indefensió d’uns menors
fent-los fer activitats que no tenen res a veure amb l’educació
jo li asseguro que no és una bona pau i crec que hi estarà
d’acord.
Per això, perquè no podem confiar en l’actual conseller
d’Educació, i ben greu que em sap, ni podem confiar en la
intervenció de la Inspecció Educativa de la comunitat hem
presentat al Congrés dels Diputats -i ho sap vostè, m’imagínuna proposta també d’Agència independent d’alta inspecció
educativa que pugui actuar d’ofici i a petició de part en tots
aquells casos en què realment tenguem un problema que pugui
ser susceptible de ser qualificat com un problema
d’adoctrinament, per tenir una pau realment de bon de veres,
per allò que li deia abans de les agències independents, també,
i perquè és l’única manera de garantir que actuïn al marge del
govern de torn, sigui aquest govern de l’Estat, sigui aquest
govern de la comunitat.
Però és que en aquest oasi que ens va descriure en relació
amb l’educació balear no hi ha, segons sembla, barracons;
d’això no n’ha parlat, el Pla d’infraestructures els deu haver
escombrat com per art de màgia; ni tampoc no hi ha una
conselleria plena d’assessors docents nomenats a dit; ni tampoc
no hi ha, segons vostè, fracàs o abandonament escolar, encara
que les dades continuïn dient que som a la cua de les
comunitats autònomes de l’Estat; ni tampoc no hi ha, d’acord
amb les seves paraules d’ahir, uns resultats a les proves de
l’informe PISA que fan empegueir i farien empegueir qualsevol
governant. Ah, i ja que va presumir d’aquesta rebaixa
percentual en els interins, en tot cas estaria bé que hagués
recordat que aquesta rebaixa va tenir a veure també amb...
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superior d’àmbit estatal entre el Ministeri d’Hisenda i els
sindicats.
De la política sanitària també n’ha fet bandera. Aquí no hi
ha dubte que hem fet avanços, per exemple amb les llistes
d’espera. Ara, no parli de transparència en aquest camp,
transparència seria que ens informàs vostè o la consellera del
ram de la manera com s’elaboren per exemple aquestes llistes,
i transparència seria que qualsevol ciutadà pogués saber, a
través d’un sistema que preservàs les seves dades, a quin lloc
de la llista es troba i quant de temps falta encara per ser atès per
un especialista o ser sotmès a una intervenció quirúrgica. Això
seria pensar, efectivament, en els ciutadans.
I del defensor de l’usuari de la sanitat pública, en tenim
notícia? I d’aquell pla de salut que ja a començament de
legislatura ens prometia per a l’estiu següent, en sabem res?,
ara que ja han passat dos estius des d’aquell estiu següent. I a
la dramàtica falta de personal sanitari, per exemple a Eivissa,
hi posarem qualque dia remei? I un consell, Sra. Presidenta:
arregli això de l’exigència del català a l’ib-salut; té els metges
i els infermers en contra, i els principals responsables de les
distintes àrees del sistema de salut en contra, i hi té la gran
majoria d’usuaris, que no entenen a què treu cap aquesta
caparrudesa, i fixi’s, jo fins i tot diria que en contra hi té també
la mateixa consellera i el seu marit. Rectifiqui, presidenta,
llavors per ventura...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pericay, per favor...
EL SR. PERICAY I HOSTA:
...podrà presumir també de pau sanitària.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pericay, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.
Sr. Pericay, per favor, vagi acabant.
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PERICAY I HOSTA:
(Alguns aplaudiments)
Sí, aniré acabant; de tota manera li demanaria el mateix
temps que al Sr. Jaume Font, ja que...

Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn d’intervenció de la Sra.
Diputada Xelo Huertas.

EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Sí, però com que vostès són el Grup Mixt tenen el temps
repartit. Si us don un minut a cada un serà molt més temps.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Sí, però ni que sigui, diguem, per deferència justament cap
al Grup Mixt, que som un grup molt castigat.

Gràcies, president. Bona tarda, senyores i senyors. Ja sóc
aquí, malgrat els esforços dels membres del pacte de Mesa de
reduir-me el temps d’intervenció en contra del Reglament del
Parlament. Aquest és el consens que vostès practiquen i el
diàleg, Sra. Presidenta?, és aquest?
(Remor de veus)

Li estava dient que d’això...
(Remor de veus)
Li estava dient que d’això evidentment el que no ens ha
comentat és que aquest acord és gran part fruit d’un acord

Sra. Presidenta, esperava que després de dos anys i mig de
legislatura el seu discurs estigués farcit d’“hem fet” i no de
“farem”. A aquest ritme -només queda un any i mig- a aquest
ritme vostè ja no ho farà, ho farà un altre.

5392

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 99 / fascicle 2 / 24 i 25 d'octubre de 2017

Vostè va enaltir moltíssim la seva sanitat. Jo en una
pregunta, l’altre dia, parlamentària, ja li ho vaig deixar clar, que
la seva sanitat no serà mai ni d’excel·lència ni pública perquè
vostès el que estan fent és privatitzar i firmar concerts i
concerts i concerts, i la seva sanitat no serà universal fins que
no hi hagi un rescat farmacològic com cal i s’acabi el
copagament, tot el copagament.
Quant a la transparència, ni hi és ni se l’espera, ni en les
llistes ni en la publicació dels estudis que paguen tots els
ciutadans i que vostès no n’han pagat ni un, tan sols..., no n’han
publicat ni un, tan sols. Esperem que qualque dia vengui.
Quant al pàrquing de Son Espases i de Can Misses m’ha
quedat clar amb la resposta que ha donat al Sr. Font: mai no
seran gratuïts; per tant és vostè la presidenta del “farem” i, en
pocs casos, de l’“hem fet”.
I ja estam en sanitat cal esmentar els estudis de medicina, sí,
els estudis que tenen un cost aproximat d’1,9 milions d’euros
només enguany, que aquest cost anirà creixent a mesura que
s’implantin els estudis. El problema és que les classes d’aquests
estudis de medicina es fan íntegrament en castellà a causa que
el 39% d’alumnes matriculats no són de Mallorca sinó que
vénen d’altres comunitats autònomes, i dic de Mallorca perquè,
segons les dades, no hi ha nous alumnes matriculats del primer
curs que provenguin de Menorca i les Pitiüses. Com pretén,
Sra. Presidenta, que hi hagi metges a les Illes que parlin les
dues llengües oficials d’aquesta comunitat si a la facultat de
medicina només s’explica en castellà? Sigui vostè valenta, li ho
deman, i tiri endavant allò a què mai no s’ha atrevit: un decret
de mínims de la llengua catalana a la Universitat, inclosa la
facultat de medicina, tal i com es fa a l’ensenyament primari i
secundari, que s’expliqui també en català a la facultat de
medicina ja. Li ho deman, sigui valenta.
Quant a la política turística d’aquesta legislatura, aquesta
que ens està duent a morir d’èxit, i el pitjor de tot és que els
nostres ciutadans ja fa temps que els ho estan fent saber. I vostè
això ho anomena llaç d’unió i solidaritat entre residents i
turistes! Alguns, Sra. Presidenta, ho veuen com un llaç al coll.
Organitzacions com el GOB i Terra Ferida ja s’han manifestat
al respecte, i mentre, el Govern, com si plogués.
I què podem dir de la Llei de benestar animal, que pareix
feta no per al benestar sinó per molestar el bou de Fornalutx i
blindar allò que per la llei anterior no era permès?
Sra. Presidenta, tenim problemes amb els cotxes de lloguer,
tenim problemes amb la contaminació per ozó. Apostin de
veritat pel transport públic, per favor. I ara vull fer un apunt, un
apunt als seus socis.
El Sr. Abril fa temps, fa uns dies va dir en nom de la
formació ecosobiranista que el seu projecte de sobirania
s’emplaçava al 2030. Li deman, per favor, li preg que la part
ecologista no esperi fins el 2030, ja que en aquest ritme ja no
quedarà res sense encimentar, per favor li ho deman.
Un altre bon exemple del que ha estat aquesta legislatura és
la Llei del lloguer turístic, una llei, segons vostès, anomenada
Frankenstein, una llei que per a vergonya d’aquesta cambra va

haver de ser tirada endavant amb un decret llei, ja que no varen
ni poder aconseguir consens entre els seus socis de govern, una
llei dissenyada per agradar els grans hotelers, però per a
vergonya de tots miri com li varen tornar el favor, aprofitaren
la inauguració del Palau de Congressos per enfrontar-se a
l’ecotaxa, la font de finançació en què vostè basa tot el seu
futur. La humiliació no podia ser més completa. I sols una
apreciació: va dir que vol reformar l’impost turístic, normal, ja
que necessita modificar la finalitat de l’impost en termes legals
per seguir fent el que du fent tot l’any, utilitzar l’impost turístic
per finançar allò que li interessa.
Sra. Presidenta, faré servir la seva pròpia frase: “A Eivissa
saben bé que les coses han canviat”. Sí, sí que ho saben, però
a pitjor; són dels que més aporten i suporten aquests llaços
d’unió amb els turistes que vostè diu i els que menys reben.
Faci-s’ho mirar, per favor.
En els acords del canvi varen parlar..., hi havia les
auditories, les auditories dels comptes. Bé, doncs ningú no en
sap res; tot i que ja portam tres anys de govern ni vostès ni els
seus socis no han dit aquesta boca és meva respecte d’aquests
temes tan importants, suposadament les estrelles de la seva
legislatura. I no tan sols això, sinó que temes tan importants
com la posada en marxa d’una oficina anticorrupció, de la
Sindicatura de Greuges i de l’escó 60 dormen el son dels justos,
aparcats en algun calaix. Ni tan sols en el discurs del “farem”
no ha esmentat. Ha estat per por, un oblit, o senzillament no li
dóna importància. No han après tant com vostè diu, ni tan sols
per millorar estan disposats a auditar.
I ara parlarem del PSOE, el seu PSOE que cada vegada es
mimetitza més amb el Partit Popular. Aviat, si no ja, els que
haurien d’estar asseguts a la dreta són vostès i no jo i així
estarien tots els socis junts...
(Remor de veus)
Els socis impulsors del 155 i de l’atropellament de les
llibertats. Vostè digué ahir que el pacte va permetre un govern
al qual la ciutadania havia demanat ètica i transparència i va dir
que aquest govern estava decidit a aplicar aquest mandat com
ningú. I com el compleixen? No fent res davant la imputació
del Sr. Alcover, el seu portaveu? No fent res davant el seu
president, compromès amb la trama dels contractes? No
haurien hagut de prendre alguna mesura ja? Em pareix que el
seu codi ètic és molt flexible, molt estricte per als qui no han fet
res i molt flexible i lax per als que sí que han fet.
Sra. Presidenta, no permeti que continuem aquest camí, on
hem passat de debatre sobre perseguir més la corrupció, a
debatre sobre la corrupció de MÉS. Això no passaria de ser
anecdòtic si no fos que pareix que MÉS és l’únic que sustenta
el seu govern a qualsevol preu Sra. Presidenta. Pareix que el
que ha unit el Sr. Garau, no ho pot separar una cosa tan minsa
com la dignitat. Com creu vostè que les noves generacions
veuen el futur quan tot està donat i repartit? Molt negre.
S’omple la boca dels suposats 8.000 parats menys, però no
diu res de la qualitat d’aquest treball, ni dels sous misèrrims, ni
dels contractes escombraria, ni dels abusos de treballadors i
treballadores. És ver, varen començar molt forts, però han
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perdut impuls. I sí, vostè ha parlat de plans de joves, plans dels
30 als 40 anys i plans dels majors de 45 anys, no s’ha deixat
ningú, és el que toca, que tothom sigui esmentat. Però el seu
gran pla és donar 3.500 euros a les empreses perquè contractin
sis mesos un treballador, un gran pla! I els autònoms, ni
esmentar-los, no existeixen, són invisibles, quan probablement
són la força productiva i amb més iniciativa d’aquesta
comunitat, 94.177 autònoms.
És necessari que la nostra comunitat faci una revisió de les
prestacions econòmiques, subsidis, pensions, rendes mínimes,
perquè compleixen amb la Carta Social Europea, especialment
en matèria de rendes mínimes. El seu punt de rescat ciutadà
fixat en els acords pel canvi per lluitar contra la pobresa, no
lluita contra la pobresa, consolida la pobresa com es veu a
l’informe de l’APN. Lluitar contra la pobresa no és donar
caritat, és donar autèntiques oportunitats i per això haurien de
ser valents i posar en marxa una renda bàsica universal.
Tampoc no és lluitar contra la pobresa estalviar l’any 2016, 18
milions dels 20 milions pressupostats, estalviats perquè no
s’han demanat -diuen-, però això com ve en el seu pressupost
per poder fer i desfer el que vulguin. Esper i ho esper
sincerament, que aquest any no torni passar. És cert que això fa
la seva renda garantida única, com vostè va dir, deu ser l’única
que havent qui ho necessita, no es gasta. Realment única!
La llei d’habitatge està en temps d’esmenes, ara quan ja
estam en el tercer any de legislatura. No pareix que en això
hagin tengut massa pressa. Ja veurem quantes de les seves
mesures acaben en realitats i més quan van més enllà de fi de
legislatura.
I començarem per educació, educació que ha començat amb
16 barracons més a les escoles que a l’any anterior, amb un
total de 123. Vostè en el seu discurs diu que li preocupa
l’educació, doncs no ho pareix! Es varen comprometre a reduirlos un 66% fins el 2019 i no només no han complit, sinó que
n’han hagut de posat 30 més. Si a tot això li afegim que som la
comunitat autònoma amb més fracàs i abandonament escolar a
l’ensenyament obligatòria, concordaran amb mi que el
panorama és desolador i vostès ...ballant la conga!
(Remor de veus)
I parlant de l’educació, he de comentar els atacs que ha
efectuat el soci constitucionalista a l’àmbit estatal del seu partit,
el Sr. Albert Rivera. Els atacs de Ciudadanos a l’escola balear
i als seus grans professionals, dient que a les escoles
s’adoctrina en el catalanisme i l’odi a Espanya és inacceptable.
Aquests atacs no els fa qualsevol, els fa el soci del seu partit en
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, el Sr. Albert
Rivera. I jo li deman quina és l’alternativa al suposat
adoctrinament a les escoles de les Illes, Sra. Armengol? Aplicar
el 155 de la Constitució a les Illes Balears, tal i com faran
vostès els socialistes a Catalunya? Fer un cop d’estat
constitucional a les Illes, com el que ha fet el contubernium
PSOE-PP-Ciudadanos a Catalunya per intervenir les escoles
illenques...
(Remor de veus)

5393

Ah, i per cert! Què en pensen els seus socis de Podem i
MÉS del cop d’estat que cometrà el seu partit contra
l’autogovern de Catalunya? Digui’m què en pensen Podem i
MÉS? Crec que ho sé què en pensen i el que fan els seus socis,
els conec bé...
(Remor de veus)
Van a les manifestacions els horabaixes en contra del que
fa el PSOE a Catalunya i escalfen els matins les cadires a les
institucions, gràcies al pacte que mantenen amb vostès, cobrant,
panxes contentes,...
(Continua la remor de veus)
...a fi de mes, mirant cap una altra banda quan s’apallissa
ancians i nins que l’únic que volien era votar. No deixis mai
que la ideologia o la coherència amb la voluntat dels teus
electors i el teu programa electoral et faci perdre un bon salari;
aquesta és la filosofia dels acords pel canvi i precisament per
denunciar això és el motiu pel qual he de fer aquest discurs avui
des del Grup Mixt.
Continuïn així, Sra. Armengol, gràcies al seu partit i al seu
secretari Pedro Sánchez, la repressió i la pèrdua de llibertats
públiques són una realitat a Espanya. Però sàpiga que som
molts i cada vegada més els ciutadans d’aquesta terra que ja no
podem més de la seva hipocresia i de la dels seus socis de
Podem i MÉS...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Huertas, vagi acabant per favor.
LA SRA HUERTAS I CALATAYUD:
Sí, sí acab. Els ho diré a tots tres, a Podem, a MÉS i a
PSOE, no es pot estar el matí al costat del PSOE de Pedro
Sánchez aplicant el 155 a Catalunya i l’horabaixa fent-se la foto
amb la bandera quadribarrada, dient que es defensen en el
carrer les llibertats públiques. Això en política i en la vida té un
nom: hipocresia, els ho diré alt o clar, o el PSIB trenca amb el
PSOE, o MÉS i Podem han de trencar amb el PSIB. D’això
se’n diu coherència, una paraula que pel que sembla no tenen
cap dels tres en el seu diccionari de política. I després ja
acabaré amb la cita a la rèplica.
Gràcies.
(Remor de veus i algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Huertas. Passam al torn d’intervenció. Pel
Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera té la paraula la
Sra. Sílvia Tur.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Bona tarda, senyores diputades, senyors diputats. Presidenta
del Govern, consellers, conselleres, membres assistents en
aquest plenari. Mirin, el primer de tot que he de dir és que crida
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molt l’atenció que els meus companys trànsfugues del Grup
Mixt venguin aquí a dir que els membres que donen suport al
Govern són aquí per escalfar la cadira, és una absoluta
vergonya!
(Alguns aplaudiments)
Per tant, vostès s’haurien de retractar de les seves paraules.
Vostès són aquí perquè aquest parlament i tots els grups
parlamentaris d’aquí a dia d’avui no han subscrit un pacte
antitransfuguisme, a veure si Ciutadans que li agrada tant
aplicar allò que fa l’Estat aquí...
(Alguns aplaudiments)
...s’hi suma i ho impulsa. Però bé, Ciutadans està dedicat a
muntar una agència FBI per perseguir docents a les Balears,
això és el que vol fer, eh?

formentereres que el Partit Socialista, el Partit Popular i
Ciutadans canviïn radicalment els seus posicionaments
immobilistes respecte del procés català i trobin les fórmules per
arribar a acords amb els seus legítims representants.
Dit això, i una vegada finalitzat aquest preàmbul, em
centraré en aquelles qüestions de l’àmbit exclusivament
autonòmic que avui ens ocupen. L’any 2015 els grups
parlamentaris de la majoria varen ser capaços de posar en comú
les aspiracions i voluntats de la majoria de la ciutadania i
d’aquí sorgí un acord marc que tots coneixem amb el nom
d’“Acords pel canvi”. Aquest document és el que ens
compromet a donar contingut i continuïtat a un projecte encara
més ambiciós i que serà de llarga durada, i no en tenc cap
dubte. Un projecte per un territori insular amb múltiples
potencialitats i farcit d’una riquíssima diversitat social, un
territori que ha de fer front a grans reptes i que ha d’aprofitar
la millora de l’economia per assolir noves fites ambientals,
socials i culturals.

(Alguns aplaudiments)
Un FBI per perseguir docents! Quines dèries, senyores i
senyors!
Bé, i ara tornem a la calma. Sra. Presidenta del Govern, jo
li he de dir amb els cinc minuts que li queden a l’illa de
Formentera per fer una intervenció sobre el debat de l’estat
general, el primer que li vull agrair és el seu to d’ahir i d’avui,
perquè francament veig coherència, veig un to conciliador, veig
un to serè i veig un to amable i això...
(Remor de veus)
..., i això malauradament -no s’exalti, Sr. Camps-, i això
malauradament és ara més necessari que mai. I és més necessari
que mai perquè vivim uns moments crítics i vivim uns moments
en què la confusió i la tensió tenen conseqüències molt
importants en el nostre estat. I gràcies al Partit Popular i a
Ciutadans i esper que no sigui també gràcies al Sr. Sánchez,
poden acabar tenint repercussions molt importants a les nostres
illes.
La majoria dels grups parlamentaris d’aquesta cambra
apostam per la serenor, per la reflexió i el diàleg en la gestió
política, en contraposició a les tàctiques de revenja que l’Estat
està exercint contra els veïns i veïnes del poble de Catalunya,
les seves institucions i els seus legítims representants.
Per això, faig una crida a tots els grups parlamentaris que
donam suport al Govern, i aquí incloc també a El Pi en aquells
temes que crec que estan a l’alçada, per impedir que les males
arts dels líders estatals del Partit Popular i de Ciutadans es
traslladin a aquest parlament a través dels seus delegats
autonòmics. No permetem que embrutin o qüestionin la
credibilitat d’aquest govern i la feina que es desenvolupa.
Sra. Presidenta, ahir al migdia a la seva intervenció va
parlar dels valors que caracteritzen la nostra societat referint-se
a la convivència pacífica, a la pau social, a la defensa d’un
territori més humanitzat i més democràtic, i nosaltres, Sra.
Armengol, subscrivim el cent per cent aquests valors. Per això,
també aprofit per demanar en nom dels formenterers i

Pensam que la protecció del territori de Formentera,
d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca, així com la nostra mar i
la nostra biodiversitat han de ser al centre de totes les polítiques
de les nostres institucions, de totes, i en paral·lel hi som les
persones, tenim dret a un medi ambient saludable, tenim dret a
la igualtat, a una llar, a la salut, a l’educació, a la realització
personal i tenim dret a la pau, pau que trobam a faltar molt en
aquests moments.
Tots aquests són drets que recull la nostra Constitució, i per
això hi faig referència, per apel·lar la Constitució atorgadora de
drets en contraposició a la Constitució amenaçant i inquisitiva
que se’ns presenta per part dels poders no separats de l’Estat,
no separats.
Pel que fa al nostre petit gran país -i aquí faig servir
l’expressió de la Sra. Presidenta que sempre fa referència al
nostre petit país, jo avui matís, petit gran país-, la majoria de
vostès ja saben què proposam i defensam des de Formentera,
hem posat la protecció de la posidònia oceànica al centre de les
polítiques ambientals de la nostra illa, però també per a la resta
d’illes. En ocasions ho hem fet com a objecte directe d’aquestes
polítiques i en altres com a reclam i símbol de conscienciació
col·lectiva per defensar la regulació de certes activitats que per
la forma en què es duen a terme comprometen la nostra
comunitat i els projectes que tenim en comú. No negarem la
major.
És cert que l’arribada de milions de turistes és el que ens
procura el benestar del que gaudim, és cert, però també és cert
que tenim l’obligació de fer una diagnosi correcta dels impactes
que això suposa per posar-hi remei. I això no habilita ningú
dels partits que es troben aquí ara mateix per criticar ni el
Govern ni els partits que li donen suport i titllar-nos de
contraris al turisme o de “diabolitzar” el turisme o de
criminalitzar el turisme. Més bé el contrari, més bé el contrari.
Per això, avui nosaltres felicitam novament el Govern per
haver aconseguit en temps rècord tota una sèrie de coses que
els enumeraré, perquè és bo recordar-ho, ja que vostès només
enumeren despropòsits, jo enumeraré coses en positiu. La
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prohibició dels party boats als espais protegits que ningú de
vostès no va saber fer perquè no tenien cap voluntat de fer.

5395

públic en la planificació horària a les freqüències de transport
marítim entre illes, un decret que també esperam fa set anys i
que a dia d’avui encara no ha estat possible.

(Alguns aplaudiments)
L’ampliació dels mitjans de vigilància del fondeig a Ses
Salines d’Eivissa i Formentera, però amb mitjans públics en
contraposició als projectes titànics que el Sr. Company volia
fer...

Mirin, cap govern fins ara no ha centrat tants d’esforços en
la recuperació de la dignitat de les persones...
EL SR. PRESIDENT.
Sra. Tur, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
... només per facilitar l’amarrament als grans iots i perpetuar la
destrossa de la posidònia. Per tant, això és important recordarho. Els agraïm també haver recuperat la protecció integral de
l’illot de S’Espardell, que també el nostre Sr. Company es va
encarregar de retirar. Pel seu compromís inequívoc contra les
prospeccions petrolieres, a diferència d’altres que també són
aquí. Per haver aprovat la creació d’una nova cartografia
integral de l’hàbitat de posidònia que es finançarà amb l’impost
turístic. Pel suport com mai abans a l’ampliació i creació de
noves reserves marines. Per impulsar el decret de posidònia que
entrarà en vigor a principis del proper any. També per haver
aprovat l’acord que farà possible el traspàs de la promoció
turística i que ara començam a estar-hi realment i veritablement
a prop, però també els felicitam perquè creuen, i així ho
demostren les inversions prioritàries que amb l’impost turístic
han fet possible, la remodelació de pràcticament tota la planta
de tractament d’aigües depurades i dessalades del conjunt de
les Illes que serà, estic quasi segura, una realitat a final de
legislatura.
Perquè creuen, igual que nosaltres, que aquest impost ha de
ser cada vegada més eficient i equitatiu i per això, en breu,
s’aprovarà la seva extensió o la seva aplicació a tots els creuers
turístics i a totes les casuístiques en què vénen els creuers
turístics a partir de l’any que ve.
Abans també he dit que lligat al nostre medi natural hi som
les persones i no queda cap dubte del fet que les persones que
vivim a Balears vivim millor, i això no ens ho pot negar ningú
per molt que aquí s’entestin a fer-ho. Comptam amb més espais
protegits...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Tur, per favor, vagi acabant.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Vaig acabant, Sr. President. Comptam amb més espais
protegits oberts al gaudi públic, tenim un objectiu ambiciós i
per això donarem suport a la feina del seu govern per ampliar
90.000 hectàrees de superfície marina al Parc Nacional Marítim
de Cabrera. Els donarem suport i esper que aquí tothom ho faci
i no es retractin i facin el mateix que han fet amb les
prospeccions.
I en els propers mesos aprovarem la primera llei balear de
residus i la primera llei autonòmica de canvi climàtic. Estam
més a prop que mai de l’aprovació del decret de transport
marítim que permetrà, o així ho esperam, la garantia del servei

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Tur. Torn d’intervenció de la Sra. Presidenta
del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies per les intervencions.
Començaré per donar resposta a tots els plantejaments que
s’han fet de forma comuna per part de les tres intervencions.
En aquest grup alguns no han vist el canvi que ha succeït
durant aquests més de dos anys i intentaré explicar que així ha
estat, i la Sra. Tur crec que feia referència a qüestions que són
bàsiques i que han enfortit aquesta nova forma de fer política,
d’entendre la política i les polítiques que eren absolutament
necessàries canviar perquè d’on veníem era una realitat i on
som ara és una altra. Efectivament, jo compartesc amb vostè
que vivim millor que fa dos anys i mig i que hi ha més igualtat
d’oportunitats, hi ha més equitat, hi ha més redistribució de
riquesa, hi ha més gent que ha pogut sortir del forat de la crisi
econòmica i sobretot hi ha una millor i més potent xarxa de
serveis públics que fa que ningú no quedi enrere, o que quasi
ningú no quedi enrere, i encara són els que queden enrere i hem
de seguir treballant en aquesta línia.
Crec que és bastant indubtable que del que vivíem en
educació la passada legislatura, i el Sr. Pericay crec que també
en feia referència, al que vivim ara hi ha un gir enorme. Alguns
diran, no hem aconseguit tot el suficient, i és veritat. A
Formentera tendrem a la fi l’escola de Sant Ferran, jo vaig
poder visitar l’ampliació de les cuines que s’han fet a l’institut,
i una aposta ferma per la formació professional, igual que ho
hem fet a Formentera ho hem fet a Menorca, ho hem fet a
Mallorca i ho hem fet a Eivissa perquè creim que la formació,
que l’educació és fonamental per al present i sobretot per al
futur de la nostra ciutadania.
Hem treballat des de l’acord amb la comunitat educativa i
he de dir una vegada més, sí, em produeix una certa sensació
estranya dins el meu cos, però ho he de dir perquè veig que es
torna a atacar d’una forma visceral la comunitat educativa, el
meu suport absolut a tots els treballadors públics d’aquestes
illes i d’una forma especial als docents i mestres de la nostra
comunitat autònoma.
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(Alguns aplaudiments)
Em sembla quan escolt segons quines qüestions que
efectivament som molt lluny d’entendre quina Espanya
necessitam de futur i quina ha de ser la relació dels diferents
territoris i, clar, plantejar que des de Madrid s’ha de fer una
inspecció fiscalitzadora d’una competència educativa que està
transferida, malfiar dels funcionaris públics d’aquestes illes,
malpensar de la inspecció educativa, perseguir des d’altres
àmbits, és que ni el PP els ha donat suport al Congrés de
Diputats. Ens hauríem de repensar algunes coses i hauríem de
ser molt més positius i hauríem d’entendre que..., jo no sé on
era Ciutadans, jo no sé si es varen adonar del que passava la
passada legislatura, però que em comparin una cosa amb l’altra
em dol profundament, no per jo ni pel meu govern, em dol per
tota la gent que va patir moltíssim. Jo no sé si hi eren, però més
de 100.000 persones al carrer dient prou d’imposició, de
supèrbia, d’utilitzar la crispació per matar el més important que
tenim que és l’educació, jo crec que això, sincerament, no és
comparable amb el que succeeix avui en dia, on hem girat
d’una forma clara, des de l’acord i des del diàleg, on estam
treballant efectivament per una pacte educatiu, per una llei
educativa, on estam posant pressupost públic, on estam
invertint en infraestructures educatives, escolti, em parlen
d’aules modulars... Però i d’on venim?, i d’on venim?
Una escola no es fa en dos dies, una escola té una tramitació
que aquí tothom hauria d’entendre. Primer un ajuntament ha de
donar un solar qualificat d’educatiu, i depèn de qui en té i
depèn de qui no en té, i per tramitar-ho té un temps. Segon, s’ha
de fer un projecte, s’ha de licitar, s’ha de fer l’obra...; això són
uns anys de treball i de feina. I què passa quan venim d’una
època on ningú no planifica, on no s’inverteix, on ni tan sols
s’inverteix en el manteniment mínim? O no recordam les
goteres?, que queien sòtils a les escoles la passada legislatura?
No recordam que no es va planificar cap nova escola? No
recordam la situació d’on veníem? Com volen que en dos anys
haguem fet totes les escoles necessàries, amb una escolarització
que puja cada any en aquesta comunitat autònoma? Ara bé, Sr.
Pericay i senyores i senyors diputats, hem de tenim clar que el
que ha fet aquest govern i que té el suport de moltíssima gent
i de la comunitat educativa perquè n’hem parlat molt, és
planificar què necessitam d’ara i de futur, i està planificat, i
s’han invertit aquest estiu 12 milions d’euros, molt més del que
es va invertir en tota la passada legislatura. En duim 25
invertits, i en aquesta legislatura tenim la previsió de 100
milions d’euros en 11 nous centres i moltes reformes i
ampliacions. Abans feien referència al Joan Ramis; en aquest
moment ja tenim inaugurada l’escola de Son Macià, tenim en
marxa el nou institut de Santa Maria, i moltes i moltíssimes
obres a cada una de les Illes. Ara, no sé com ho he de dir més
clar. Destruir és molt fàcil, molt. Construir és infinitament més
difícil.
I em diuen que no sé què és governar. Clar que sé què és
governar!, i governar a més venint d’on veníem, i venint d’una
situació complicadíssima d’on veníem. M’han parlat de sanitat,
també, i la Sra. Tur també hi feia referència, i efectivament,
clar que encara cal més a fer, i no tot és de finançament, no tot
és de recursos econòmics, però és una part important. Sense
doblers és impossible segons quines obres poder-les tirar
endavant; però, clar, que em diguin que ara resulta que no hi ha

transparència a la sanitat és una mica fort, perquè durant quatre
anys és que n’hi havia alguns que batallàvem per canviar les
coses, i batallàvem fort, i batallàvem aquí dins i batallàvem al
carrer, i en quatre anys les llistes d’espera varen desaparèixer,
no es mostraven, ningú no sabia quina llista d’espera hi havia,
i la realitat és que quan hem arribat, ja li he explicat les xifres,
són molt importants: hem reduït en un 30, en un 40, les esperes
més fortes que feien els ciutadans per una intervenció
quirúrgica, per una espera amb un especialista. És suficient?,
no, i per això ho he dit clar, necessitam que l’esquerra governi
quatre anys més aquestes illes. Ho dic claríssim, jo, ho dic
claríssim, perquè és la que té el projecte clar...
(Alguns aplaudiments)
...per revertir aquesta situació, perquè tot allò altre que he sentit
no va en aquesta línia que estic explicant i que estan explicant
els grups polítics que donen suport a aquest govern. Tot el que
jo he sentit és més del mateix, més del de sempre, i és el que
hem conegut històricament. Clar, nosaltres estam reforçant, sí,
els serveis públics, estam reforçant la xarxa de serveis públics,
estam apostant d’una forma decidida per la salut, i no estam
privatitzant, estam augmentant la salut pública, Sra. Huertas.
Ho han d’entendre, què és invertir cada any molt més en
pressupost públic en sanitat, i és invertir d’una forma clara.
I el pàrquing de Son Espases, clar, ens hem trobat el que
ens hem trobat, efectivament, i ens vàrem trobar una concessió
que va fer l’innombrable Sr. Matas, que, per cert, potser amb
la condemna que s’afegeix avui recaptarem 1,2 milions d’euros
més les arques públiques. Bé, idò això ha passat en aquesta
terra, ha passat el temps dels governs del Partit Popular en
aquest terra. Bé, idò, resulta que nosaltres, i ho he dit
clarament, ja hem disminuït el preu del pàrquing. Segona
qüestió: estam treballant per posar 500 pàrquings més, que
s’està fent ja, ara, gratuïts a Son Espases, i estam treballant
perquè és un compromís de legislatura, no hem acabat, no hem
acabat, i continuarem a la passada legislatura, almanco..., a la
propera legislatura, almanco aquests. Jo no sé vostès què faran
perquè, clar, no sé... Sra. Huertas, jo no ho sé, de vostè, però
els altres continuarem i seguirem treballant en els interessos
generals dels ciutadans d’aquesta terra.
(Alguns aplaudiments)
Per tant hem invertit, sí; i les llistes d’espera són
transparents, sí; i ho explicam, sí; i falta més per fer, sí,
efectivament. I una de les qüestions importants, sens dubte, i hi
feia referència la Sra. Tur, és tot el que com a comunitat
autònoma som, i som un territori molt fràgil, i jo li vull agrair
a vostè personalment, Sra. Tur, la seva feina i la seva
implicació en tot el que fa referència a la protecció del nostre
territori, d’una forma molt especial en tot el que fa referència
a la protecció de la posidònia. L’hem sentida moltes vegades en
molt bones intervencions, amb molt bones propostes, i ha estat
una diputada que ha perseguit el Govern dient-li “hem de
complir, hem de complir, hem de complir i hem de fer feina”,
i això s’agraeix perquè són coses molt positives per als
ciutadans, i efectivament jo em sent orgullosa d’aquest decret
de posidònia, que serà pioner a tot Europa; és un decret que
possibilita evidentment que estimem el nostre territori fràgil,
molt fràgil, que és el territori i el paisatge submarí. L’altre dia
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érem amb el conseller Vicenç Vidal a un acord amb Red
Eléctrica on precisament repoblarem de posidònia una zona de
la badia de Pollença, dues hectàrees; hi ha doblers privats i hi
ha doblers públics; ens entenem amb les accions
publicoprivades des d’aquest govern igual que ho fan des del
Consell de Formentera. Treballam des de la complicitat amb els
sectors econòmics precisament per potenciar allò que volem ser
de futur.
I, efectivament, s’han fet moltes iniciatives en la protecció
del territori, d’ampliació de parcs naturals. Jo demanaria a
alguns senadors del Partit Popular que deixin de fer
intromissions en el Ministeri de Medi Ambient per aturar
l’ampliació del parc nacional de Cabrera perquè és una
necessitat, és una proposta unànime...
(Alguns aplaudiments)
...que necessita tenir sortida per part de les Corts Generals.
I per cuidar els nostres espais naturals estam retornant els
40 que va acomiadar el Sr. Company a IBANAT, però que
també són fonamentals per poder tenir cura dels nostres espais
naturals.
I m’han parlat de la necessitat de diàleg per entendre la
política, la necessitat d’invertir en tot allò que és bàsic, i la
necessitat d’apostar també perquè les noves polítiques com
l’impost de turisme sostenible siguin equilibrades en els
territoris. Jo no sé d’on treu la informació, Sra. Huertas, però
quant a les inversions de l’impost de turisme sostenible, això sí
que ho vull explicar perquè crec que és important que no
enviem missatges absolutament contradictoris i absolutament
falsos a la ciutadania. L’illa d’Eivissa i la llei que es va aprovar
aquí en el Parlament de les Illes Balears quant a l’impost de
turisme sostenible, que marca uns percentatges, a l’illa
d’Eivissa hi ha hagut la controvèrsia pública de dir que l’ITS
s’ha d’invertir en la mateixa proporció del que es recapta a
cada zona. No és la filosofia de l’impost, perquè la filosofia de
l’impost és un impost de caràcter autonòmic, que té inversions
en temes molt específics precisament per posar en valor tot allò
que poden ser les qüestions negatives que deixa el turisme:
posar el valor medi ambient, posar en valor infraestructures
hídriques, mobilitat elèctrica, patrimoni, cultura, innovació,
formació... Però resulta que el missatge que enviava és fals; si
anàssim per la recaptació Eivissa recapta el 2016 un 17%, i
vàrem invertir en projectes per valor d’un 19%. Per tant no és
cert, per tant no enviem missatges de discriminació a cap illa
perquè aquest govern no funciona així; aquest govern entén que
és el govern de les quatre illes i dels ciutadans que viuen a les
quatre illes, i feim inversions a les quatre illes pensant en la
ciutadania, i a Eivissa precisament hi ha inversions molt potents
de l’impost de turisme sostenible pactades amb el Consell
Insular d’Eivissa, que estan contents, i amb la ciutadania
d’Eivissa, per exemple Sa Coma amb l’Escola d’Hostaleria,
que desgraciadament i perquè no es va reclamar per part dels
anteriors predecessors no es fan les inversions a Sa Coma, que
és un projecte que el president Xico Tarrés va poder dur a l’illa
d’Eivissa amb les inversions estatutàries que sí arribaven quan
governava l’esquerra a Espanya i a les Illes Balears. Aquesta és
la realitat.
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(Alguns aplaudiments)
Igual que hi ha projectes importants com la badia..., un
projecte molt important en milions d’euros i també de qualitat
a la badia de Sant Antoni, presentat pels ajuntaments de Sant
Antoni i de Sant Josep; hi ha un projecte presentat per
l’Ajuntament de Santa Eulàlia, hi ha un projecte presentat per
l’Ajuntament de Vila amb el Consell d’Eivissa de Ses
Figueretes, i hem invertit en Eivissa tot allò que era molt
necessari: en educació d’una forma molt clara; en salut, que ho
hem explicat en moltes ocasions; i també d’una forma especial,
i avui ho explicava, en tot el que fa referència a les inversions
hidràuliques de l’illa d’Eivissa, que patien moltíssim i que el
conseller Vicenç Vidal des del primer dia de la legislatura ha
estat allà fent el que s’havia deixat de fer, inversió en
manteniment i en noves infraestructures, i hem pogut posar en
marxa la dessaladora de Santa Eulàlia, l’anell de connexió de
tota l’illa, hem posat en marxa les connexions i donar aigua en
alta a ajuntaments que no en tenien, i els ciutadans bevien aigua
salada quan vàrem arribar, i tenim l’emissari de Talamanca, i
en el primer consell d’administració d’ABAQUA es començarà
l’expedient per poder treure l’emissari vell de Talamanca.
Per tant no és veritat això que s’hagi discriminat l’illa
d’Eivissa, i li ho repetesc perquè crec que és important no dir
coses que no són certes als ciutadans d’aquestes illes.
Em parlaven també del diàleg, de la transparència
necessària. Deia el Sr. Pericay que quan jo vaig arribar vaig dir
que acabava un malson i diu vostè que en comença un altre.
Crec que hem començat a caminar durant aquesta legislatura
per retornar drets a la ciutadania; això no ho veig un malson;
per retornar serveis públics, no ho veig un malson, ho veig una
bona política; per protegir el nostre territori, per defensar allò
que som, per defensar trets identitaris d’aquesta comunitat
autònoma i d’aquestes illes, i vostè posa en qüestió allò de la
llengua catalana una vegada més i jo, Sr. Pericay, és un requisit
de l’administració pública, és un dret de ciutadania i no hi ha
cap problema, i dins la salut no hi ha cap problema. Miri, estam
parlant, quan parlam d’això, dels funcionaris que han de tenir
una plaça de per vida, i els deim, dins tota l’administració
pública, eh?, dins tota: “Tu que has de fer tota la teva vida feina
al servei de la ciutadania d’aquestes illes has de saber les dues
llengües oficials d’aquesta terra, i la gent s’ha de poder adreçar
a tu en qualsevol de les dues llengües oficials”. Estam parlant
d’això, de quan un accedeix a una plaça fixa. Dins salut, perquè
sabem de la problemàtica històrica i perquè venim d’on venim
i es varen prendre decisions en contra d’això, hi haurà unes
categories que si són deficitàries donarem dos anys per poder
tenir el requisit; no quedarà ningú fora per no saber català, Sr.
Pericay, i a més estam reforçant tots els cursos per poder fer
possible que la gent els aprengui, i compatibilitzar el dret
lingüístic amb els drets dels funcionaris públics, de tots, és el
que està fent aquest govern, i crec que això va en benefici de la
ciutadania d’aquestes illes, i crec que això va en benefici de
tots i de totes.
I quan vostè després parlava de..., bé, i què hem fet en
transparència?, i què hem fet amb el canvi de forma de fer
política? Jo el diàleg crec que... esper que li hagi quedat clar
que és la nostra forma d’entendre com es poden prendre les
decisions en política; es poden prendre de moltes maneres, una
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és imposant i l’altra és dialogant; nosaltres hem optat per la via
del diàleg, de l’acord i del consens, i crec que ho estam
practicant i ho estam assumint, i també dialogant amb el
Govern d’Espanya per poder tenir allò que és necessari per a
les Illes Balears. I li ho he dit moltes vegades: vostès en aquest
moment tenen un acord estatal amb el Partit Popular, és
important que el facin valer per als interessos de les Illes
Balears; deixin anar de perseguir els inspectors educatius de
Balears, dediquin-se que no es ens vetin les iniciatives
parlamentàries aprovades aquí per unanimitat per coses
positives per a la gent d’aquesta terra.
(Alguns aplaudiments)
Això és el que han de fer!, això és el que han de fer. No, el
PSOE va votar en contra, són vostès i el Partit Popular que
s’han aliat en això de vetar aquestes iniciatives.
I després, Sr. Pericay, les coses han canviat molt, també, en
els temes de transparència i de com enfocam les qüestions en
aquesta comunitat autònoma, sí, han canviat molt. Jo crec que
he dit en moltes ocasions que quan hem comès un error hem
demanat excuses, i no em cau cap anell per fer-ho totes les
vegades que sigui necessari, i ho vaig dir ahir, nosaltres no som
immunes a l’error, no ho som, ens equivocarem i ens hem
equivocat, i hem assumit responsabilitats polítiques. Ara, no
hem digui que no hem assumit cap responsabilitat política, no
em digui que no hem pres cap decisió, no em digui que no hem
actuat. Miri, en aquest terra jo no sé on eren vostès, però és que
en aquesta terra n’hem vist de tot color, Sr. Pericay, de tot
color!, de tot color, i mai no hi havia hagut un govern que
assumís responsabilitats polítiques, polítiques, sense que ni tan
sols no hagués entrat Fiscalia a investigar res, i això és el que
ha fet aquest govern, perquè s’ha marcat un codi ètic i una
forma de fer política que volem millor i que la volem millor
cada dia.
I li ho diré amb el meu més bo to, Sr. Pericay; no és creïble
que vostè em vengui a dir això aquí avui del meu govern i dels
meus socis i del meu partit, no és creïble quan vostè té un pacte
a nivell estatal amb un partit que la Fiscalia ha dit que està
aclaparadorament demostrat que s’ha nodrit de la caixa B...

compromesos amb la transparència, amb l’ètica i amb
l’honestedat, i hem fet una llei d’anticorrupció que esper que
aviat el Parlament es posi d’acord per poder...
EL SR. PRESIDENT:
Guardin silenci, per favor. Guardin silenci. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
...es posi d’acord per poder triar la persona que ha de dirigir
l’Oficina Anticorrupció i la posem en marxa, però el Govern ha
fet la seva feina en temps i forma. No sé si algú de vostès que
n’ha parlat ha fet alguna proposta sobre la persona que la
pogués dirigir. Totes seran benvingudes, però és un tema
parlamentari. I cregui’m, aquest govern ha canviat el fons i la
forma de fer política.
I em qued amb un plantejament que feia la Sra. Tur, i és de
dir que és veritat, veníem d’una situació complicada, veníem
d’una situació difícil, però hem aconseguit una qüestió que
semblava impossible, i és que en dos anys i mig la gent ja
respiri millor, ja visqui millor, perquè la riquesa s’està
redistribuint, perquè es protegeixen els serveis públics i perquè
hi ha un plantejament no de present, hi ha un plantejament a
llarg termini d’una societat que volem millor, que volem més
pròspera i que volem més solidària, que estic segura que alguns
ens hi deixarem la pell per aconseguir-ho.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta. Passam al torn de rèplica del
Grup Parlamentari Mixt.
Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la paraula el Sr.
Pericay.
EL SR. PERICAY I HOSTA:

(Alguns aplaudiments)
...i si realment... si realment vostè vol tenir credibilitat almanco
ha de tenir la gallardia de dir al Partit Popular qualque cosa, a
l’àmbit estatal. No pot ser això, perquè venien a canviar la
política; no venien a canviar-la, vostès? Idò aclaparadorament
demostrat que s’ha nodrit la caixa B amb les comissions de la
Gürtel.
I, segona qüestió, aquí en té una altra: sentència, sentència!,
sentència, Sr. Pericay...
(Remor de veus)
...sentència..., 153.000 euros de la campanya electoral del Partit
Popular de les Illes Balears que es deuen a les arques públiques
d’aquesta comunitat autònoma. Per tant, Sr. Pericay, cregui’m,
aquest govern vol canviar la forma de fer política i l’ha
canviada, i els grups que li donen suport també, i estam

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, deixi’m que comenci
per dir-li que li agraesc el seu to, li agraesc que no m’hagi titllat
d’ultra ni de paranoic, que són coses que ha fet vostè en el
passat, ni d’una cosa equivalent, no fa falta que repetís... A
veure, jo procuraré també, i crec que ho he fet sempre, parlar
amb vostè i debatre amb vostè amb aquest mateix to. Miri, això
que li he explicat no és cap atac visceral a la comunitat
educativa, una agència independent és una cosa a la qual vostès
no haurien de tenir cap por si tan segurs estan que no hi ha res
a amagar. Per què una agència independent d’alta inspecció
educativa? Perquè totes les lleis, tot el marc legal així ho
permet,...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
..., aquí no hi ha cap modificació -i, Sra. Tur, no estic parlant
amb vostè, parl amb la presidenta del Govern,...
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)
..., per ventura qualque dia serà president del Govern, però de
moment no, eh-, per tant, no tengui por, no tengui por, ni ningú
d’aquí no ha de tenir cap por. Jo no entenc per què quan els
parlam d’una cosa independent, que no poden controlar,
immediatament reaccionen així.
(Remor de veus)
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Miri, nosaltres hem estat els promotors, a més d’un acord
d’investidura, d’uns pactes amb el Partit Popular i d’unes
exigències, entre les quals la creació d’una comissió
d’investigació en el Congrés. Aquesta comissió d’investigació
no s’ha pogut crear de la manera normal com hauria estat,
perquè el Partit Popular no ha volgut, i al que hem arribat és a
un acord per crear-la amb vostès...
(Remor de veus)

Bé, allò dels barracons, planificació, noves infraestructures,
estic completament d’acord que fa falta temps, estic
completament d’acord que s’han trobat amb el que s’han trobat,
evidentment, i en molts aspectes, d’això no fa falta que em
convenci, vull dir, ja ho crec, aquí, a l’àmbit de la sanitat,
aquests anys anteriors han estat uns anys de poquíssima
inversió i realment que s’han de recuperar; ara bé, quan un fa
promeses electorals respecte dels barracons, i diu que acabarem
amb els barracons i ens trobem que encara n’hi ha més, llavors
aquí tenim un problema: o no coneixíem la realitat o és que
hem fet promeses que no podíem acomplir.

..., amb Podem, i per tant això s’ha posat en marxa. És a dir,
evidentment que nosaltres hem pactat amb un partit que té tots
aquests problemes a sobre, és clar que sí, però nosaltres hem
cregut que, atesa la situació de l’Estat, després d’una primera
elecció on no hi havia hagut manera d’arribar a cap govern,
entre d’altres coses perquè, bé, quan ho vàrem intentar vostès,
i jo dic vostès, perquè crec que vostè és el Partit Socialista, crec
que ho faig bé, no?, vostès i nosaltres ens vàrem posar d’acord
sobre un acord d’investidura, aquests senyors varen fer tot el
possible perquè això no tiràs endavant, em referesc a les
primeres eleccions del 20 de desembre.

Respecte de la sanitat, miri, transparència en les llistes
d’espera, sí, no m’he equivocat, una cosa és que vostès diguin
com estan les llistes d’espera des del punt de vista, diguem,
numèric, però això no és transparència; com calculen això, quin
és el procediment, per exemple, per fer aquest càlcul; com pot
un ciutadà, que hi hauria de tenir tot el dret -sí, Sra. Consellera, com pot un ciutadà, que hi hauria de tenir tot el dret, saber si
es troba en el número 20, en el 30, en el 40, com ho pot fer?
Això és el que li demanam i això és la transparència. Esper que
qualque dia això ho puguin realment confirmar.

Llavors, més endavant, nosaltres vàrem considerar que el
que no podíem fer era repetir aquesta jugada i que, per tant,
havíem de facilitar que hi hagués un govern, i vàrem posar una
sèrie de condicions, això sí. Per tant, com pot veure, (...)

Li he demanat, no m’ha contestat, li record simplement, pel
Defensor de l’Usuari de la sanitat pública, que és una proposta
de resolució que va ser aprovada en el debat de política general
de l’any passat i que, en fi, que teòricament durant l’any 2017
s’ha d’acomplir.

..., des de la corrupció, jo comprenc que a vostè li vagi bé en
aquest context, però no, no, jo li assegur que no.

I li he demanat per una altra, que tampoc no m’ha contestat,
que és aquest pla de salut. Tenim un pla de salut que data de
l’any 2003, i que vostè em va dient, cada vegada que li deman,
que és cosa de mesos. Bé, així duem dos anys i busques.
Miri, la llengua catalana, jo no tenc cap problema amb la
llengua catalana, només faltaria!, que em digui vostè això; ara,
també, jo crec que quan el seu..., i ja sé que han aprovat una llei
de funció pública i ja ho sé absolutament, però hi ha una
realitat, hi ha unes necessitats, i això és el que jo li dic, escolti,
si aquestes necessitats, a més, han estat confirmades per tots els
responsables de l’estructura de l’ib-salut, i vostè ho sap això,
perquè crec que, a més, s’hi ha reunit amb qualcun, com a
mínim, que li ha traslladat aquest problema, idò, escolti, facin
passar la realitat, en el sentit, diguem, de resoldre un problema,
cerquin una solució. Jo no sé quina és la solució que han de
cercar, però ja veuen que tenen, en fi, el galliner, per dir-ho en
termes col·loquials, una mica alterat en això. I nosaltres estam
absolutament d’acord que hi pugui haver moratòries i tot el que
vulguin, però sembla que no és el cas del seu govern, o com a
mínim dels socis del seu govern en aquest camp.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pericay, per favor, vagi acabant.
EL SR. PERICAY I HOSTA:

I respecte de l’Oficina Anticorrupció, a veure, hem tengut
una reunió però aquí ningú no ens ha demanat que proposem
res; vostè deu pensar que l’oposició aquella d’allà dalt, aquella
petiteta que som dos, constantment els seus, en fi, els seus
representants aquí ens proposen que proposem iniciatives, no?
Hi ha, evidentment, diàleg, hi ha algunes reunions amb
determinades lleis, és ver, però ningú no ens demana iniciatives
en el sentit que vostè pensa; aquí hi ha un candidat i aquest
candidat és el candidat que ja veurem què fem, ens l’han
comunicat, efectivament, i ja veurem quina serà la decisió, però
no pensi que nosaltres hem participat d’aquesta (...)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pericay, se li ha acabat el temps, moltes gràcies.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Bé, la darrera cosa, si...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Alguns aplaudiments)
(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pericay. Silenci, per favor!
Per a la següent rèplica del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Huertas.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Gràcies, president. Sra. Tur, a vostè el que l’hauria de
preocupar és que dimitissin els que estan imputats i, per cert, ha
tornat vostè, el seu partit, els doblers que li reclamava la
Sindicatura de Comptes? I han creat ja el codi ètic per als
regals que els feien i acceptaven?

és a dir que no sé si varen invertir de nou o no, però que en el
pressupost del 2017 hi havia un projecte per a Eivissa, de 3
milions i busques, i després amb l’impost turístic varen tornar
posar el mateix projecte, això sí que ho sé, Sra. Armengol.
Per una altra banda, si vostè sap el que passarà d’aquí a un
any i mig, la que té els superpoders és vostè, jo només som (...),
Sr. Abril, sap?, perquè m’estranya que vostè sàpiga el que
passarà d’aquí a dos anys, això és tenir superpoders. Vostè
m’ha dit que sabia el que vostè faria, però no jo, eh, el que
passaria d’aquí a..., sí, sí, vostè m’ho ha dit així, eh, per tant, si
vostè ja sap el que vostè farà d’aquí a dos anys i ho sap amb
certesa, és perquè té superpoders, no per una altra cosa.
(Remor de veus)

(Petita cridòria i remor de veus)
Doncs, això és el que ha de fer, Sra. Tur, i deixi la resta,
d’acord?
(Remor de veus)
No, nivell el seu, que no sap ni el que vol el diccionari, és
a dir que...
Bé, quant a la Sra. Presidenta, li diré que és ver que hi ha
gent que està millor...
EL SR. PRESIDENT:
Guardin silenci, per favor.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
..., però no... o en crisi, que hi ha un informe de l’APN, on diu
que més de 200.000 persones es troben en el llindar de la
pobresa, quasi un 30% de la població d’aquestes illes. Per tant,
crec que hi ha molt per fer.
Quant a la sanitat, a vostè li puc dir que han augmentat els
concerts, en aquests moments es gasten 155 milions del
pressupost de sanitat, és un 11,70, i que això és un
incompliment, jo, com que som com el Sr. Martí, també he dut
els meus acords pel canvi, li diré que posa “reduir de forma
progressiva els concerts sanitaris amb el sector privat”, això
posa en els acords pel canvi, en què hi ha la seva firma, si la vol
mirar, eh, i cada vegada han anat en augment. Per tant, ...

I bé, ara li diré d’aquests acords pel canvi que li he dut,
rescat ciutadà: “Posada en marxa d’un pla contra
desnonaments”, res de res, això quant al rescat ciutadà.
La renda bàsica progressiva, una renda que, com ja he dit,
té uns requisits tan estrictes que només es gasten 2 milions dels
pressupostats, i ja dic, em tem molt que enguany anam pel
mateix camí, perquè en el juny, a dia 31 de juny, amb la
liquidació dels pressuposts del segon semestre, s’havien gastat
2.800.000, per tant... o almenys això és el que posa el
pressupost, si no és vera ho diguin al pressupost que han
presentat. Jo només he mirat això, amb la qual cosa anam prou
malament.
Pla de xoc contra l’explotació laboral, ahir crec que va
sortir que hi ha més denúncies que mai, Comissions Obreres
rep més denúncies que mai, això va sortir a la premsa ahir, Sr.
Negueruela, si vostè ho vol negar, molt bé.
Però bé, com que no vull que em cridin l’atenció, perquè ja
em varen fer callar una vegada, abans que se m’acabi el temps,
Sra. Armengol, jo també li faré una cita de Havel, que diu:
qualsevol que es prengui a si mateix massa seriosament corre
el risc de fer el ridícul. I és clar, es pren tan seriosament el
meravellosament que ho han fet i de poca autocrítica que no
voldria que fos el cas per a vostè.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:

Per una altra banda, a Eivissa les informacions m’arriben
dels eivissencs, són ells els que tenen aquest sentiment i els que
me l’han fet arribar, Sra. Presidenta, no són...
(Remor de veus)
..., d’altra banda, són ells els que tenen aquest sentiment que
suporten molts problemes durant tot l’estiu, de manca de
transport, de manca d’habitatge, d’unes aglomeracions que no
són normals, falta de serveis, i que troben que no reben igual
que suporten. Ja li he dit abans, i són ells, no tenc cap número,
el que sí sé és que l’any passat vostès, en el pressupost, varen
pressupostar un projecte de 3 milions i busques i després, per
l’ecotaxa, els varen donar el millor projecte, això sí que ho sé;

Moltes gràcies, Sra. Huertas. Passam al torn de
contrarèplica de la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Bé, jo tornaré, retornaré a allò que
crec que és important, aquest govern té un discurs coherent,
d’explicació, sabem en nom de qui parlam, dels que ens varen
votar als partits que donen suport al pacte de govern; sabem
quin projecte volem per a aquestes illes; sabem quin projecte
vàrem defensar en campanya electoral cada una de les
formacions polítiques que mantenim el suport a aquest govern,
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i des del Govern de les Illes Balears, nascut d’uns acords pel
canvi, nascut de les diferents formacions polítiques d’esquerres,
aplicam aquest full de ruta de canvi en el fons i en la forma de
fer política, i funciona, funciona. I jo crec que els fets ens
avalen en la política que hem pres, perquè les coses van a
millor.
I perquè, és veritat, hi ha algunes que encara s’han de
millorar, sense cap mena de dubte, jo crec que sempre hem fet
des del Govern un discurs autocrític, mai d’autocomplaença, li
diré una co... o els diré una cosa: crec, i perquè conec bé els
consellers i conselleres que m’acompanyen en el dia a dia de
tirar endavant la direcció d’aquesta comunitat autònoma, no
n’hi ha cap de nosaltres que mai estigui satisfet del que ha fet,
sempre ens exigim més; tenim un comportament
d’autoexigència amb nosaltres mateixos i amb els nostres
equips, perquè som conscients que la gent necessita molt més
i es mereix molt més, aquesta és la nostra forma d’entendre i de
fer la política.
I ho fem des de la coherència del discurs, ho fem des de la
certesa que no ens hem mogut, que hem dit abans el mateix,
quan érem a l’oposició, i ho podem explicar ara des del
Govern, nosaltres no som d’aquests que van i venen, i, per tant,
tenim aquesta explicació coherent d’un model de comunitat
autònoma que volem millor per als nostres fills i per als nostres
nets.
I en qüestions concretes que s’han plantejat, a veure si ho
entenem: la Inspecció Educativa de les Illes Balears és
independent, no rep ordres polítiques, no en rep, no en rep! I
actua sota criteris pedagògics, sempre, amb aquest govern no
es reben polítiques. I li he dit una altra cosa, que és important,
no volem que recentralitzin competències, nosaltres en volem
més de competències, no volem que ens vigilin des del papà
Estat de com fan la feina els funcionaris públics de les Illes
Balears, perquè la fan igual o millor que els d’allà.
(Alguns aplaudiments)
I per tant no ho volem això, no ho volem, així de clar,
nosaltres defensam els nostres treballadors públics, perquè són
gent bona, perquè és gent seriosa, gent que s’ho pren amb
compromís, i és gent que fa bé la feina. I en això s’han quedat
tot sols, per tant no insisteixin en això, siguem positius, vegem
què podem millorar, perquè hi ha coses a millorar dins el
sistema educatiu, és clar que n’hi ha moltes, és clar que sí. I
fem feina en això, en poder tenir un pacte educatiu, en poder
tenir una llei d’educació.
Efectivament, encara tenim massa aules modulars, jo li he
intentat explicar a la meva primera intervenció i a la rèplica,
quan no has planificat prou és molt difícil poder tenir de cop
totes les escoles que volem, és que no és possible. Però el
nostre compromís s’executa, nosaltres vàrem dir: d’aquí a final
de legislatura volem disminuir un 60% les aules modulars, i ens
trobam en aquesta línia de treballa, perquè tenim inversions
programades d’escoles noves que començaran i d’ampliacions
que començaran, que ens permetran reduir aquestes aules
modulars, aquesta és la voluntat del nostre govern.
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I en aquesta línia, i li vull dir, fa molt bona feina l’IBISEC,
i la gent que tenim allà i la Conselleria d’Educació fan una
feina bona en la millora de les inversions educatives, però, és
clar, no ho farem d’un dia per l’altre, perquè és impossible, és
materialment impossible.
Quant a allò del Defensor de l’Usuari a la sanitat pública,
sé que hi havia el compromís del 17, haurà de ser en el 18,
perquè no ho hem pogut tenir a temps per fer-ho en el temps de
l’any 2017 i amb els plans de salut es treballa.
Amb el decret de salut i el català, jo crec que ho he explicat,
i crec que ens entenem i crec que fins i tot podem estar d’acord
amb moltes coses; nosaltres veníem d’una època on el català va
ser perseguit d’una forma molt dura per part dels qui
governaven, i no té res de lògic, quan tu tens una normativa que
empara el contrari i la normativa és l’Estatut d’Autonomia, és
la Llei de normalització lingüística, és l’Estatut Bàsic dels
Treballadors Públics a nivell estatal, que diu que allà on hi ha
dues llengües cooficials, l’administració ha de proveir les
necessàries modificacions per demanar el coneixement del
català, és que això ho diu la mateixa norma bàsica. Per tant,
nosaltres actuam amb molta conseqüència, i a la Llei de funció
pública aquesta esmena no es va plantejar ni tan sols, perquè
crec que era normal que, després d’on veníem, es tornàs a la
normalitat també amb la llengua catalana.
I en salut, que vostè sap que la mateixa llei deia que s’havia
de fer un decret específic, plantejam una cosa que em sembla
també molt lògica, perquè si a tots els funcionaris públics els
demanam el requisit del català, és lògic que també s’ho puguin
treure els professionals públics de la salut pública, em sembla
que és lògic. Però què diem? Com que hi ha categories que són
deficitàries, les que siguin deficitàries tendrem un plantejament
de dos anys per poder tenir el requisit de català, i crec que això
és raonable, és raonable, perquè pot compatibilitzar
perfectament el dret lingüístic del ciutadà amb el dret a
l’atenció sanitària i a l’excel·lència en l’atenció sanitària. No
passin pena d’això, aquesta línia de treball és la que
aconseguim.
Per cert, és la lògica que sempre s’havia aplicat abans que
entràs la dèria terrible contra la llengua pròpia d’aquestes illes
durant la passada legislatura, i que crec que vostès de vegades
n’han fet massa seguidisme.
Pobresa. Jo he dit moltes vegades que encara hi ha molta
gent que no té les condicions de dignitat que necessita, que és
just tenir, i que treballam per a això. Ara, també hem de dir la
veritat, hi ha 79.000 persones menys en situació de pobresa, i
no ho diem nosaltres, ho diuen tots els informes. I per què n’hi
ha 79.000 menys? Perquè hi ha un govern d’esquerres que s’ha
implicat en això i ha posat una renda social, i funciona. I fa
feina amb els consells insulars amb les rendes mínimes
d’inserció, i funcionen. I hem fet polítiques actives d’ocupació
per a les persones que es trobaven en aquesta situació, i els
aturats de llarga durada que ara tendran un pla específic del
Govern, va d’això, Sra. Huertas.
I quan fem polítiques actives per als menors de 30 anys, va
d’això; i quan fem polítiques actives per a les dones, sobretot,
i per a les majors de 45 anys, va d’això. I per això aconseguim
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que hi hagi menys persones en situació de pobresa, i ho
aconseguim gràcies a polítiques clares i valentes d’esquerra, les
que aplica aquest govern i que pactam i fem feina junts amb els
consells insulars i amb els diferents ajuntaments.
I no sé amb qui parla d’Eivissa, no ho sé, no ho sé, però la
realitat és la realitat i és la que jo li he dit, i els números canten
i els projectes d’ITS són molt potents per a l’illa d’Eivissa i són
molt bons i són molt consensuats i aniran molt bé.
Però vull fer referència a una altra qüestió que parlava
abans, política d’habitatge. Hi ha hagut un 9,2 menys de
desnonaments, també gràcies que hi ha hagut política
d’habitatge des que hi ha aquest govern, que no n’hi havia
abans, també gràcies. I política d’habitatge n’hi ha des del
Govern, l’Ajuntament de Palma hi fa molta feina i altres
institucions que hi fan molta feina i que no n’hi feien abans.
I a Eivissa, ahir vaig anunciar un pla d’habitatge molt
potent, un pla d’habitatge ambiciós, un pla d’habitatge
compromès pel nostre govern, que ve precedit de tota una
política d’habitatge, d’aconseguir més parc públic d’habitatge,
d’adequar el parc públic a les rendes socials de la gent que ve
d’una època en què, ja ho he explicat abans, es venien solars,
es venien patrimoni i no hi havia cap planificació de noves
promocions. Bé, idò en tirarem 16 endavant, i d’aquestes 206
a Eivissa. Tenim un conveni amb l’Ajuntament d’Eivissa per
fer-ne 127.
Per tant, no em diguin que no feim política d’habitatge, no
em diguin que aquest Govern no està compromès amb això, no
em diguin que no som sensibles a una realitat, que és que
Eivissa té una dificultat més gran i per això també ja duim un
any suplementant les ajudes del Pla d’habitatge estatal, que
només arribaven per a lloguers de 600 euros i a Eivissa i
Formentera hem suplementat fins a 800 i l’any que ve en farem
fins a 900 totes les illes. Per tant, s’ha de fer més? Sí, però
anam en la bona línia.
I després de les apreciacions que han vengut a les rèpliques
del Grup Mixt, corrobor que, efectivament, anam en la bona
línia, que les polítiques públiques que estam tirant endavant
consoliden un projecte millor per als nostres ciutadans i
ciutadanes, i jo esper tenir el seu suport en alguna d’aquestes
polítiques que, Sr. Pericay, vostè apuntava que està d’acord,
que veu compromeses del discurs que jo vaig anunciar ahir i
que vostès les veuen positives per a la ciutadania de les Illes
Balears.
Per tant, que Ciutadans ens doni suport en aquestes
propostes també enforteix el meu govern.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Si em
permeteu la broma, ja sé que ara tothom esperava que parlés el
Grup Socialista a darrera hora...
(Algunes rialles)
No i realment és un handicap parlar el darrer en un debat de
la comunitat, perquè evidentment jo que tenia un cert discurs,
evidentment tot està trepitjat, perquè tot s’ha dit vint vegades
i així i tot miraré de fer un esforç i miraré de no repetir aquelles
coses que s’han dit..., alguna d’elles evidentment serà
inevitable, però crec que almanco aconseguiré fer un discurs
una mica original.
Què espera la ciutadania del debat de política general?
Entenc que per a l’oposició pot ser un escenari propici per a la
crítica a aquelles polítiques que de governar no hauria duit a
terme i a les quals al llarg d’aquests anys s’ha oposat al
Parlament. Quan aquesta crítica és constructiva, benvinguda
sigui, ajuda a millorar les polítiques del govern de torn i en
definitiva ajuda a aconseguir el gran objectiu que hauríem de
tenir tots els diputats i diputades que seiem en aquests escons,
millorar la qualitat de vida dels ciutadans d’aquesta comunitat.
Ara bé, per tal de garantir que aquesta crítica sigui constructiva,
estarem d’acord que ens convindria que els arguments de
l’oposició i també el dels partits que donen suport al Govern,
estiguin basats en dades objectives. Intentem allunyar el debat
de percepcions subjectives que l’únic que intenten és erosionar
l’adversari per treure un rèdit polític i no ajuden a aconseguir
en absolut l’objectiu a què abans feia referència. Aquí he de dir
que el sentiment és agredolç perquè n’hi ha hagut un poc de
cada, diria que no ha estat dels pitjors debats de la comunitat en
aquest sentit.
Com dic, també és necessari que els partits que donam
suport al Govern facem aquest exercici d’intentar extreure’ns
de les nostres particulars percepcions, sempre respectables i
legítimes, i enfoquem el debat a la realitat més objectiva, amb
el convenciment que aquest fet ens ajudarà a prosperar ans al
contrari. Al cap i a la fi, diria que el que s’espera d’un debat
d’aquestes característiques és ben senzill, fer balanç del que
s’ha fet, retre comptes, analitzar la situació políticoeconòmica
i plantejar reptes que ens depara el futur immediat, és a dir, el
proper any.
Fa dos anys i mig que el Govern gestiona la nostra
comunitat, hem passat l’equador i per tant, estarem d’acord a
afirmar que el gruix de les polítiques que s’haurien d’haver duit
a terme ja s’haurien d’haver enllestit, o haurien d’estar
iniciades, perquè el temps que queda de legislatura és
certament breu. El gran debat és -i s’ha repetit aquí- si els
ciutadans d’aquesta terra viuen millor o viuen pitjor que abans
de començar i jo crec que és objectivament constatable que hi
ha un sentiment que es viu millor.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta. Passam idò al torn d’intervenció
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Andreu
Alcover.

Per fer balanç del que duim de legislatura, m’agradaria
recordar com vaig fer l’any passat, que aquest executiu té una
gran diferència respecte l’executiu anterior, que no percebuda
i publicitada deixa de tenir importància. Aquesta diferència no
és altra que el full de ruta, el llibre de capçalera, els anomenats
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“Acords pel canvi”, accessibles a la web amb un clic per a tota
la ciutadania. Aquest fet no hauria de ser en si mateix cap
notícia destacable, però realment quan veim el que va passar a
l’anterior legislatura i el que està passant al nostre voltant més
proper, que se’ns dubte incideix en la nostra comunitat, un
compromís per escrit i ratificat per tots els partits que sustenten
el Govern, s’agraeix.
Sota el meu punt de vista com a ciutadà, els diferents
governs haurien de ser examinats i fiscalitzats per la ciutadania,
no només pels resultats de les seves polítiques, sinó també per
com arriben a aquests resultats. En efecte, un executiu
evidentment pren decisions, aquest fet suposa inexorablement
que s’equivoqui un percentatge d’aquestes decisions. No passa
res, ni hauria de passar res, tothom es pot equivocar, només
faltaria! El que és imperdonable, però, és la traïció als
ciutadans, això no es persona. S’estarà d’acord en l’obertura
del centres de salut els horabaixes, de la renda bàsica, en
l’impost turístic, en la regulació del lloguer turístic, per citar
exemples, però el que és indubtable és que tots els partits que
donam suport al Govern, amb una figura o una altra, l’havíem
proposat en els nostres respectius programes electorals i així es
va plasmar en els “Acords pel canvi”. Ningú doncs no pot
acusar-nos d’haver traït la voluntat dels nostres votants.
I si aplicam la progressivitat dels imposts és perquè també
ho prometérem, no només en els programes electorals, sinó
també en els “Acords pel canvi”. Els record que som en el tram
baix de fiscalitat d’Espanya, per tant, per damunt nosaltres hi
ha comunitats del Partit Popular, que sempre, històricament,
estadísticament, ha pujat tots els imposts que se li han posat al
davant. I evidentment, només quan és a l’oposició ofereix
pactes de baixar imposts, quan governa no ho fa...
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sinó perquè vàrem trobar una adjudicació feta i ni li varen
iniciar, l’adjudicació de les obres estava feta i no es va fer.
“Plan de infraestructuras necesarias”, no en feren ni una de les
que estaven previstes. “Potenciaremos los programas de
promoción de la salud”, varen retallar un 50% el pressupost.
“Reducción de las listas de espera”, a juny de l’any 2012 més
de sis mesos per operar-se, juny de l’any 2015 hi havia 2.300
persones. Altres dades, el 2011 s’esperaven 50 dies, el 2015,
112 i ara 70. La darrera, “racionalizaremos el tiempo
asistencial”, varen tancar els centres de salut els horabaixes.
(Remor de veus)
Especialment important és aquest exemple, aquest i d’altres,
perquè amb aquestes promeses vostès varen aconseguir 35
diputats, la major majoria absoluta de la història democràtica
d’aquestes illes, molt de mèrit. Ara, en la rendició de comptes
dels resultats d’aquestes promeses, varen passar a 20...
(Alguns aplaudiments)
Això ens hauria de fer cavil·lar, varen fer un ple al 15 que
es diu. En fi, podríem continuar fins demà.
En contraposició un full de ruta clar, el d’“Els acords pel
canvi”. Tenim molt clares les prioritats: rescat de la ciutadania,
foment de l’ocupació, redistribució de la millora econòmica,
etc. Els grans objectius de l’inici de legislatura continuen
plenament vigents. La tasca ni s’ha acabat ni s’acabarà. Les
mesures importants d’aquest executiu estan basades en aquest
document i cap d’elles, que jo en tengui coneixement, no
contravé directament cap dels postulats, no només d’“Els
acords pel canvi”, sinó dels programes electorals dels partits
que donen suport al Govern.

(Alguns aplaudiments)
Quan governa no ho fa, Sr. Company, estadísticament
vostès no ho han fet, estadísticament, històricament no s’ha fet.
Per tant, no vengui a dir ara que és a l’oposició que s’han de
baixar imposts, perquè la nostra política fiscal també està ben
clara.
Ho repetesc, ens podem equivocar, hem d’intentar per una
banda minimitzar l’impacte de les errades i sobretot saber quan
ens equivocam per no incidir i reproduir l’errada. El que no
podem consentir de cap manera és trair la confiança de la
ciutadania, això no es perdona. I encara que sigui a tall
d’exemple, permetin-me referir-me al programa electoral del
PP de l’any 2011 per comparar, en matèria per exemple de
sanitat, l’any passat vaig fer educació i hisenda i enguany faré
sanitat. Encara que sigui només per veure les diferències entre
uns i altres. Aquestes eren les mesures, el vaig agafar en
castellà, “una sanidad moderna y eficiente, una sanidad para
todos”, 20.000 targetes sanitàries llevades. “Un espacio
sociosanitario de primer orden en todas las islas”, varen
prometre reformar Can Misses i Son Dureta, tal vegada per
això tornaren Verge del Toro a la Tresoreria General.
(Alguns aplaudiments)
“Reformaremos el Hospital de Manacor”, aquesta és
especialment greu, no perquè sigui manacorí com el Sr. Nadal,

Passem a més dades objectives. Ja fa molts d’anys, molts,
que els debats de la comunitat, sobretot per part del PP, vénen
capitalitzats per les dades econòmiques i aquesta és una errada
que ara no es fa i això no deixa de ser una bona notícia, és una
bona notícia que en el Govern del pacte en el debat de la
comunitat no es parli massa de la part econòmica. Jo en vull
parlar, jo en vull parlar perquè crec que seria injust no parlar-ne
quan són tan bones, malgrat no siguin la clau de volta.
Deixau-me començar aquestes tres dades, amb aquestes
dades amb les tres demandes més importants que té la nostra
economia, crec que de manera objectiva i compartida: un nou
model de finançament, que després de la compareixença de la
consellera i del doctor López Casasnovas aquí ja s’ha
manifestat molts de dubtes que pugui anar en el sentit que
interessa a la nostra comunitat; i un REB que compensi els
costos de viure en unes illes, no entraré en detall, en aquest cas
almanco sembla que la predisposició del Govern central és
inicialment diferent i la possibilitat d’iniciar una negociació
real agafa cos, tot i que també estic d’acord amb el Sr. Font que
això abans de final d’any jo no ho veig. No vull oblidar la
importància que tendria per a la nostra comunitat l’acceptació
d’una reivindicació justa com és la condonació de part del
deute que tenim per mor de l’infrafinançament històric. Per
tant, torna a ser important no deixar passar l’oportunitat de
reivindicar amb una veu única a Madrid. No són, evidentment,
les úniques demandes, però sí les més importants. És vital per
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garantir el benestar no només de les següents generacions sinó
també de la nostra aconseguir un finançament just que es basi
en el principi d’ordinalitat, un REB que compensi de manera
justa els costos de viure a les Illes i la condonació de part del
deute.
Sra. Presidenta, té el nostre suport més sincer i entusiasta
per fer una reivindicació efectiva i dura a Madrid. Faci el que
cregui que hagi de fer, comptarà amb el nostre suport. No
afluixi, que el futur nostre depèn d’això, i en aquest cas sí que
el fi justifica els mitjans.
Anem amb més dades objectives, i com l’any passat vaig fer
utilitzaré les dades utilitzava el Partit Popular per defensar la
seva gran gestió en el debat de la comunitat, un rere l’altre.
Comparem-les i atès que són dades objectives no hi haurà
discussió, o almanco no hi hauria d’haver.
Primera, dèficit. Dada objectiva. El PP només va complir
una vegada i perquè Montoro va ampliar el marge, això és
objectiu. El pacte, l’any 2016 va tancar amb un dèficit del 0,46
quan el límit era del 0,7. Va complir amb escreix. Per a l’any
17, que encara no està tancat evidentment, també es complirà
amb el límit del 0,6 ja que segons la darrera dada disponible,
que és de juliol, hi havia un superàvit d’un 1,11 enfront del
0,87 que hi havia l’any 2016 de superàvit i el 0,19 de l’any
2015 de superàvit. Per tant, es consolida aquesta millora
econòmica. S’ha reduït i es compleix el dèficit retornant bona
part dels drets furtats pel PP la legislatura passada, i -recorddada objectiva.
Vull recordar com anècdota si més no el que deia el
president Bauzá referent al dèficit, entre cometes, “hem
encertat en el diagnòstic i en la presa de decisions i avui podem
dir que el descomunal dèficit públic de la nostra comunitat,
producte de polítiques equivocades, es troba controlat i és el
camí correcte de la seva reducció. Aquest ha estat un del gran
motor de la recuperació que avui viuen les Illes Balears”,
després posava alguns aplaudiments, ho dic perquè...
Bé, arribam a la conclusió de si és control del dèficit és un
del motors més grans de la recuperació econòmica aleshores el
pacte ha suposat una benzina molt major perquè ha controlat
molt més el dèficit que no el controlava el Sr. Bauzá. Són dades
objectives, objectives.
(Remor de fons)
Deute. El deute. Un altre mantra, el deute. Dades del Banc
d’Espanya, per tant, no les discutirem. 2011, 4.774 milions
d’euros. 2015, 8.281, 3.507 més. 2016, 331 més. I 2017, 342
més. És evident que el recurs del deute és un recurs molt menys
utilitzat per aquest govern. Això encara s’evidencia molt més
si ho miram amb relació al PIB, també són dades del Banc
d’Espanya, per tant, objectives. L’any 2015 tenim un deute amb
relació al PIB del 30,9 i l’any 2017, el segon trimestre de cada
un, el segon trimestre de l’any 17 de 30,7. Hem baixat 2
dècimes el deute amb relació al PIB. Es diu aviat, hem baixat
el que vosaltres tant ens reclamau, s’ha baixat 2 dècimes amb
relació al PIB el deute. Aquesta dada encara adquireix major
importància si la comparam amb l’evolució del deute de la resta
de les comunitats autònomes que passaren d’un 23,7 de deute

amb relació al PIB a un 25,1. És a dir, un 1,4 més. Imaginin, la
resta de comunitats un 1,4 més, nosaltres un 0,2 menys.
Creixement econòmic. Mentre el segon trimestre de 2015
l’economia balear pujava un 2,8 el segon trimestre de 2016 ho
feia a un ritme del 4,2 i el segon trimestre de 2017 un 3,9. Més
del doble que la zona euro i la comunitat que més creix de tot
l’Estat. Com va recordar la CAEB i ahir la mateixa presidenta
l’economia balear ha assolit la velocitat per seguir avançant
sense grans friccions. Gran mèrit. Però no és només això,
històricament els registres actuals són superiors a l’anterior fase
expansiva, l’element diferencial d’aquest és el major equilibri
intersectorial. És a dir, creixem millor. I record que fins aquí
són dades objectives.
Ocupació, la quarta branca de la part econòmica. El va fer
gran argument el PP l’anterior legislatura, vegem com es
comporta. Balears és l’única comunitat autònoma que ja ha
recuperat tota l’ocupació perduda amb la crisi, hi ha més de
50.000 llocs de feina més que l’any 2007, que es diu aviat.
S’han incrementat un 13,6% els afiliats entre setembre de 2015
i setembre de 2017, màxim històric d’afiliacions el juliol de
2017 amb 562.423 persones, l’atur entre setembre de 2015 i 17
ha caigut en 14.116 persones que suposen un 25%, ... En fi,
dades excel·lents que si les combinam amb les recents
signatures de convenis de comerç i hoteleria, juntament amb el
Pla de lluita contra la precarietat laboral, començam a albirar
la llum per a una bona part dels treballadors de la nostra
comunitat.
El cinquè i darrer punt era el període mig de pagament, un
punt que l’any passat era negatiu, perquè havíem empitjorat,
però que enguany, bé, s’ha fet molt bé la feina i s’ha millorat
moltíssim. Aquest també era un tema recurrent i el que millor
comportament ha tengut aquest darrer any. Anem amb les
xifres. Des que es calcula el període mig de pagament el PP va
pagar en una mitjana 55,38 dies, la darrera dada de setembre de
2017 era que pagàvem a 23,72. Bastant menys de la meitat, i
fins i tot el juliol es va baixar a 20 dies, de 20 dies. No es pot
dir que paguem malament, sobretot si ens comparam amb les
altres administracions.
Bé, hem repassat de manera objectiva els cinc indicadors
econòmics dels quals el PP i el Sr. Bauzá feien bandera,
objectivament hem millorat en tots i cada un, en tots, i no
només el president Bauzá, aquí també hi havia alguns
aplaudiments a les actes perquè vostès eren entusiastes
d’aquestes dades, ara veig que no se’n recorden massa, però
vostès eren entusiastes d’aquestes dades.
(Alguns aplaudiments)
No, eren entusiastes d’aquestes dades.
Un cop analitzats els indicadors econòmics deixin-me fer
unes altres reflexions, i també intentaré ser objectiu. Per a mi,
i crec que també per a la resta de partits que donen suport al
Govern, el gran mèrit de la gestió d’aquest govern no és
necessàriament els resultats econòmics, cosa que evidentment
agraïm i valoram, sinó el fet que aquests resultats s’han
aconseguit redreçant les polítiques de retallades que va fer el
PP la passada legislatura començant un dels grans objectius
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d’aquests quatre anys: el rescat ciutadà. Aquest és el gran mèrit
de la gestió d’aquest govern.
Però, com dic, per a aquest govern la gestió econòmica no
és la clau de volta de totes les seves polítiques, aquestes, ja ho
he dit, estaven reflectides en els acords pel canvi. Sense ànim
de ser reiteratiu ni excessivament extensiu, se n’han dit moltes,
però també intentant ser objectiu deixau-me fer un retrat de
l’estat de la qüestió del document d’“Els acords pel canvi”, un
retrat subjectiu, em puc equivocar, però he volgut fer un estat
de la qüestió. No entraré en el detall de les mesures assolides
ni en les que estan en procés, atès que ahir la presidenta ja en
va retre compte i avui, evidentment, la resta de portaveus. Ni
m’aturaré tan sols en aquelles que encara no s’han iniciat. Així
i tot crec necessari fer una referència perquè és un document
que constantment surt a col·lació en el debat polític.
“Els acords pel canvi” contenen 149 mesures agrupades en
cinc temàtiques: rescat de la ciutadania, diàleg i radicalitat
democràtica, marc institucional i autonomia financera, pacte
social i educatiu acord per la competitivitat i model productiu,
i pacte pel futur sostenible. Si no m’he descomptat, perquè em
puc haver descomptat, hi ha alguna que jo entengui que està fet
pugui estar encara en procés o una que està en procés pugui no
estar feta, n’he compta 81 que s’han assolit, 43 que estan en
curs i jo no tenc constància de 25 que s’hagin iniciat, la qual
cosa no vol dir que no s’hagi iniciat alguna. D’aquestes
darreres també caldria analitzar quin és el motiu perquè moltes
vegades és la interacció d’altres actors en la consecució
d’aquest objectiu. Tot plegat, però, sembla un bon ritme
d’execució dels compromisos assolits, atenent que tot just hem
creuat l’equador de la legislatura.
No entraré a valorar, com he dit, ja s’ha fet massa extensiu
en aquest debat de la comunitat, les mesures del document, tan
sols permetin-me fer una referència a una actuació que apunta
cap un dels grans objectius de la legislatura: un major i millor
repartiment del creixement econòmic. Efectivament, són
innumerables les vegades en què des de diferents membres del
Govern havien instat a un major reconeixement laboral per la
via retributiva. Primer el conveni de comerç i finalment el
conveni d’hoteleria, amb un increment del 17%, permetrà un
avanç molt gran en aquest millor repartiment dels beneficis de
la principal activitat econòmica. Cal agrair a patronal i sindicats
la voluntat d’acord i al Govern l’eficaç mediació. Enhorabona,
Sr. Negueruela, sens dubte una gran notícia i millorarà
l’economia, perquè entenem que puja més el PIB quan més
repartits estan els doblers que si es concentren en una mateixa
persona. Ja va posar un exemple aquí, que si Bill Gates es
trasllada aquí, s’empadrona aquí, el PIB pujarà molt, però
realment l’economia no es dinamitzarà molt més, i tant de bo
vengui i s’empadroni aquí, no és que...
(Remor de veus)
Finalment permeti’m que faci una reflexió, m’agradaria fer
una reflexió que té a veure en la situació del país en què es
troba immers. Com a reflexió reconec que és subjectiva, però
crec que també està basada en dades que podem considerar
objectives. He estat pensat molt en el tema de Catalunya, tema
territorial, la situació, i crec que la conclusió a la que arrib,
record que és una conclusió subjectiva, ara intentaré que les
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dades siguin mínimament objectives, és que el país ha arribat
a aquesta situació perquè el PP sempre fa tard, sempre fa tard!
(Remor de veus)
No sé si a consciència, no sé si a consciència, però sempre
fa tard. I aquest fet ha estat i és una rèmora en el progrés de
l’Estat i el que és pitjor fins i tot, com ha passat en l’actualitat,
el fa posar en perill i això evidentment encara és més delicat.
Sustentaré aquesta afirmació amb dades històriques i si no em
contradiuen els propis membres del PP, objectives. Són
exemples de polítiques amb les quals el PP en el seu moment
no només s’hi va oposar, sinó que fins i tot va fer tot el que va
poder perquè no es duguessin a terme. Al cap i a la fi totes
aquestes polítiques han acabat consolidades en la nostra
societat i fins i tot el propi PP les defensa. N’he fet un recull,
no és exhaustiu ni cronològic, anava apuntant.
Començ enrere, la Llei del divorci. Vostès s’hi varen oposar
amb vehemència i ja ningú no discuteix la Llei del divorci...
(Alguns aplaudiments)
La Llei de l’avortament, la Llei de sanitat universal, la Llei
general de sanitat, no hi varen donar suport. I ara qui discuteix
això? La llei cremallera, ens varen fer una campanya brutal,
varen arribar tard, ara no es discuteix això, sempre fan tard en
això. Més delicat, varen arribar tard a ser conscients que no hi
havia armes de destrucció massiva a Iraq i que no havien d’anar
a les Açores, varen arribar tard! I car que ho hem pagat i molt
car que ho hem pagat. Varen arribar tard que l’11-M no va ser
ETA. Què hem de dir de la Llei de matrimonis de persones del
mateix sexe, no hi varen arribar tard amb la campanya que
varen fer, senyors del PP? I la Llei de dependència? I la Llei de
prohibició de fumar en llocs públics, no hi varen arribar tard?
Qui és que la discuteix ara? Se’n recorden de Rajoy dient,
“¡viva el vino!”...
(Remor de veus)
Això era la campanya en contra de la Llei de prohibició de
fumar en llocs públics! Era això, no hi varen arribar tard? Se’n
recorden de la campanya que varen fer a Zapatero quan va
pujar 2 punts l’IVA? Se’n recorden de la campanya de recollida
de signatures i vostès quan varen entrar al cap de tres mesos la
varen pujar 3 punts. Havien de fer aquesta campanya? Varen
arribar tard a reconèixer que l’IVA s’havia de tocar, varen
arribar tard. Varen arribar tard a reconèixer que la política
antiterrorista del Sr. Zapatero era la correcta, bàsicament
perquè va acabar amb la violència d’ETA.
(Alguns aplaudiments)
Jo li record, vostès fins i tot li deien etarra a Zapatero,
etarra li deien i va acabar amb ETA. Almanco ETA va acabar
amb el seu mandat, per tant, devia ser conseqüència també de
les polítiques del Sr. Zapatero. I vostès s’hi tiraven a la jugular.
A ser conscients de la importància del canvi climàtic,
encara no ho han agafat, arriben tard...
(Remor de veus)
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Al carril bici, al carril bici. Crec que també, això és una
opinió personal, aquesta no és tan objectiva, crec que també
arriben tard a regular el benestar animal, en 20 anys estic
convençut que defensaran aquestes polítiques que aquí acabam
d’aprovar fa un parell de mesos.
(Alguns aplaudiments)
També arriben tard a reconèixer que el lloguer en
plurifamiliars s’havia de regular i arriben tard que l’impost de
turisme sostenible evidentment és una bona idea. Hi arriben
tard, benvinguts, eh?, benvinguts, però arriben tard, hem perdut
mil milions d’euros d’inversió que aquesta terra no es podia
permetre. I encara, pel que he sentit avui matí del Sr. Company,
arriben tard a assabentar-se, i això que ho vaig dir l’any passat,
el Sr. Company no hi devia ser, com avui que tampoc no hi és,
no hi devia ser i no s’han assabentat que la Sra. Armengol quan
va ser presidenta del Consell Insular de Mallorca, va tancar els
quatre anys en superàvit.
(Alguns aplaudiments)
Va tancar els quatre 4 anys en superàvit! I avui el Sr.
Company ha reiterat aquí una altra vegada que havia fet fallida
el consell insular. Molt bé! Idò els quatre anys de superàvit,
dades objectives i intervingudes també per la Sindicatura de
Comptes, eh? Que tampoc no és...
N’hi ha moltes més de polítiques, hi ha molts més
exemples. Podria seguir fins demà..., però m’atur aquí.
(Remor de veus)
I diré la clau, crec que és la clau. De totes aquestes n’hi ha
una que ara adquireix major importància, atesa la greu crisi
territorial en què està immers el nostre país. Efectivament cal
recordar que l’any 78 AP es va abstenir en el referèndum de
l’actual Constitució, no li varen donar suport vostès...
(Remor de veus)
Vostès com a hereus de l’antic AP, no li varen donar suport
a l’actual Constitució. Anys més tard s’han convertit en els seus
principals defensors, ara tot allò que sigui la Constitució no es
pot tocar ni una coma. Tanca fins i tot, quan tota la societat en
general i el PSOE en particular ja fa anys que reclama la seva
modificació per millorar l’encaix territorial de les diferents
comunitats autònomes amb l’Estat, s’hi han negat
reiteradament. Tornen arribar tard! I vaticín...
(Alguns aplaudiments)
I vaticín que aviat hauran d’obrir les negociacions per
modificar-la a corre-cuita i de mala manera, tard! Arriben tard!
(Alguns aplaudiments)
La proposta del PSOE és un estat federal, és una solució per
discutir, evidentment, s’ha d’elaborar. De fet, federal ve del
llatí foedus que vol dir pacte, s’ha de negociar, s’ha de pactar.
Bé, el que és indubtable, però, és que si haguéssim començat a
dialogar quan el PSOE ho deia, la situació actual seria molt

millor. D’això jo no en tenc cap dubte. Directament relacionat
amb l’anterior, crec que és evident que ara som conscients que
varen arribar tard evidentment, com sempre, que no havien
d’haver fet mai una campanya de recollida de firmes contra
l’Estatut de Catalunya, mai! Un error històric!
(Alguns aplaudiments)
Un Estatut votat pel 85% dels representants del poble
català, ni l’havien de recórrer davant el Constitucional. Arriben
tard! Fins i tot recorregueren articles calcats de l’Estatut
valencià i andalús, que vostès havien votat a favor en els seus
respectius parlaments...
(Alguns aplaudiments)
I faig una pregunta, a qui li va semblar bona idea? A qui li
va parèixer que això era una bona idea? Perquè els resultats han
estat dramàtics, dramàtics, han estat dramàtics els resultats! I
encara ho poden ser molt més, encara ho poden ser molt més.
I tot prové d’allà, que cara haurem pagat aquesta errada! Un
altre cop s’adonaren tard de l’errada. Esper que algú encara ho
pugui arreglar, però si realment ha de ser el mateix que cercava
les firmes contra l’Estatut, permetin-me que tengui els meus
fundats dubtes.
Una altra política en la qual el PP arriba tard és el diàleg
amb Catalunya, totes tres com veieu relacionades. Fa anys que
des del PSOE insistim que cal una solució política al conflicte
i per tant, dialogada. Així ho va reclamar Alfredo Pérez
Rubalcaba en el debat de l’estat de la nació de l’any 2013, fa
més de quatre anys, però ja feia temps que ho veníem
reclamant. Algú té dubtes que si haguéssim començat a parlar
aleshores, la situació territorial de l’Estat seria millor? Tornen
arribar tard, el problema aquesta vegada és que no s’acaba de
veure ben bé quin serà el desenllaç final del conflicte. Esperem
que no sigui massa tard, com he dit, per trobar una solució
innòcua, sobretot innòcua, per als interessos de tothom i
d’impossible retorn a la normalitat que ens havia portat la
Constitució.
Ja per acabar, com he comentat abans, de les 149 mesures
que contenen els acords pel canvi, encara n’hi ha que no estan
enllestides. S’ha fet molta feina, això és indubtable, però
inevitablement se n’ha de seguir fent molta més; ni l’hem
acabada ni l’acabarem. Valoram molt positivament les mesures
proposades ahir, a tall d’exemple -sense ser molt rigorós- les
del Pla d’habitatge; les bonificacions fiscals -per cert,
bonificacions fiscals suposa reducció fiscal, això no basta per
aprovar els pressuposts, no?, és una petita...-; la política
energètica, importantíssima l’aposta de futur en la política
energètica; o l’aposta per la innovació i el rescat del talent, per
posar alguns exemples.
Ara bé, i pel que fa al futur immediat, els reptes que se’ns
plantegen vénen inexorablement condicionats per l’aprovació
d’uns bons pressuposts els propers mesos, d’aquesta no ens
n’escapam, així com les lleis tan importants com la
d’urbanisme, la del canvi climàtic, la d’habitatge, el Pla
d’indústria o el pacte educatiu, per citar uns exemples. No
intentaré ser rigorós perquè tanmateix ja s’han dit tots. També
caldrà donar continuïtat al Pla contra la precarietat laboral, al
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Pla d’infraestructures educatives, iniciar les inversions
previstes en habitatge i del nou projecte energètic, tan
necessàries. Evidentment seguirà essent vital la negociació d’un
bon REB i caldrà veure com es tanca, si és que es tanca, el nou
model de finançament autonòmic i com evoluciona la petició
de condonació del part del deute.
Des del Grup Parlamentari Socialista us volem donar
l’enhorabona per aquests dos anys i escaig de gestió, que ha
sabut capgirar la situació de la qual proveníem, i us encoratjam
a mantenir ferm el pols per emprendre les polítiques que calen
per a aquesta terra i defensar els interessos de la nostra
comunitat. En aquesta tasca sempre ens tendreu al vostre costat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alcover. Passam al torn d’intervenció de
la Sra. Presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Alcover, per la
intervenció com a Grup Parlamentari Socialista, on ha posat de
manifest una cosa que jo no tenia cap dubte, que és la defensa
acèrrima d’unes polítiques diferents en aquesta comunitat
autònoma, la defensa amb força dels ciutadans d’aquestes illes,
d’una forma de fer política en què centram tota l’acció del
Govern, tota l’acció pública en allò que és realment important,
que són els ciutadans d’aquesta terra, de les quatre illes, de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; que ho feim amb
decisió, ho feim amb valentia; que ho feim gràcies a un full de
ruta pactat, que jo pos una vegada més en valor la capacitat de
diàleg i de consens que ha fet possible que aquest territori,
aquesta comunitat autònoma funcioni molt millor, i que les
polítiques que es prenguin són exemple a molts altres llocs a
Espanya, i és veritat que altres governs autonòmics -els de
dretes sobretot, clar- no ens han copiat cap mesura de les que
feim, però sí que les posen molt en valor moltes persones,
entitats de reconegut prestigi de tot Espanya.
La renda social és un exemple que s’està mirant a altres
comunitats autònomes; el pacte contra les violències masclistes
és un exemple en què la comunitat valenciana està treballant;
la decisió de retornar la targeta sanitària a les persones
immigrades és un exemple que s’està copiant a altres llocs. Fins
i tot l’impost de turisme sostenible sé que s’està valorant per
altres territoris d’Espanya, perquè són polítiques decidides,
valentes, que han canviat moltes coses en aquesta terra i que
serveixen de base també a altres llocs, i crec que està molt bé
que per primera vegada ens comencin a conèixer per polítiques
en benefici de la gent, per polítiques progressistes, per
polítiques d’esquerres, per polítiques compromeses, per
polítiques que donen els seus fruits. El Pla de precarietat
laboral ha estat exemple a nivell estatal... Moltíssimes coses.
Per tant crec que anam per bon camí, que el full de ruta que
molt bé deia el Sr. Alcover dels acords de governabilitat s’està
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complint. Per tant ha passat també a la història allò de polítics
que prometien una cosa i després, quan començaven a
governar, feien el contrari, perquè efectivament el Partit
Popular està molt acostumat a això: en campanya electoral
promet una cosa i quan governa fa la contrària o la fa diferent.
Jo crec que aquesta nova forma de fer política, de fer uns
compromisos públics, d’assumir un document, que a més de
forma permanent amb la comissió de seguiment es va valorant
la feina que s’està fent, i posant en discussió la rapidesa o no
d’algunes mesures, la necessitat de canviar-ne algunes altres...
Per tant tot aquest mètode de feina que estam practicant i que
vull agrair als grups parlamentaris que donen suport al Govern
crec que també funciona.
Vostè explicava molt bé el model d’illes que estam
treballant, que efectivament no és una legislatura, que són
moltes més; que efectivament estam plantejant un projecte de
futur per a les nostres illes basat en els drets de ciutadania,
basat en l’apoderament dels ciutadans i les ciutadanes, sobretot
dels més dèbils; basat en una diversificació econòmica
necessària, en creació de llocs de feina, que siguin de qualitat,
en la redistribució de la riquesa, en una protecció especial i una
cura especial del nostre paisatge, del nostre territori; una cura
especial també de ser qui som i per tant defensar allò que ens
fa diferents a la resta del món, defensar amb força les
necessitats que tenim, i no li agrairem prou mai la defensa que
vostè sempre fa dels comptes públics necessaris en aquesta
comunitat autònoma i per tant com hem d’anar a Madrid junts,
amb força, a defensar el règim especial i a defensar el sistema
de finançament, i a defensar totes les polítiques econòmiques
necessàries per poder garantir allò que -vostè ho explicava molt
bé- que el Partit Socialista ha tengut sempre dins la seva senya
d’identitat, que és la defensa de la igualtat, la defensa de la
justícia social, la defensa dels treballadors i les treballadores,
la defensa de tots aquells que, si no, són oblidats directament
per les administracions públiques.
Per tant aquest full de ruta del Govern s’està complint, i vull
acabar agraint al Grup Socialista, al Sr. Alcover, que a més ha
dibuixat, com sempre fa, amb uns arguments forts, contundents,
intel·ligents, ha dibuixat molt bé el que ha estat sempre la dreta
en aquesta terra de les Illes Balears i a Espanya, i que les
decisions que han pres a diferents moments de la història
evidentment han tengut unes conseqüències, que després tornar
enrere aquestes conseqüències sempre és molt més difícil, i no
em cansaré d’explicar que fer política, governar, decidir,
projectar, és prioritzar, i per prioritzar has de prioritzar bé i has
de prioritzar les persones i has de prioritzar l’interès general, i
això és una de les grans diferències que encara existeixen entre
la dreta i l’esquerra. Per tant vull agrair-li les propostes; agrairli també des del Grup Socialista, i això no és fàcil, una actitud
reivindicativa amb el Govern de les Illes Balears, que crec que
s’ha de mantenir, Sr. Alcover; agrair-li la intervenció d’avui,
però agrair, i em deixaran que ho faci en primera persona, a tots
els diputats i les diputades del Partit Socialista el suport que
sempre també donen al Govern de les Illes Balears, i a vostè
concretament, una gran persona, una gran polític, i un gran
portaveu. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció.
Vull agrair també a tots els grups parlamentari que formen
part d’aquesta cambra el debat, les propostes, les idees, els
suggeriments, i dimarts que ve tendrem el debat de les
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propostes de resolució, i desitj que d’aquestes propostes de
resolució hi hagi idees en positiu per seguir millorant la tasca
que dia a dia està fent el Govern de les Illes Balears. I repetesc
una vegada més: nosaltres tenim aquest full de ruta fixat, de
canvi a la nostra comunitat autònoma, i sabem que en algunes
coses ens equivocarem, i en això una vegada més diré que
sempre demanarem disculpes i sempre serem exigents amb
nosaltres mateixos. Ara bé, tenim la passió, la il·lusió i
l’esperança de servir els ciutadans i de servir-los de la millor
forma possible, que és fer feina intensament per millorar-los la
qualitat de vida, per millorar-los el seu present, i sobretot
pensant en el seu futur. Crec que tenim el full de ruta, crec que
tenim el projecte adequat per a aquestes illes en el moment
adequat, crec que l’estam aplicant i crec sincerament que això
té gran futur per endavant.
Acab, després d’agrair a tots els diputats i les diputades la
seva tasca, la seva espera avui durant els dos dies de debat, les
propostes dels grups parlamentaris, i acab agraint també la
feina i el suport que ens han donat tots els treballadors i les
treballadores del Parlament per fer possible aquest debat de
política general, a la gent que ha fet possible retransmetre’l als
mitjans de comunicació i a la gent que ha fet possible traslladar
les nostres propostes a la ciutadania, i d’una forma molt
especial al servei d’intèrprets de la llengua de signes que també
ens han acompanyat durant aquests dos dies.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, presidenta. Sr. Alcover, vol fer ús de la
rèplica? Doncs donam per acabat el debat.
També, tal com es va acordar a la Junta de Portaveus per
unanimitat, record que els grups parlamentaris poden presentar
les propostes de resolució fins al divendres a les deu del matí,
d’acord?
Com que no hi ha més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Passam a la segona sessió plenària d’avui.
Punt únic.- Debat de les propostes de resolució
presentades pels grups parlamentaris derivades del Debat
general sobre l'acció política i de govern del Govern de les
Illes Balears.
El punt únic de l’ordre del dia correspon al debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris, derivades del debat general sobre l’acció política
i de govern del Govern de les Illes Balears.
El debat, segons s’acordà a la Junta de Portaveus de dia 27
d’octubre, es durà a terme de la manera següent: intervendran
els grups parlamentaris durant 20 minuts per defensar les
propostes de resolució presentades, de major a menor... -per
favor, guardin silenci- ...de major a menor i, en darrer lloc, el
Grup Parlamentari Socialista. Hi haurà un torn de fixació de
posicions de 15 minuts i intervencions en torn de rèplica de 5
minuts.
Les propostes presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la Mesa seran transcrites literalment al Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu corresponent per
fer-ne la defensa.
Acabat el debat de les propostes presentades se’n farà la
votació en el mateix ordre en què han estat debatudes.
Per tant passam a la intervenció del grup parlamentaris.
Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar les 48
propostes de resolució RGE núm. 14108/17. Té la paraula la
Sra. Margalida Prohens.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar el projecte de la implantació del gas
natural a Menorca, que va ser adjudicat per l’anterior
govern de les Illes Balears el mes de març de 2015.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Pla d'Indústria que estableix la
recentment aprovada Llei d'indústria abans del 31 de
desembre de 2017, per tal d'impulsar el sector industrial de
les nostres Illes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el termini de quatre mesos presenti en
el Parlament una llei per combatre la sinistralitat laboral,
per tal de disminuir l'elevada sinistralitat que es dóna a les
nostres illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i, concretament, la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca a la immediata tramitació
dels expedients de les ajudes per al desenvolupament rural
que es troben paralitzats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme polítiques actives d’ocupació
diferenciades, amb una major dotació pressupostària per

a 2018, per a aturats de llarga durada, per tal de disminuir
l'anomenat atur estructural i per a aturats majors de 45
anys, davant les dificultats d’aquest col·lectiu per accedir
a un lloc de treball.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, com acusació particular de l’anomenat
“cas contractes” sol·liciti que en les diligències prèvies
obertes es realitzi:
•

•

Una prova pericial i sobre el valor de mercat dels
estudis que siguin objecte d’investigació així com dels
que, en el futur, puguin ser-hi inclosos, atès que
l’informe de la Intervenció expressament assenyala que
no n'és l’objecte.
Una sol·licitud al Consell de Formentera, a
l’Ajuntament de Palma i a l’Ajuntament de Calvià dels
expedients de contractació dels estudis adjudicats a les
empreses vinculades amb el Sr. Jaume Garau Taberner
durant aquesta legislatura.

7. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears ha incomplit el Codi Ètic i la Llei de
contractes del sector públic donant lloc a una querella
admesa a tràmit per corrupció política, i insta el Govern a
extremar els controls per evitar qualsevol altre cas de
corrupció i a complir sense més retard totes les obligacions
de transparència, bon govern i bona administració
establertes a la normativa estatal i autonòmica aplicable.
8. El Parlament de les Illes Balears constata que la
Comissió d'investigació de les carreteres d'Eivissa ha
significat un malbaratament de recursos públics donat que
ha acabat amb l'arxiu de les seves conclusions per part de
la Fiscalia Anticorrupció.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar al Projecte de llei de pressuposts
generals de les Illes Balears per a 2018 l’execució dels
projectes per a la recollida i desguàs de les aigües
superficials del sector nord de Ciutadella, per ser
canalitzades cap al Canal dels Horts; i de canalització del
tram urbà del Canal Salat tercera fase, d’acord amb la
petició formulada per l’Ajuntament de Ciutadella l’agost
de 2015 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així
mateix, insta el Govern de les Illes Balears que aquests
mateixos pressuposts incorporin l’execució del projecte per
a la recollida i desguàs de les aigües superficials del tram
rústic d’Alaior, anomenat projecte de protecció enfront de
les avingudes que preveu la connexió amb un anterior
projecte.
10. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta el
retard en la posada en marxa de l’estació dessaladora de
Ciutadella, i insta el Govern de les Illes Balears a
gestionar, sense més retard ni excuses, la posada en
funcionament d’aquestes instal·lacions, tal com va
anunciar el Pacte, de manera que el preu de l’aigua no
superi la mitjana del preu de la resta de dessaladores de
les Illes Balears.

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 31 d'octubre de 2017

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar i executar definitivament durant
el 2018 una política eficaç per a la desnitrificació dels
aqüífers d’Eivissa i Menorca, que presenten
concentracions excessives de nitrats, clorurs i sulfats.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a executar l’eliminació, amb garanties que no
es produiran afectacions ni impactes mediambientals, dels
fangs contaminants de l’antiga depuradora de Ferreries,
i que desisteixi definitivament del soterrament d’aquests
llots contaminants. Així mateix el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a liquidar l'import degut a
l'Ajuntament de Santa Eulària (Eivissa) per la gestió i
l'aplicació agrícola dels llots originats per la depuradora
de la localitat.
13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears a la
immediata retirada de la canalització submarina de l’antic
emissari de Talamanca, en atenció a la preservació
mediambiental de les praderies de posidònia, la seguretat
marítima i la integritat física de les persones.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar l’article 6 del Decret 29/2007 per
autoritzar el fondeig lliure condicionat amb boies
ecològiques al Port de Sanitja.
15. El Parlament de les Illes Balears constata el retard en
l’execució de les tasques de neteja de torrents previstes per
a enguany i insta el Govern de les Illes Balears a elaborar
un pla plurianual de neteges de torrents de totes les illes i
a augmentar les quantitats en el pressupost de 2018.
16. El Parlament de les Illes Balears constata que durant
els dos anys de govern d’aquest Pacte, les úniques
depuradores fetes són precisament les que deixà amb
projectes i dotació pressupostària l’anterior executiu i les
fetes pel Ministeri que foren desbloquejades pel govern
anterior. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a elaborar el pla de
construcció i manteniment de depuradores i estacions de
bombeig i a incrementar les partides suficientment en els
pressuposts generals de les Illes Balears per a 2018.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar el pressupost de transport públic
i a adreçar-lo, prioritàriament, a solucionar els problemes
de mobilitat dels residents de Balears, apostant per la
intermodalitat que garanteix l’Estació Intermodal de
Palma.
18. El Parlament de les Illes Balears constata que
l’absència de mesures en transport públic i infraestructures
condiciona la greu saturació viària -que va en augment- i
que cada dia pateixen milers de ciutadans a les carreteres,
especialment en els accessos a Palma.
19. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la declaració de Reserva Natural
i Marina de l’illa de Tagomago.
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20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, dins la present legislatura, s’ampliï la
capacitat de la depuradora de Formentera i, dins el proper
any 2018, es facin les actuacions necessàries per tal de
reduir al màxim les males olors i les molèsties que causa
als veïns de la zona.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar la quantificació econòmica del
traspàs de competències als consells insulars de gestió de
residències i centres de dia i de gestió de places
residencials i de centre de dia, amb l’objectiu de dotar-les
suficientment, especialment en el cas de l’illa de Menorca.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, conjuntament amb el Consell de
Mallorca, un nou projecte d’ús per al Centre Joan Crespí,
que aprofiti les seves instal·lacions i s’adapti a les
necessitats actuals i reals de les persones amb discapacitat.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar el sobrant pressupostari de la
renda social garantida, en el cas que n’hi hagi, a finançar
exclusivament nous projectes o programes d’àmbit social
que no hagin estat anunciats prèviament.
24. El Parlament de les Illes Balears, pel que fa a la
normativa en matèria de serveis socials i participació, insta
el Govern de les Illes Balears a agilitar el desenvolupament
de la Llei d’igualtat de dones i homes, especialment en allò
que fa referència a la violència masclista, i a presentar,
dins l’any 2018, el projecte d’una nova llei del voluntariat
de les Illes Balears.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un estudi, conjuntament amb tots
els consells insulars i ajuntaments, dels serveis socials i
programes susceptibles de concertació social.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que realitzi la seva política social d’habitatge
comptant amb tots els consells insulars, els ajuntaments,
les entitats socials i els agents del sector.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir una residència destinada als
menorquins, eivissencs i formenterencs que han de rebre
atenció sanitària a Mallorca, i els seus familiars, en lloc de
destinar a ús residencial unes habitacions hospitalàries de
Son Espases, amb l’incompliment que suposa dels
compromisos contrets pels partits del Pacte per a aquesta
legislatura.
28. El Parlament de les Illes Balears continua constatant
la problemàtica existent derivada de la manca de personal
a gran part dels centres sanitaris de la nostra comunitat
autònoma, i insta el Govern de les Illes Balears a presentar
de forma immediata el Pla proposat i aprovat el 27 de
setembre de 2016 i a presentar, en tres mesos, el de
prevenció d’esperes excessivament prolongades en els
serveis d’urgències hospitalàries, domiciliàries i a proves
diagnòstiques, per àrees de salut, per a la seva presentació
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als sindicats i als serveis mèdics afectats a fi de consensuar
les actuacions a realitzar.

d’Educació i Universitat, tal i com s’havien compromès els
partits que formen part del Pacte.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada
i aprovada per unanimitat el dia 8 de febrer de 2017 en els
termes següents: “ La Conselleria de Salut proposarà als
sindicats d’àmbit sanitari d’aquesta comunitat amb
representació a l’Ibsalut, iniciar negociacions d’aquelles
mesures, incloses les econòmiques, que suposin una
fidelització dels professionals de les diferents àrees de
salut”. I atesa la precarietat de les mesures per atreure
professionals de la salut a aquesta comunitat autònoma i
atesa la millora econòmica actual, insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a aquelles mesures
acordades i signades anteriorment com ara els acords
sindicals de fidelització de 2008.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un nou Pla d’infraestructures
educatives que modifiqui l’actual, resolgui les mancances
de finançament i les imprecisions temporals, inclogui
aquells centres educatius que varen ser oblidats i reculli les
necessitats que s’han posat en evidència amb compromisos
ferms de solució per a cada municipi balear.

30. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera de
Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
complir els acords parlamentaris aprovats, com ara les
proposicions no de llei aprovades a la Comissió de Salut el
7 d’octubre de 2015 i el 28 d’octubre de 2015, respecte
dels grups de treball de coordinació sociosanitària a totes
les àrees de salut, o la proposició no de llei aprovada en el
Ple de dia 7 de desembre de 2016 respecte de la redacció
del Pla de cronicitat en un termini de sis mesos.
31. El Parlament de les Illes Balears constata la falta de
diàleg del Govern de les Illes Balears amb els diferents
sindicats sanitaris i la imposició del Decret de capacitació
lingüística del personal estatutari del Servei de Salut
contra el criteri de tots els gerents dels hospitals públics, i
insta el Govern de les Illes Balears a tenir en compte en la
tramitació del decret les opinions dels col·lectius afectats
que tots els gerents han fet seves.
32. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors de la sanitat pública i, davant el menyspreu
continuat d’aquest govern, també constata i reconeix el
paper de la sanitat privada i de la seva col·laboració amb
la sanitat pública per a la millora de la salut d’aquesta
comunitat.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar un servei d’al·lergologia a l’illa
de Mallorca, un a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera i
un altre a l’àrea de salut de Menorca.
34. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer
feina per un sistema educatiu basat en la qualitat, l’equitat
i la llibertat on cada alumne pugui desenvolupar els seus
interessos i aptituds; un sistema que faci efectiu el dret a
l’educació de qualitat i a la llibertat d’ensenyament com a
drets públics subjectius.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu immediatament l’increment dels
recursos econòmics destinats a educació, amb un mínim de
1.000 milions d’euros al pressupost de la Conselleria

37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una estratègia que inclogui
mesures concretes per lluitar contra les actuals xifres de
l’educació balear, que són de les pitjors nacionals en
matèria d’abandonament escolar prematur, fracàs escolar
i absentisme.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar abans de final d’any un Pla de
cultura real i efectiu per al període 2017-2019, amb
l’obligació de desplegar-lo de forma efectiva en els devuit
mesos que resten de legislatura.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una aposta ferma i clara per l’escola
concertada, opció elegida pel 40% de les famílies de les
Illes Balears, amb el reconeixement de la seva necessitat
dins la societat de les Illes Balears, i a dotar-la dels
mateixos recursos que l’escola pública, sense
discriminar-la com s’ha fet ara.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb el Govern de l’Estat els
convenis que siguin necessaris, a fi de donar compliment al
protocol d’intencions firmat entre els dos governs el mes de
desembre de 2015 i que suposen el desenvolupament del
Conveni de carreteres.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar, reivindicar i tancar els acords
necessaris amb el Govern d’Espanya a fi de garantir abans
de finals de la present legislatura l’execució de les
inversions estatutàries, la millora del sistema de
finançament de les comunitats autònomes i l’aprovació del
nou Règim Especial per a les Illes Balears; així com a
situar la inversió per càpita a les Illes Balears, mitjançant
els pressuposts de l’Estat per a 2018, almenys a la mitjana
de l’Estat espanyol. També s’insta el Govern de les Illes
Balears a presentar nous projectes al Pla Juncker, així com
a defensar i lluitar els projectes ja presentats.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir en els pressupostos de la
comunitat autònoma per a 2018 una reducció impositiva a
les rendes mitjanes i baixes, i insta també el Govern de les
Illes Balears a no incrementar el tipus impositiu de cap
impost i a no crear noves figures impositives pel que resta
de legislatura. En concret, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a incorporar als
pressupostos de la CAIB 2018 les següents mesures fiscals:
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•

•
•

•
•

Anul·lar l’increment previst a l’Impost de Turisme
Sostenible i eliminar aquest impost a les estades
turístiques en temporada baixa.
Reduir la tributació a l’Impost de Successions i
Donacions, i en especial als anomenats grups 3 i 4.
Reduir al 4% l’Impost de Transmissions Patrimonials
per als ciutadans que adquireixin el seu primer
habitatge habitual.
Retornar els tipus impositius de l’Impost de Patrimoni
als valors previs a 2016.
Incrementar els llindars i les quanties de les actuals
deduccions autonòmiques de l'IRPF per lloguer
d’habitatge i per adquisició de llibres de text, i crear
una deducció per despeses d’escoleta.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir una partida als pressupostos de la
CAIB per a 2018 per començar a pagar els 144 milions que
el Govern té pendent de pagament amb els consells de
Mallorca (125 milions), Menorca (8,5 milions) i Eivissa
(10,5 milions), en concepte de bestretes a compte del model
de finançament dels consells insulars. Per altra banda, es
constata que l’increment de pressupost als consells insulars
del 9% a l'exercici de 2017 en comparació a l'exercici de
2016, és fruit de la llei de finançament de consells insulars
aprovada a l’anterior legislatura.
44. El Parlament de les Illes Balears constata l’excessiu
nivell d’endeutament de la CAIB i insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures concretes per tal d’anar
reduint aquest deute, ara que es disposa d’una situació
econòmica adient.
45. El Parlament de les Illes Balears constata l'important
increment de les partides pressupostàries destinades a
Educació, Sanitat i Serveis Socials, fruit de l'augment de
l'ordre dels 1.000 milions d'euros dels recursos disponibles
per part del Govern, com a conseqüència de la reactivació
econòmica que es va començar a esdevenir a partir de
l'any 2014 de l'anterior legislatura.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a anul·lar l’acord del Consell de Govern a
través del qual es transferia la competència en matèria de
promoció turística als consells insulars, i a renegociar amb
els propis consells insulars una millora de la dotació
econòmica. El resultat de la renegociació no reduirà en
cap cas la dotació econòmica acceptada pels consells
insulars que ja són titulars de la competència.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure en les convocatòries sobre la
destinació de l’impost turístic la possibilitat que els
ajuntaments individualment i a través de la FELIB puguin
presentar projectes de finançament en el seu àmbit
territorial que s’ajustin al caràcter finalista de la Llei
2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades
turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del
turisme sostenible. En aquest sentit, el Parlament insta el
Govern a destinar als projectes presentats pels municipis
de les Illes Balears un mínim corresponent al 33% de
l’impost turístic recaptat en cada exercici.
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48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
turisme de les Illes Balears, per tal d’evitar la situació
actual que suposa una prohibició efectiva de qualsevol
modalitat de lloguer turístic.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, anava a
començar dient que estam contents que enguany la presidenta
del Govern ens acompanyi en aquest debat, però veig que s’ha
absentat, un debat de les propostes de resolució derivades del
debat de política general, un ple que des del Partit Popular
consideram essencial per veure el grau de compromís de cada
grup a trobar solucions concretes a problemes concrets dels
ciutadans de les nostres illes; un ple que ens dóna l’oportunitat
de baixar al detall després, especialment, del programa
electoral que ens va presentar la presidenta Armengol la
setmana passada, un programa electoral a meitat de legislatura,
curiós; un programa electoral que pareix que a la fi s’han
adonat que comença a ser hora de passar dels gestos a la gestió,
de les mesures ideològiques i partidistes a respostes als reptes
que té la nostra comunitat.
El que passa, i això els ho van dir tots els portaveus de
l’oposició, és que la seva credibilitat en matèria de compliment
és molt minsa. Els repetesc el que els va dir el president del
Partit Popular la setmana passada: “I amb aquest currículum
d’incompliments, quines garanties tenim els ciutadans que ara
sí està disposada a complir el que promet?”. I per no tornar a
repassar el llistat interminable de promeses incomplides basta
pegar un cop d’ull al que han fet de les propostes de resolució
aprovades ara fa un any en aquest parlament: de les 132
aprovades, n’han posat en marxa 70, un escàs 53% d’allò que
va aprovar la majoria parlamentària. A Turisme han posat en
marxa 3 de 8 iniciatives; a Hisenda, 4 de 12; a Salut, 4 de 17.
Curiós el paper de centre de la vida política que havia de ser
aquest parlament.
Per això no els amag que ens demanam quin sentit té que
avui tornem venir aquí a presentar propostes noves o a tornar
a insistir en propostes aprovades que vostès han ignorat
sistemàticament, però com a diputats i diputades del grup
majoritari d’aquesta cambra hem fet la nostra feina, i hem
presentat 48 propostes que inclouen totes les àrees, i propostes
específiques per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Nosaltres, a diferència d’altres i per a vergonya de molts, no
eludim les nostres responsabilitats a la cambra parlamentària;
nosaltres, a diferència de vostès, tenim clar que ara qui governa
són vostès, que qui fa el control és l’oposició, i qui ha de fet
deixadesa de les seves funcions per complir el que mana aquest
parlament és el seu govern.
Com ja va dir el president Company venim amb ànim
constructiu, amb propostes realistes, lluny de demagògies; amb
propostes que són bones per als ciutadans, i amb propostes que
ara vostès, amb 1.000 milions d’euros més al calaix, poden i
estan en disposició d’executar. L’economia ha deixat de ser una
excusa per no complir, i també, com ja vam dir la setmana
passada, tot i que els agafàs amb el peu canviat, des del Partit
Popular aprovarem moltes de les propostes que presenten els
altres grups, perquè són necessàries i bones per als ciutadans.
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I aquesta i no altra és la nova política, la política del sí és sí, tot
i que tenim una presidenta aïllada cada vegada més, fins i tot
dins el seu partit. Segueix instaurada en la vella política de la
confrontació, del no és no, i de l’ambigüitat.

I volem parlar també de saturació, sí, de la saturació que
pateixen els ciutadans de Balears a carreteres i als accessos a
Palma, fet que constata l’absència de mesures de transport
públic i de noves infraestructures.

Com que tots vostès tenen a les seves mans les 48 propostes
del Partit Popular em limitaré a destacar-ne algunes sense que
això vulgui restar importància a les altres. En economia i treball
instam el Govern a presentar una llei per combatre la
sinistralitat laboral, tan elevada a les nostres illes, i a dur a
terme polítiques d’ocupació diferenciades contra l’atur
estructural i per a aturats majors de 45 anys, ja que segons les
darreres dades a Balears creix un 34,2% l’atur en major de 55
anys, amb 2.700 aturats més en aquest col·lectiu que l’any
passat, tot i tenir un conseller, avui també absent, que no
accepta ni la més mínima crítica.

Dins els termes grandiloqüents però buits destaca el
concepte de federalisme interior; per això des del Partit Popular
ens proposam dotar de contingut el seu federalisme interior.
Revisin la quantificació econòmica del traspàs de competències
a consells insulars en gestió de residències i centres de dia i les
dotin de forma suficient, especialment a Menorca.

Volem parlar també d’allò que ni la presidenta ni els grups
que li donen suport van anomenar: el cas de presumpta
corrupció que afecta de ple el seu executiu. Per això instam que
com a acusació particular sol·licitin una prova pericial i sobre
el valor de mercat dels estudis investigats, i els expedients de
contractació dels estudis adjudicats a dit al cap de campanya de
MÉS al Consell de Formentera, a l’Ajuntament de Palma i a
l’Ajuntament de Calvià. Deixin de predicar transparència i
comencin a practicar-la. Així mateix, ja que la Sra. Armengol
va presumir del codi ètic, ens veim obligats a completar el que
ella va oblidar, i és la constatació de l’incompliment i, el que és
més important, extremar els controls perquè mai més no torni
a passar.
Menció especial volem fer a aquelles mesures destinades a
pal·liar els problemes d’aigua de la nostra comunitat, que
hauria de ser, i no ho és, l’objecte principal de les inversions
derivades de l’impost de turisme sostenible; per això, entre
d’altres, instam a la posada en marxa sense més excuses de la
dessaladora de Ciutadella, sense que el preu de l’aigua no
superi la mitjana de Balears; instam també a dur a terme una
política per a la desnitrificació dels aqüífers d’Eivissa i
Menorca, i li demanam la immediata retirada de la canalització
submarina de l’antic emissari de Talamanca. Avui sí -i quina
llàstima que no hi sigui la Sra. Armengol- que el Partit Popular
parla de Talamanca.
Si tenguéssim temps i espai il·limitat haguéssim fet un
capítol de propostes de la que va ser la part més destacada del
discurs de la presidenta: les medalles alienes que es va intentar
penjar sense posar-se vermella, però la realitat sempre s’acaba
imposant. Per això instam aquest govern a la immediata
tramitació de les ajudes per al Pla de desenvolupament rural;
encara que aquest pla no l’hagin inventat vostès, almanco
paguin i així hauran complit amb la part que els toca.
I constatam també que en dos anys i mig de legislatura les
úniques depuradores fetes són les que van trobar amb projectes
i dotació pressupostària de l’anterior executiu, les que el Partit
Popular va desbloquejar davant el ministeri; però si volen
medalles també hi ha espai, posin-se a fer feina i elaborin el Pla
de construcció i manteniment de depuradores i estacions de
bombeig; o també ampliïn la capacitat de la depuradora de
Formentera i dins 2018 facin les actuacions necessàries per
reduir al màxim les males olors.

Comencin a pagar, dos anys i mig després, ara que poden,
els 144 milions que tenen pendent en concepte de bestretes als
consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I si es
pengen la medalla, una més, de presumir d’un increment del
9% dels pressuposts dels consells, reconeguin almanco que és
fruit de la Llei de finançament aprovada la passada legislatura,
amb la seva oposició.
Seria també un bon exemple de federalisme interior,
construir una residència destinada a menorquins, eivissencs i
formenterencs que han de rebre atenció sanitària a Mallorca i
als seus familiars, enlloc de destinar a ús residencials
habitacions de Son Espases. Bé, això de fet seria federalisme
interior i complir els seus propis compromisos, allò que ens
deia el Sr. Alcover, que era la bíblia, els acords pel canvi.
Seria també un bon exercici de federalisme interior, que
deixin de fer de trileros amb els consells i ajuntaments, que
deixin d’enganar-los i els donin el que vostès demanen per al
seu propi Govern, el que els pertoca, per això instam anul·lar
l’acord del Consell de Govern per a la transferència de
competències en matèria de promoció turística i renegociar una
millora de la dotació econòmica, ja que, com avui acabam de
veure en el torn de preguntes, hi perden tots en relació amb el
que correspondria i en relació amb la distribució aprovada pel
Partit Popular el maig del 2015.
Tampoc no estan massa satisfets d’aquest federalisme
interior els ajuntaments, ja que a les convocatòries de l’impost
sobre turisme sostenible i el paper d’espectador de la comissió
que ha de triar els projectes, totalment controlada pel Govern,
els han fet perdre el temps i els doblers. Per això els proposam
que destinin als projectes presentats pels municipis, un mínim
corresponent al 33% de l’impost turístic recaptat a cada
exercici. Si la finalitat d’aquest impost és, o almanco era, com
deien vostès, reduir la petjada turística per al nostre territori,
facin que aquells que més la pateixen, que són els ajuntaments,
puguin veure aprovats els projectes que cadascun consideri
essencials. Jo ja no li parlaré d’un lligam de solidaritat, la
retòrica jo la deix a la presidenta, jo li parl de la realitat, del
que hauria de ser un impost finalista triat per vostès i que cada
vegada més s’allunya de la seva finalitat.
En l’àmbit de serveis socials, destacam tres propostes molt
clares. La primera, destinar el sobrant pressupostari de la renda
social garantida, en cas que n’hi hagi, així com l’han gestionada
fins ara, a finançar exclusivament nous projectes o programes
d’àmbit social que no hagin estat anunciats prèviament. Que si
volen ser el Govern tan social que diuen ser, no facin d’això
també una caixa comuna.
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També volem que agilitin el desenvolupament de la Llei
d’igualtat de dones i homes, que vam aprovar entre tots,
especialment allò que fa referència a la violència masclista, per
deixar d’encapçalar un trist rànquing, que no desitj a ningú.
I presentin també dins l’any 2018 el projecte de la nova Llei
de voluntariat de les Illes Balears.
Des del Partit Popular creiem en la concertació social, tot
i la nova medalla que es van intentar penjar, ho vam demostrar
la passada legislatura i cal seguir-hi avançant. Per això els
instam a elaborar un estudi amb tots els consells i ajuntaments
dels programes susceptibles de concertació social.
A l’àmbit de la salut, voldríem destacar propostes que
demostren que el mantra del seu diàleg, fins i tot amb el que
decideix la majoria d’aquest Parlament, és això, un mantra, i
ens veiem obligats a presentar propostes de resolució de
mesures ja aprovades en aquesta cambra, les quals vostès
continuen ignorant; mesures com ara la problemàtica existent,
a causa de la manca de personal als centres sanitaris i la seva
obligació de presentar un pla, aprovat el 27 de setembre de
2016, de prevenció d’esperes prolongades en els serveis
d’urgències hospitalàries domiciliàries i proves diagnòstiques,
consensuat amb sindicats i personal. Havia d’estar en tres
mesos, 27 de setembre del 2016 i encara esperam.
El mateix passa amb la proposta del Partit Popular,
aprovada per unanimitat dia 8 de febrer de 2017, en la qual la
conselleria havia de proposar als sindicats mesures, incloses les
econòmiques, que suposassin una fidelització del personal de
les distintes àrees de salut, atesa la precarietat de les mesures
per atreure personal i la millora econòmica actual, ara que
poden, donin compliment a les mesures acordades i signades
anteriorment, com els acords sindicals de fidelització del 2008.
També comença a ser hora que donin compliment a les PNL
de dia 7 i 28 d’octubre del 2015, respecte del grup de treball de
coordinació sociosanitària, o a la de dia 7 de desembre de
2016, respecte de la redacció d’un Pla de cronicitat, en un
termini de 6 mesos, 7 de desembre del 2016 i encara esperam.
Per acabar, volem constatar la manca de diàleg amb la
imposició del Decret de capacitació lingüística, contra el criteri
de professionals, de sindicats i fins i tot de tots els gerents
nomenats per vostès. Instam el Govern a rectificar, tot tenint en
compte aquestes opinions.
En l’àmbit educatiu, i tenint en compte el pacte que es
treballa a nivell estatal i també aquí, instam el Govern a fer
feina en un sistema educatiu basat en la llibertat i que faci
efectiu el dret a l’educació de qualitat i llibertat d’ensenyament,
com a drets públics subjectius. Sempre però en l’interès del
menor, el centre de totes les polítiques, per això és essencial
impulsar una estratègia amb mesures concretes per lluitar
contra les actuals xifres d’abandonament, el fracàs escolar i
l’absentisme, les pitjors de tota Espanya.
I davant dels atacs, o ambigüitats d’alguns, des del Partit
Popular ho tenim clar, volem que el Govern faci una aposta
ferma i clara per l’escola concertada, opció elegida pel 40% de
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les famílies de Balears, dotant-la dels mateixos recursos que
l’escola pública, sense discriminar-la, com s’ha fet fins ara.
Presentin també un nou Pla d’infraestructures per resoldre
les mancances de l’actual i incloure aquells centres educatius
que varen oblidar.
I ja per acabar, voldria destacar les propostes centrades en
el gruix de la intervenció del president del Partit Popular. Per
una banda, constatar, com deia abans, que ara sí podríem fer
moltes de les coses que no fan, i que aquests mil milions
d’euros més de recursos disponibles dels quals gaudeixen
vostès no es veuen reflectits en les seves prioritats de despesa
cap els ciutadans de Balears, si ho sabessin gestionar, moltes de
les mancances, deixadeses, o crítiques no existirien.
I no comparin, facin el favor de tenir una mica de dignitat
política i no comparin dues situacions econòmiques en dos
moments que res no tenen a veure. No és el mateix gestionar
l’èxit d’una comunitat amb més de mil milions de pressupost,
que fer-ho amb mil milions més de deute cada any, amb els
comptes en fallida, amb les factures dels impagaments que
vostès ens varen deixar. No és el mateix, i el que no és igual no
es pot comparar. Si el Partit Popular hagués disposat d’aquests
mil milions d’euros més, no hauria calgut fer moltes de les
polítiques que vàrem haver de fer. El problema és que vostès
no inverteixen com cal aquests recursos, fruit de la recuperació
econòmica, no de les seves polítiques, sinó de tots aquells que
amb dignitat, valentia i esperit de superació, varen fer possible
una recuperació econòmica pionera a Espanya.
Per això ara la nostra proposta de pacte fiscal, amb unes
mesures molt concretes, adreçades a reduir els imposts a les
rendes mitjanes i baixes, a les famílies, als autònoms, als petits
empresaris; mesures com anul·lar l’increment de l’impost de
turisme sostenible i eliminar aquest impost en temporada baixa.
Si vostès mateixos han reconegut que no el volen incrementar
en temporada baixa per no afectar la competitivitat, és
totalment incoherent que el mantenguin durant els mesos
d’hivern, no és que sigui incoherent amb el discurs del Partit
Popular, és que és incoherent amb el que vostès mateixos
prediquen.
També, si volem tenir una presidenta de la justícia i
l’equitat, faci justícia amb totes aquelles famílies que cada any
han de fer front a un impost confiscador, com és l’impost de
donacions i successions, no és just, es miri com es miri, haver
de tornar pagar un bé que la teva família ha pagat i ha
mantingut durant els anys.
Els proposam també reduir al 4% l’Impost de transmissions
patrimonials per als ciutadans que adquireixin el seu primer
habitatge habitual; o retornar el tipus impositiu de l’impost de
patrimoni als valors del 2016. Ara que pot, incrementin els
llindars i les quanties de les deduccions autonòmiques d’IRPF
per a lloguer d’habitatge i adquisició de llibres de text, i creïn
una deducció de despeses d’escoleta. I, ara que pot, apostin de
manera clara per la conciliació. Això és justícia, això és equitat
i això és repartiment de la riquesa.
Però, escoltin, si aquestes mesures que els proposa el Partit
Popular amb voluntat sincera d’arribar a un acord a vostès no
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els agraden o en tenen de millors, no passa res, rebutgin-les,
però no renunciïn a abaixar els imposts als ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma quan econòmicament ho poden fer; no
renunciïn, per les exigències d’uns socis que mai no acceptaran
una abaixada d’imposts, perquè no hi creuen, perquè no creuen
en la classe mitjana i perquè mai no en tendran prou.
Com va dir el Sr. Company nosaltres no farem xantatges de
darrera hora per aprovar els pressuposts, no els posarem entre
l’espasa i la paret amb mesures bones per als ciutadans
d’aquesta comunitat. La presidenta del Govern té ara una
darrera oportunitat d’abandonar aquests socis minoritaris que
l’estan escorant encara més i de tornar on hi ha la majoria de
ciutadans d’aquesta terra, a la centralitat i a la moderació; allà
hi trobarà els 19 diputats del Partit Popular i, si no, siguin
valents, i sense mentides i amb les dades a la mà surtin a
explicar als ciutadans, als que els varen votar i als que no, per
què no volen acceptar la proposta del Partit Popular, que és
bona per a tots, només perquè ve del Partit Popular. O siguin
sincers en aquesta cambra, i diguin-nos si l’any que ve, en
plena campanya electoral, sí que aprovaran aquestes propostes
que avui presenta el Partit Popular, com si fossin seves, això sí,
tal com farà per als pressuposts de l’any que ve amb les
mesures fiscals d’accés a un habitatge o per a estudiants fora de
la nostra comunitat que fa només un any va presentar el Partit
Popular i que vostès van rebutjar. No facin esperar els
ciutadans d’aquesta comunitat la seva campanya electoral per
tornar-los allò que ara ja estan en disposició de tornar.
I, en darrer lloc, i no menys importants, vull destacar la
necessitat de canviar l’actual sistema de finançament socialista,
d’aprovar un nou règim especial per a Balears i millorar la
inversió per càpita, però també és necessari que vostès facin els
deures, i a no renunciar a la important inversió del Pla Juncker,
com han fet aquests dos anys i mig.
Senyores i senyors diputats, això són, entre d’altres, les
nostres propostes; propostes realistes, estudiades, que suposen
totes elles un benefici per als ciutadans de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. Com veuen, senyors del Govern, tenen
encara molta feina a fer; no és hora de dormir perquè, si no,
quan es despertin no sabran el que els ha passat per damunt. És
hora d’arromangar-se, i el Partit Popular hi és per recordar-los
allò que no estan fent bé, però també per sumar quan hagin de
sumar.
Jo crec -em sap greu que no hi sigui la presidenta
Armengol- que el debat de..., jo no crec...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Prohens.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
...no sigui com el de l’any passat. Arribem a acords i facem-los
complir perquè, si no, aquest diàleg que tant predica aquest
govern serà només un trist monòleg.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Prohens. Intervenció del Grup Podem Illes
Balears per defensar les 26 propostes de resolució RGE núm.
14096/17. Té la paraula la Sra. Camargo.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una empresa energètica pública que
pugui impulsar el Pla de transició energètica que
necessiten les nostres illes i que prioritzi la iniciativa
pública.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer el dret subjectiu a l'habitatge
dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears que es
trobin en situació de vulnerabilitat en matèria d'habitatge.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d'una oficina d'habitatge buit que
disposi d'un registre per tal de donar respostes al problema
d'habitatge que tenim a la nostra terra.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar demanant al Govern estatal la
condonació del deute públic balear i la renegociació del
deute amb els bancs, per tal de disposar de més doblers per
a inversió en sanitat, educació i polítiques socials.
5. El Parlament de les Illes Balears reconeix la
plurinacionalitat de l'Estat i la necessitat d'una solució
dialogada per resoldre la situació a Catalunya, i rebutja
així mateix l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desprivatitzar serveis com l'hemodiàlisi a
Mallorca, la radioteràpia d'Eivissa i els pàrquings de Son
Espases i Can Misses, així com a prestar els serveis
d'hemodinàmica i neurocirurgia a l'Hospital de Can Misses
d'Eivissa, per anar treballant cap a una sanitat pública,
universal, gratuïta i de qualitat a les Illes Balears.

Acabi, Sra. Prohens, per favor.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Sí, vaig acabant. ...que el debat de la setmana passada no
servís per a res, crec que enguany aquest debat va servir i va
servir de molt; per això la presidenta ni tan sols no és aquí dins
avui. Facem ara que aquest debat de propostes de resolució...

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reduint les llistes d'espera
augmentant l'eficiència de l'ús dels recursos propis i el
nombre de professionals necessaris.
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8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per ampliar la
universalització efectiva de la Renda Social Garantida.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, a l'àmbit de les seves competències, a
prendre mesures per resoldre la pobresa farmacològica,
atenent aquelles persones que no poden fer front al
pagament farmacològic prescrit per metges del Servei de
Salut de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no potenciar ni promoure el turisme sanitari
amb doblers públics.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir incrementant anualment
progressivament el pressupost dedicat a l'R+D+I fins a
arribar a la mitjana estatal i a prendre les mesures
necessàries per desenvolupar aquest sector, així com les
noves tecnologies a les quatre illes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer complir l’acord sobre reducció de
barracons fins al 70% a final de l’actual legislatura.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar prioritzant sempre la inversió en
l'escola pública seguint els criteris d'eficiència i la
necessària planificació.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant a totes les illes els
pròxims anys la plantilla de vigilància, control i inspecció
dels Espais Naturals Protegits i Xarxa Natura 2000,
incloent-hi la mar interior.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les passes necessàries per reconèixer la
singularitat de Menorca pel fet de ser l'única Reserva de
Biosfera de les Illes Balears, i a signar un acord de
col·laboració per contribuir al desenvolupament de
polítiques de sostenibilitat.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant i consolidant polítiques
de suport al món agrari, en especial als petits agricultors,
les dones rurals i les cooperatives.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la prevenció i la
lluita contra la violència masclista dotant de més recursos
els pressuposts en aquesta matèria.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar els òrgans de participació de
cada illa en les polítiques de gestió de l'aigua, per tal de
recollir les seves singularitats i, en haver finalitzat la
revisió anticipada del Pla Hidrològic, a dur a terme el
traspàs de la gestió dels recursos hídrics als consells
insulars amb la dotació econòmica suficient.
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19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant polítiques actives de
diversificació del model productiu per tal d'evitar la
sobredependència del sector turístic a la nostra economia,
i a diversificar-la.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la paralització del projecte d'implantació
del gas natural a Menorca i a fomentar la inversió en
projectes de producció d'energies renovables, per poder fer
viable arribar a l'objectiu europeu del 2050 de cent per
cent energies renovables.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir estratègies que permetin millorar la
capacitat d'adaptació i a reduir la vulnerabilitat al canvi
climàtic a les Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de
l'Estat a procedir a la transferència de la gestió del litoral
al Govern de les Illes Balears, tal com diu l'article 32.17 de
l'Estatut d'Autonomia, tot garantint una dotació econòmica
suficient per garantir aquesta competència.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir prevenint i a seguir lluitant contra la
precarietat laboral i a dotar de recursos tant econòmics
com de més personal d'inspecció i campanyes de
conscienciació el món empresarial.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar i a impulsar polítiques de foment
del transport públic (bus i ferrocarril), a augmentar les
freqüències horàries, la flexibilització d'horaris entre
pobles i la intermodalitat, i a ordenar l'accés de trànsit
rodat a espais naturals protegits.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant polítiques culturals
actives i a dotar dels recursos necessaris per potenciar els
sectors creatius i que així es contribueixi des del món
cultural a la diversificació del model productiu.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a doblar l'import de l'Impost de Turisme
Sostenible, tant en temporada alta com en la baixa, i a
adoptar les mesures necessàries per no perjudicar les illes
de Menorca i Formentera.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Gràcies, president. Des de Podem farem una intervenció
acurada per part de quatre diputats i diputades repartint-nos el
temps.
Des de la nostra formació política continuam pensant que
el rescat de la ciutadania ha de ser un dels eixos principals de
la gestió de qualsevol govern del canvi com aquest, al qual
nosaltres donam suport. En aquest sentit exposaré ara sis
propostes de resolució que presenta el nostre grup en matèria
d’habitatge, educació, cultura i lluita contra les violències
masclistes.

5444

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 31 d'octubre de 2017

Pel que fa a les polítiques d’habitatge presentam dues
propostes, una d’elles relacionada amb el reconeixement del
dret subjectiu a l’habitatge per part dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears que es trobin en situació de
vulnerabilitat, i ens agradaria deixar molt clar, perquè aquest
també serà un dels eixos principals de cara a la propera llei
d’habitatge, que es tracta d’un introducció d’una acció pública
per reclamar que el dret a l’habitatge sigui accessible
especialment per a les persones que es troben en situació de
risc d’exclusió residencial o en situació de vulnerabilitat; és a
dir, no es tracta d’una acció de caire universal. Aquesta acció
pública ho serà per poder reclamar que es posin en marxa tots
els mecanismes que s’estableixin a la llei: ajudes,
expropiacions, si fos el cas, etc.; ja està reconegut aquest dret
en aquestes situacions concretes a la llei andalusa i a la llei
basca.
També tenim una segona proposta de resolució en matèria
d’habitatge per tal de crear una oficina d’habitatge buit, que
disposi d’un registre que pugui donar respostes al problema de
l’habitatge que tenim a la nostra terra; també hem dit moltes
vegades que aquest és un problema crucial al qual hem de fer
front precisament per com ens trobam després d’aquesta onada
de polítiques de monocultiu turístic que també han afectat a
l’accés a l’habitatge per a bona part de la nostra població.
Aquesta oficina d’habitatge desocupat que plantejam es crearia
dins l’Institut Balear de l’Habitatge i suposaria dur un registre
d’habitatges desocupats que es podria establir també a la
propera llei, i que podria impulsar l’ocupació per lloguer,
cessió d’ús o altres mecanismes alternatius d’aquests immobles
funcionant com a intermediari entre propietaris i arrendataris.
En matèria d’educació, la nostra aposta per l’educació
pública ha estat sempre un dels eixos que han guiat l’acció
política de Podem Illes Balears, i en aquest sentit hem fet
sempre esment especialment a la situació de les infraestructures
de les nostres illes després d’aquest quadrienni negre al qual es
referia abans el conseller Martí March. En aquest sentit tornam
instar el Govern de les Illes Balears a complir l’acord de
reducció de barracons fins a un 70% a final de legislatura, que
és per a nosaltres una qüestió absolutament cabdal que els
nostres nins i nines puguin estudiar en bones condicions en
recintes adequats, i que així es pugui desenvolupar d’una
manera més adient l’escola pública; i en aquest sentit també
tenim una altra proposta de resolució que insta a continuar
prioritzant sempre la inversió en escola pública, seguint els
criteris necessaris d’eficiència i planificació, i també com
moltes vegades hem dit la manca de planificació és un dels
problemes amb què a vegades hem topat a les planificacions
educatives de la conselleria. Instam, per tant, al fet que la
planificació sigui una brúixola necessària en aquesta conselleria
d’Educació.
Finalment, després de conèixer les xifres dels casos de
violència masclista i trobar-nos a la capçalera de les comunitats
autònomes amb una ràtio de 26,3 casos de violència..., una
ràtio de 26,3 -perdó- cada 100.000 habitants, i després de les
mesures impulsades també pel Pacte social contra les violències
masclistes i de les bones mesures també encetades per l’Institut
Balear de la Dona, consideram que és absolutament necessari
dotar de més recursos el pressupost per treballar en la

prevenció i en la lluita en contra d’aquesta xacra que encara
patim de manera molt elevada a la nostra comunitat autònoma.
I, finalment, també, l’aposta per la cultura des del punt de
vista d’una inversió possible dins el camp de la diversificació
del model productiu ens fa proposar una proposta de resolució
relacionada justament amb això, amb el fet de realitzar
polítiques culturals actives, dotar-les de recursos necessaris per
potenciar els sectors creatius i contribuir des del món cultural
al canvi de model productiu que hem estat assenyalant i en el
qual pensam també que la cultura podria ser una bona manera
d’encetar-lo.
Moltes gràcies.
(Algun aplaudiment)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula el Sr. Alberto
Jarabo.
EL SR. JARABO I VICENTE:
Molt bé, gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom.
Continuam aquest carrusel de quatre intervencions.
Després de parlar del rescat social hem de parlar també,
evidentment, de turisme, d’innovació, del món agrari i de les
nostres polítiques hídriques. Ja en el debat del passat dimecres
parlàvem de la necessitat de donar resposta als grans problemes
estratègics de la nostra comunitat i ja coneixem les respostes
que s’ofereixen des del Partit Popular. Si jo desig una
independència per a les nostres illes aquesta ha de ser la
independència de les polítiques del Partit Popular, evidentment.
Davant les passades de frenada, com deia abans el Sr.
Melià, del Partit Popular, davant l’agressió als nostres empleats
públics, la nostra llengua, la nostra identitat, les agressions al
nostre territori, al nostre medi ambient, la nostra missió és
justament la contrària que és la de cuidar i protegir als nostres
treballadors, motivar els nostres autònoms, acariciar la nostra
llengua, la nostra identitat, conservar al màxim el nostre
territori des de la sensibilitat i des de la consciència
mediambiental.
Des d’aquest contrast el que hem d’aconseguir és la nostra
independència, com deien abans, d’aquestes polítiques per així
bandejar el seu patriotisme corrupte per construir un model
econòmic adaptat a les necessitats de les persones en lloc de ser
submís dels enormes beneficis de les grans empreses del nostre
sector turístic. És aquesta concentració de beneficis del sector
turístic en poques mans en lloc de la distribució de la nostra
riquesa comuna i generada entre tots la que hem de modificar.
Patim una crisi social basada en la pobresa, que
comentàvem abans durant les preguntes de control al Govern,
però patim també una crisi important institucional marcada per
la corrupció, principalment del Partit Popular, que ataca i
beneficia als de sempre i contra la qual hem de lluitar
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evidentment amb polítiques principalment d’innovació que
impedeixen la instrumentalització de l’estat del nostre benefici.
I d’aquesta idea, idò, tenim les propostes número 11 i
número 19 que insten, efectivament, a incrementar les nostres
inversions en innovació i recerca. És evident que, segons les
dades oficials estatals, som la darrera comunitat en inversions
en I+D+I. Sembla ser que aquest any començam a enlairar-nos
en recerca i després de molts d’intents de convèncer aquest
govern que tendríem capacitat d’execució si s’augmentassin les
inversions sembla ser que finalment disposarem d'avançar 97
milions d’euros fins al 2020 per a la diversificació econòmica
a través de la innovació, principalment vinculada a la famosa
RIS3.
Aquesta diversificació, que suposa aconseguir recursos del
nostre principal sector per afavorir altres sectors emergents que
l’altre dia també citaven des del Govern, les indústries culturals
i creatives, que bé li agradaran a la nostra consellera de
Cultura, les ciències i les tecnologies marines i també,
evidentment, la bioeconomia, la biotecnologia o econòmica
circular vinculada amb les energies verdes. Això suposa entenem nosaltres- augmentar l’impost turístic tant en
temporada alta com també en temporada baixa perquè sí hem
acceptat tots els grups que aquest increment no afecta la
demanda, la desestacionalització és evident que depèn d’altres
factors i no de reduir l’impost de l’impost turístic, que hem de
recordar que encara està allunyat dels preus que es paguen en
les principals ciutats europees. Tampoc no acceptam que això
pugui afectar de manera clara a la competitivitat i entenem que
aquest recurs podria anar vinculat a la diversificació de la
nostra economia.
Per una altra banda, hem de continuar evidentment vigilant
què passa amb el Xylella, encara amb moltes incerteses a
l’horitzó i evidentment amb aquesta idea de protegir encara
més el nostre medi ambient també demanam l’increment de les
polítiques necessàries per reconèixer la singularitat de la nostra
reserva de la biosfera a Menorca.
Quant a mesures també vinculades evidentment a millorar
la nostres institucions i basades en aquesta idea de la
independència que hem de tenir de les polítiques del Partit
Popular i una major sobirania, com dèiem abans, per evitar
aquesta involució democràtica i recentralitzadora, que
comentava la consellera Cladera abans, nosaltres volem un
projecte social i sobirà. És legítim que alguns vulguin que tot
pugui continuar com està, però necessitam en un nou pacte
econòmic i d’aquí les nostres propostes 22 i 18, que es
concreten també evidentment en una millora del nostre
transport públic.
Per tant, independència sí, però del nostre passat més fosc.
Moltíssimes gràcies.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Té la paraula el Sr. Carlos Saura.
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EL SR. SAURA I LEÓN:
Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades; públic
avui assistent; treballadors i treballadores de la cambra. Aniré
un poc ràpid. Nosaltres el que demanam amb aquestes
propostes que jo presentaré és sobirania i dignitat. És evident
que a Balears no tenim un dret a decidir ni les eines bàsiques
per exercir la nostra sobirania, i no parl de referèndums ni
d’independència ni de DUI ni del 155, parl de sobirania sobre
el nostre medi ambient, sobre el nostre règim especial a
Balears, la nostra energia i la nostra situació en el món laboral.
Deia la Sra. Prohens, que abans es queixava que la
presidenta no hi era, i ara no hi és ella escoltant els altres grups
parlamentaris, que la presidenta feia una mena de federalisme
interior. El que fa el Partit Popular és un centralisme anterior,
un centralisme anterior a l’any 78 recentralitzant competències
que són de les comunitats autònomes. I és que a Balears li costa
molt exercir el seu limitat autogovern amb un govern de l’Estat
que només ens posa dificultats que tant denunciam en aquesta
cambra. Aquí arribam a consensos i a Madrid el Partit Popular
fa una altra cosa. Així se’n riuen de la població de les Illes
Balears i se’n riuen d’aquesta cambra, és el cas de les
prospeccions, és el cas de la tarifa plana, el cas del sistema de
finançament, que sembla que una altra vegada ens decebrà.
Demana el PP, irresponsablement, una rebaixa fiscal. Als
que no els agrada que els seus amics paguin impostos demanen
una rebaixa fiscal per tenir una comunitat autònoma low cost,
per tenir una sanitat low cost i per tenir una educació low cost.
El nostre grup parlamentari no donarà suport a aquestes
iniciatives.
Fa ben poc el pacte social i el pacte territorial han quedat
dinamitats gràcies al Partit Popular, i per això demanam tornar
al consens i demanam una transacció a una iniciativa que han
presentat diferents grups parlamentaris que constata que el
conflicte territorial és polític i només es trobarà una solució des
del diàleg; i al mateix temps instam les dues parts a iniciar un
diàleg responsable per fer possible una solució al conflicte. Jo
no sé si algú es pensa que l’aplicació de l’article 155 o que les
querelles que el fiscal Maza vol aplicar com li dóna la gana,
farà desaparèixer el 80% de la gent de Catalunya que vol votar.
Sembla que el Partit Popular pensa això, però això no succeirà,
perquè si no reconeixem les diferents realitats, la pluralitat i la
plurinacionalitat d’Espanya és molt difícil poder garantir la
integritat territorial.
Amb la sobirania té a veure el deute generat per
l’infrafinançament històric que patim. Pensam que és una
obligació per part d’aquesta cambra demanar la condonació del
deute i la seva renegociació per invertir en sanitat, educació,
infraestructures i serveis socials, també per invertir en una
millor sobirania, en aquest cas energètica. Nosaltres pensam
que l’energia no ha d’estar en mans de l’Ibex 35, hauria de ser
un dret fonamental irrenunciable, i si volem que comenci a ser
una realitat a la nostra comunitat autònoma necessitam crear
una empresa pública d’energia, que es veurà reflectida als
pressuposts de l’any que ve, però pensam que el Parlament
també ho ha de demanar al Govern perquè això sigui una
realitat.
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En aquest sentit seran molt important les polítiques de
transició energètica que es posin en marxa a través d’aquesta
empresa i pensam que això revertirà també en la lluita contra el
canvi climàtic. Per això hem fet una resolució en aquest sentit,
per posar el nostre gra d’arena per deixar de contaminar, i això
no passa, pensam, per implantar el gas natural a Menorca quan
a Amsterdam l’any passat ja es varen comprometre a reduir
totalment el consum de gas o a Copenhaguen s’han compromès
a tenir emissions zero el 2025.
Pensam que tancar Es Murterar ha de ser la nostra primera
aportació, però hem d’assolir una llei de canvi climàtic que
redueixi la petjada ecològica del turisme. Ara mateix sabem
que necessitaríem sis arxipèlags com el nostre per continuar el
ritme del nostre sistema productiu, un model productiu que no
és només contaminant per al nostre medi ambient, sinó que el
seu monocultiu es pateix a les espatlles dels nostres treballadors
i treballadores que en un moment d’èxit econòmic no veuen
millors condicions de treball. Per això demanam que es
continuïn posant mesures per acabar amb l’explotació i la
precarietat laboral.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Saura. Té la paraula la Sra. Marta
Maicas.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, treballadors
de la cambra. Estaran d’acord amb mi que la salut és l’eix
fonamental d’una societat, l’estat de la salut individual i
col·lectiva en una societat condiciona en manera profunda i
inevitable el seu desenvolupament intel·lectual, econòmic,
productiu i social.
Per això els nostres esforços i les nostres reivindicacions i
reclamacions aniran cap a l’assoliment d’una sanitat pública
universal, gratuïta i de qualitat. És per això que demanem la
desprivatització de serveis com l’hemodiàlisi a Mallorca, la
radioteràpia a Eivissa i els pàrkings de Son Espases i Can
Misses, així com la prestació de serveis d’hemodinàmica i
cirurgia a l’Hospital Can Misses d’Eivissa per anar treballant
cap a una sanitat com ja he dit pública, universal, gratuïta i de
qualitat, que no suposarien major inversió sinó que, a més a
més, reduirien la despesa sanitària. Trobem que l’optimització
de recursos és essencial.
Un altre problema que pateix la sanitat pública i la seva
qualitat són les llistes d’espera; gestionar responsablement i
correctament és la base d’un sistema públic de qualitat. Hi ha
múltiples factors que les condicionen i el seu abordatge és
complex i requereix mesures per a la seva anàlisi, priorització,
assignació de recursos, etc., que comprometin el conjunt del
sistema sanitari incloent pacients i ciutadans i implicant els
gestors i polítics responsables i compromesos amb la sanitat
pública.

La resposta tradicional per a les llistes d’espera ha estat
mitjançant jornades extraordinàries, les anomenades peonades.
Aquestes mesures a més de discrecionals, costoses i poc
eficients no resolen el problema. Per tant, demanem l’augment
d’eficiència de l’ús dels recursos propis i l’augment del nombre
de professionals necessaris.
Com he dit al començament de la meva intervenció la salut
és l’eix fonamental d’una societat i l’accés a aquesta és un dret
inalienable de l’ésser humà i per això exigim prendre mesures
per resoldre la pobresa farmacològica atenent aquelles persones
que no poden fer front al pagament farmacològic prescrit pels
metges del Servei de Salut de les Illes Balears.
Aquests són els principals assumptes que ens preocupen
respecte de l’àrea de sanitat. Són més, però... tan sols podem
presentar 26 resolucions.
Per una altra banda, no estem d’acord que és promogui el
turisme de sanitat amb doblers públics fent una promoció
gratuïta a la sanitat privada. Qui se’n beneficia?, els ciutadans
i les ciutadanes de Balears, no. És per això que rebutgem la
promoció del turisme sanitari amb doblers públics i més quan
són líders en privatització sanitària i la segona comunitat
autònoma en inversions de convenis amb la sanitat privada.
Per acabar, reconeixem la importància i el gran esforç per
part del Govern i de la Conselleria de Serveis Socials per
atendre aquella part de la població de les Illes Balears que no
reben cap ingrés. D’un total de 20.900 llars a les Illes Balears
que va contemplar la llei quan es va aprovar el 2016 amb el
nombre de llars a les quals arribaria l’ajuda, han estat un total
de 5.500, segons va dir la presidenta a la seva intervenció. Em
sembla que la xifra ha quedat curta i més amb l’informe, com
ha comentat la meva companya Laura Camargo en la seva
pregunta a la presidenta, que ha tret la Xarxa per la Inclusió
Social, EAPN Balears, on es posa de relleu que a l’arxipèlag
més de 200.000 persones viuen en risc de pobresa i/o en
exclusió social. Per això demanem ampliar la universalització
efectiva de la renda social garantida i atendre d’una manera
més efectiva i eficaç les necessitats de la societat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Maicas.
Passam a la intervenció del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca per defensar les 22 propostes de resolució presentades
amb l’escrit RGE núm. 14097/17, rectificat mitjançant l’escrit
RGE núm. 14109/17. Té la paraula la Sra. Bel Busquets.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure en tot l'àmbit del sistema de
compra pública clàusules i criteris de compra de productes
locals agroalimentaris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un protocol de bones pràctiques en
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l'àmbit del lloguer de l'habitatge habitual que compti amb
el consens dels sectors implicats per tal de garantir el dret
a l'habitatge i fomentar la convivència social.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar mesures destinades a combatre la
precarietat laboral juvenil per fer front a la ruptura
generacional i als efectes cicatriu que genera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar actuacions de divulgació científica
com a eina de foment de l'economia del coneixement.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació d'un Consell assessor de
benestar animal com a òrgan consultiu en matèria de
protecció d'animals.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un Pla d'exhumació de totes les
fosses de la Guerra Civil a les Illes Balears a la primera
meitat de 2018, als efectes d'establir un calendari per a
l'exhumació de les fosses que siguin viables i per a la
senyalització i la protecció de les que no es poden
exhumar.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l'elaboració d'un diagnòstic i un
pla d'igualtat entre homes i dones a la pagesia de les Illes
Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que dins les modificacions previstes de la Llei
8/2012, de turisme de les Illes Balears, es revisi la
regulació del "tot inclòs" i de tots aquells aspectes
necessaris per aprofundir amb un model turístic de major
qualitat i combatre el turisme incívic de gatera.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que mentre no es reformi el sistema de
finançament se suspengui el pagament del fons de
suficiència per part de les Illes Balears, que ens obliga a
retornar part del finançament a partir de la tesi, absurda
i insostenible, que els serveis estan sobrefinançats i que
només el 2018 ens suposarà 681 milions d'euros.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar i actualitzar la legislació
referent als arxius públics i a la cultura popular i
tradicional.
11. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport i reconeix i valora com a imprescindible la tasca
que realitzen el col·lectiu de docents i tota la comunitat
educativa als centres escolars de les Illes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme un pla de transformació digital
a l'educació que millori la connectivitat dels centres i
impulsi projectes pedagògics a través de les tecnologies de
l’aprenentatge i el coneixement.
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13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en el marc normatiu per tal de
dignificar i millorar les condicions de feina del personal de
prevenció i extinció d'incendis des del respecte a les
competències i singularitats dels diferents cossos
(Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
consells insulars i Ajuntament de Palma).
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l’augment en l’oferta de Formació
Professional, per tal de donar resposta a l’increment de la
demanda i a les noves necessitats dels sectors econòmics
estratègics.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i l’Advocacia de la CAIB a estudiar les
mesures judicials necessàries per tal de fer efectiu el
compliment de la legalitat pel que fa a l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, especialment en relació
amb l’article 32 (competències executives) i la disposició
addicional sisena (Règim especial).
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a mantenir i reforçar els Jutjats de Pau existents
als municipis de les nostres illes, que acosten
l’administració de justícia a la ciutadania, compleixen una
funció clau en la intermediació i la resolució de conflictes,
i custodien als seus arxius una part important de la història
documentada de molts dels nostres pobles.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres del Govern de l’Estat a no suspendre
unilateralment ni l’autonomia ni les funcions de cap
comunitat autònoma ni dels seus poders executiu i
legislatiu.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Hisenda a considerar que l’activitat dels ens públics
autonòmics de ràdio i televisió és d’interès públic i no de
caràcter comercial, per tal que aquests mitjans i els seus
pressuposts mantenguin l’exempció en el pagament de
l’IVA.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer la primera consulta popular sobre la
prohibició de les prospeccions petrolieres una vegada
aprovada la nova llei de consultes de les Illes Balears.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a complir amb l'inici del procediment per a
l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera abans que
finalitzi el 2017, tal i com va acordar de manera unànime
el patronat d'aquest espai natural.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar dins el projecte de llei de canvi
climàtic una proposta de fiscalitat verda dirigida al foment
de la reducció d'emissió de gasos contaminants.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar mesures per regular el mercat de
cotxes de lloguer amb finalitat turística tot considerant

5448

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 31 d'octubre de 2017

criteris com l’alta de cada vehicle de la flota, la seva
renovació i el seu grau d’eficiència energètica.
LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:
Moltes gràcies, president. Les nostres propostes de
resolució s’emmarquen en el diagnòstic que ja realitzàrem al
debat de política general on a partir de l’anàlisi àmplia de la
situació detectàvem tres emergències: l’emergència social, amb
drets i benestar, l’emergència econòmica i ecològica i
l’emergència de país.
Els "Acords pel canvi" són l’eina que ha servit i serveix per
fer front a aquestes emergències amb el desplegament d’unes
polítiques valentes que han permès i permeten generar i
reforçar drets.
Sabem que reconstruir i tirar endavant és molt més difícil
que esbucar i aniquilar una estructura social base del benestar,
però també els acords generen unes polítiques valentes amb
mesures que, una rere l’altra, són fites en la transició
econòmica i ecològica cap a unes illes millors.
Així, passaré a explicar les diferents propostes agrupades en
els tres àmbits esmentats i començaré pels drets i el benestar.
La creació d’un protocol de bones pràctiques en l’àmbit del
lloguer de l’habitatge habitual proposa consensuar amb
associacions de consumidors, gestors d’administració un codi
de bones pràctiques, un decàleg, una guia o similar als
contractes de lloguer d’habitatge habitual i estudiar la
possibilitat de la seva inclusió com a eina de col·laboració del
foment del lloguer entre particulars i facilitar la garantia del
dret a l’habitatge.
Actualment la manca d’oferta d’habitatge per a lloguer
d’habitatge habitual amb preus assequibles és una de les
problemàtiques prioritàries a fer front. S’han posat i es posaran
en marxa moltes mesures relatives a lloguer social impulsat des
de les administracions, i la Llei d’habitatge en serà també una
eina fonamental, però també existeix una gran quantitat
d’habitatges en mans de petits propietaris reticents al lloguer
per manca de confiança, la qual cosa genera un menor paquet
d’habitatges al mercat que cal també tenir en compte. El foment
de la cultura d’una bona relació entre llogaters i inquilins amb
acords justs amb ambdues parts estimula la bona convivència
social.
Les mesures adreçades a combatre la precarietat laboral
juvenil, situació en què molts joves viuen instal·lats, encara que
tinguin feina, és una altra aposta per millorar els drets i
benestar de les persones. Els i les joves són els sacrificats d’un
model de sortida de la crisi plasmat en la reforma laboral. A
canvi de ser de les generacions més formades han rebut
contractes temporals, jornades parcials i sous que no arriben als
1.000 euros, no poden tenir una trajectòria laboral contínua ni
generar prestacions ni subsidis, no poden emancipar-se i la taxa
de natalitat és de les més baixes. Això afecta el futur de la
nostra societat, cada cop més envellida. Els joves més formats
tenen la possibilitat de la migració, els que han abandonat els
estudis encara són més vulnerables.

Davant de taxa d’atur juvenil que han arribat a ser de prop
del 50% la Unió Europea va engegar el programa de garantia
juvenil que té resultats qüestionables. Entenem que s’està
negant el present i el futur a tota una generació. La precarietat,
la incertesa i la vulnerabilitat associades a la joventut no només
es prolonguen en la mateixa mesura que les transicions
juvenils, sinó que s’estan convertint en trets generacionals que
generen efectes cicatrius. Cal analitzar quin ha estat l’impacte
de la crisi econòmica en l’ocupació juvenil, quina ha estat la
trajectòria laboral entre generacions, quina és la situació laboral
de les persones joves de més de 16 i menys de 30 anys, i
finalment avaluar la implementació de la garantia juvenil a les
Illes. Per això proposam aprovar una resolució en pro de
promoure un bloc de mesures per combatre la precarietat
laboral juvenil en què participin els joves.
El Consell de benestar animal és una realitat a altres
comunitats autònomes, i consideram que és necessari comptar
amb un òrgan assessor que sigui alhora punt de trobada entre
entitats animalistes i experts del sector per trobar la millora
manera d’emprendre mesures de protecció dels animals d’acord
amb criteris científics i de benestar animal.
El Pla d’igualtat entre homes i dones en el món rural està
previst a la Llei d’igualtat de 2016; a més cal tenir en compte
que les dones, que sempre han estat cabdals en el món rural,
són també el futur de la pagesia. En els últims anys el nombre
d’explotacions agrícoles i ramaderes s’ha reduït dràsticament,
però enmig de dades que a tothom ens deixen preocupats hi ha
una dada per a l’esperança: creix el nombre d’explotacions en
les quals les dones són titulars, és a dir, caps d’explotació, fins
a representar en l’actualitat el 20% del total. Es preveu que en
els pròxims 10 anys un terç de les explotacions estaran
dirigides per dones; entre les que tenen menys de 40 anys
destaca el seu nivell de formació, aquest fet il·lustra fins a quin
punt la incorporació de la dona al capdavant de l’explotació
resulta també vital per al relleu en el sector agrari o per la seva
continuïtat. També cal tenir en compte que les dones, tot i que
regenten explotacions més petites, són més innovadores i s’han
format més intensivament per introduir-se en un món que a
priori desconeixem. Les dones tenen menys por a la innovació,
una mentalitat més oberta, gestionen de manera més
imaginativa i fan canviar el rumb posant en valor les noves
tecnologies o l’agricultura ecològica per treballar la terra.
El juny de 2016 s’aprovà la Llei de recuperació de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, aquella
que comunament parlam de la Llei de fosses. En aquesta llei
s’estableix que el Govern de les Illes tendrà la competència en
matèria de localització i identificació de persones
desaparegudes violentament per raons polítiques, ideològics i
religioses, i de prospecció i intervenció a les fosses de la
Guerra Civil i del franquisme en el territori. Tots els motius que
esmenta la mateixa llei inclouen la necessitat d’un pla
d’exhumació de fosses, que està previst ja en aquesta mateix
llei i que té sentit després que en un any s’han exhumat dues
fosses, però cal identificar quines són viables i quines no als
efectes de decidir un calendari per a la seva exhumació, o bé
les mesures necessàries per a la dignificació, la senyalització i
la protecció, si escau, de les fosses.
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I si continuam amb lleis, en l’àmbit de la cultura proposam
revisar la legislació referent a arxius públics i a la cultura
popular i tradicional per tal de renovar unes lleis que necessiten
de la seva actualització.
Si parlam d’educació presentam dues propostes: una que va
en la línia de la millora de la qualitat de l’educació a través de
l’aposta per la transformació digital de l’educació. El sistema
educatiu de la comunitat no pot restar al marge de la tendència
digital actual; la transformació digital en el món educatiu es
constitueix en instrument bàsic d’avanç en el seu propi àmbit
d’influència, fent possible la introducció dels nous
plantejaments d’organització, d’avaluació o pedagògics. Es
tracta de materialitzar aquest apropament entre tecnologies de
la informació i la comunicació i el món educatiu, i facilitar
l’aprenentatge en l’era digital, adaptant els continguts i les
aplicacions per transformar el model educatiu basat en
metodologies tradicionals en una educació fonamentada en la
societat del coneixement.
I no podem deixar d’aprofitar aquest debat per manifestar
una vegada més el nostre suport total i el reconeixement als
docents i a les docents, equips directius i pares i mares que fan
possible l’educació dels nostres fills i filles, i que no es
mereixen cap atac ni cap qüestionament més, ni de partits ni de
mitjans de comunicació. No consentim que ningú embruti amb
dèries i obsessions malaltisses sobre l’adoctrinament a les aules
les nostres escoles i els seus professionals, que són els herois
quotidians que han mantingut espais de resistència enfront de
qualsevol onada persecutòria, i han continuat treballant de
manera incansable per donar un servei públic inclusiu, garant
de la cohesió social.
Passem ara a les propostes de l’àmbit de la transició
econòmica i ecològica. El fet de promoure clàusules i criteris
de compra de productes agroalimentaris locals és per fomentar
la compra pública d’aliments amb criteris de justícia social i
sostenibilitat ambiental, amb un efecte catalitzador en la
dinamització de la producció, transformació i comercialització
d’aliments de base local a les Illes. Perquè les administracions
públiques juguin un paper fonamental com a agent comprador
es fa necessari un paquet de mesures, com sensibilitzar per
aconseguir un percentatge elevat de compres i contractació de
productes i serveis alimentaris agrícoles locals com a eina
d’impuls a l’economia local, o traslladar, millorar i acompanyar
els ens gestors amb informació, instruments i coneixements per
dissenyar les estratègies d’aquest tipus de compra pública. El
que es pretén és generar un efecte multiplicador que fomenti
l’economia local, i a més apoderar els ens públics com a agents
de canvi de valors, educació i cultura alimentària, en la
població, a la vegada que es converteixen en exemples de
trànsit cap a la innovació i l’adaptació a nous requeriments
ambientals, socials i d’innovació de les empreses locals cap a
una economia sostenible, menys contaminant, socialment justa,
que promou llocs de feina locals, localitzats i resilients.
Per altra banda, i també continuant en l’àmbit econòmic,
destacam la importància de la divulgació científica com una
eina fonamental de diversificació del model econòmic de les
Illes del present i del futur. Avui en dia és més famós un
futbolista que un premi Nobel; per això cal difondre entre la
ciutadania la ciència en general entesa com a part de la cultura,
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i que la conforma juntament amb altres àmbits com ara les arts,
les humanitats, etc., per donar a conèixer també els valors i
beneficis socioeconòmics que aquesta, la ciència, aporta a la
societat. Cal generar en l’opinió pública i en tots els àmbits
socials conscienciació de respecte a la importància social i
econòmica de la investigació científica com a factor estratègic.
La ciència és una activitat humana, per descomptat, realitzada
sobretot per científics; sovint, però, es pensa que els científics
pertanyen a un grup social aïllat de la resta dels humans, els
quals parlen un llenguatge inaccessible; això no és del tot cert,
la ciència o el mètode científic té la seva fonamentació en
capacitats humanes que tothom comparteix, com per exemple
l’observació, l’experimentació i fer-se preguntes; per tant,
perquè tothom hi podria accedir, hem de divulgar aquest
coneixement. En conclusió, la ciència forma part de la vida
quotidiana; si incrementam la seva visualització com a eina
fonamental del benestar social, individual i col·lectiu,
fomentam a la vegada la seva acceptació com a eina fonamental
del creixement econòmic i social. Si volem fonamentar el
model econòmic s’ha de promoure la importància de la cultura,
de la científica en particular, per al futur de la societat en què
també triomfin valors com la interdisciplinarietat cultural, la
igualtat d’oportunitats, l’esperit innovador, l’estima de la
qualitat, la defensa del sistema públic d’educació i recerca o la
responsabilitat social.
I de ciència i innovació passam a turisme. La recent
modificació de la Llei turística ha suposat la regulació del
lloguer de vacances i l’establiment d’un sostre de places, un
límit necessari per aconseguir un turisme més sostenible. Ara
és el moment d’aprofundir en l’aspecte de la qualitat, revisant
la regulació del tot inclòs, els party boats i altres excessos per
combatre un turisme de caire negatiu que no ens interessa,
continuant treballant per una estratègia turística global que ha
de saber lligar la qualitat de vida dels residents, la capacitat de
les nostres infraestructures i l’activitat econòmica que sigui
capaç de generar prosperitat compartida, treball i benestar.
I si parlam d’eco, parlam d’economia i d’ecologia. Per això
necessitam un nou marc regulador per reconèixer la feina que
fan per una banda els diferents cossos de bombers dels consells
insulars i de l’Ajuntament de Palma, així com el personal de
prevenció i extinció d’incendis de la Conselleria de Medi
Ambient, millorar les seves condicions de treball i l’equipament
amb el que compten. Tot això des del respecte a les
competències que tenen les diferents administracions i les
singularitats i idiosincràsies dels diferents cossos.
I en la línia de protecció del medi ambient, sabem que dins
els actors que lluiten contra el canvi climàtic, hi ha un gran
consens en què les actuacions fiscals tenen un efecte
determinant sobre el control i la reducció de les emissions. Per
això ens quedaríem curs si no féssim servir aquestes eines en
relació amb la principal llei, una llei pionera podem dir, que ha
de permetre la lluita contra el canvi climàtic a les nostres illes.
En la mateixa línia cal tenir en compte que l’impacte dels
cotxes de lloguer amb finalitat turística és un més dels aspectes
del turisme a les nostres illes que és necessari afrontar. És
necessari que cerquem mesures per aconseguir minimitzar
aquests impactes, per una banda amb un transport públic més
accessible, amb iniciatives que hem aplaudit com l’Aerotib.
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Però també cercant fórmules per regular el sector, tot i tenir
present la dificultat que suposa el marc legal estatal i europeu.
I acabaré la meva intervenció parlant del país, i quan parl
del país, parl de la nostra dignitat. Ja ho explicava el meu
company David Abril, a qui li manllevaré paraules i idees en
parlar de país. Gairebé s’han fet miracles de compromís en
aquest país, la seva terra i la seva gent, però no podem obviar
d’on venim i sobretot qui tenim enfrontats, posant pals a les
rodes. Fa dos dies, dia 29 d’octubre, es varen complir 40 anys
de la gran manifestació a Palma per a l’autonomia i si recordam
el memorable discurs de Josep Maria Llompart, sembla que
som allà mateix. Hem de continuar exigint el compliment d’un
Estatut revisat fa 10 anys, en època Matas, davant la més
absoluta manca de respecte per part del Govern d’Espanya cap
els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta terra. I llegesc un
paràgraf de Josep Maria Llompart: “Les illes necessiten una
solució a l’estat de dependència i de crisi en què es troben i
aquesta solució ha de passar per l’autonomia, concretada a
l’Estatut. Un Estatut que reconegui el dret del poble de les illes
a disposar de la hisenda pròpia, a regular l’ordenació del
territori, tot mirant per l’ecologia i per tots els fets que toquen
la nostra existència”.
Això deia Llompart en un discurs en representació de totes
les forces polítiques, llevat dels hereus del franquisme, el 29
d’octubre de 1977. Més vigent que mai.
En un moment històric com l’actual, amb un fort procés de
recentralització i la ruptura del marc constitucional per part
dels mateixos que diuen defensar-lo, constatam que més que
mai hem de defensar una sobirania que ha de ser en forma de
dignitat. I d'aquí les nostres propostes.
Començam per l’àmbit de la justícia. Instam que el ministeri
mantengui i reforci el jutjats de pau existents als municipis de
les nostres illes, que acosti l’administració de justícia a la
ciutadania, compleixen una funció clau en la intermediació i
resolució de conflictes i custodien en els seus arxius una part
important de la història documentada de molts dels nostres
pobles.
A més a més -un altre punt- consideram que l’activitat en
els ens públics autonòmics de ràdio i televisió és d’interès
públic i no de caràcter comercial. I consideram que aquests
mitjans i els seus pressuposts ham de mantenir l’exempció en
el pagament de l’IVA. En una ingerència més, l’Agència
Tributària Estatal ha decidit ara que les ràdios i les televisions
públiques, i això afecta especialment les autonòmiques, com
que emeten publicitat, la seva activitat deixa de ser d’interès
públic i, per tant, han de tributar igual que una empresa i pagar
un 21% d’IVA, del qual estaven exempts com qualsevol
empresa pública. Això no sols desquadra aquestes xifres dels
ens, sí que ja han estat retallats i fins i tot alguns tancats, sinó
que a més a més representa una mesura que ara és inviable,
seria com abaixar un 21% el seu pressupost.
Un altre punt, esperant la propera presentació, tramitació i
aprovació de la Llei de consultes, tenim una proposta perquè la
primera consulta sigui sobre les prospeccions a la Mediterrània.
Ens tornam trobar davant el vet del Govern de Mariano Rajoy
a la tramitació de la proposició de llei de protecció de la

Mediterrània davant les prospeccions d’hidrocarburs, una
iniciativa que fou aprovada per unanimitat al Parlament de les
Illes Balears. No ens podem sotmetre al caprici estatal en un
assumpte de vital importància a la nostra societat. Cal fer ús de
totes les eines al nostre abast, incloses les judicials, si escau.
Per això proposam un compromís de donar totes les respostes
possibles davant aquesta imposició, donem veu a les persones
directament afectades, com són les que resideixen a les nostres
illes, fent una consulta sobre la prohibició de les prospeccions
petrolieres a la mar Mediterrània.
I un altre cas d’imposició que afecta el nostre territori,
instam el Govern de l’Estat a complir amb l’inici del
procediment per a l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera
abans de Nadal, tal i com va acordar el patronat d’aquest espai
natural de manera unànime.
Pel que fa al desplegament de l’Estatut, que ja en parlava
també Josep Maria Llompart, demanam estudiar les mesures
judicials necessàries per tal de fer efectiu el compliment de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes, especialment en relació amb
l’article 32, competències executives, i amb la disposició
addicional sisena, del règim especial. Apel·lam a la legalitat,
que també es compleixi la legalitat amb nosaltres. L’Estatut
d’Autonomia és una llei orgànica de l’Estat que s’incompleix
sistemàticament.
I ja acabant, constatam la situació d’emergència
democràtica que vivim, on la repressió i el mutisme ha estat
l’única solució a la crisi estatal més greu que pateix l’Estat des
de la dictadura. Amb un article de 3 xifres, de cuyo nombre
prefiero no acordarme, per desgràcia massa famoses, que es
poden convertir en el nou café para todos des de Castella-La
Manxa, Euskadi o Navarra. Així, demanam que no es torni
suspendre unilateralment ni l’autonomia, ni les funcions de cap
comunitat autònoma, ni dels seus poders executius, ni
legislatius.
I acab amb un tema cabdal per a la nostra comunitat. Avui
en què el PP s’ha volgut convertir en el Braveheart de defensa
del finançament, fent postureo del més fals que hem vist; in PP
que compta amb un ministre Montoro, que braveja per Europa
que l’Estat és dels que menys inverteix en educació i en sanitat,
curiosament allò que gestionam des de les Illes. Mentre no es
reformi el sistema de finançament i les Illes rebem un
finançament just que ens permeti una qualitat en els serveis
públics en relació amb la nostra recaptació, seguint el principi
d’ordinalitat, és necessari prendre mesures. El fons de
suficiència està basat en la falsa premissa que tenim un
sobrefinançament dels serveis...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Busquests, per favor, vagi acabant.
LA SRA. BUSQUESTS I HIDALGO:
Desmuntem la fal·làcia i exigim el que ens pertoca, amb
fermesa, amb un front ampli de país. Per això continuam
compromesos amb el diàleg, perquè la política és l’única arma
de construcció massiva per resoldre conflictes polítics, per
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gestionar, per acordar solucions que facin més fàcil la vida de
les persones.
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10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir com a servei públic les connexions
aèries de Menorca i Eivissa amb la Península.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Busquets. Passam al torn d’intervenció del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS per defensar les 16 propostes de resolució
presentades a l’escrit RGE núm. 14017/17, rectificat mitjançant
l’escrit RGE núm. 14127/17. Té la paraula el Sr. Jaume Font.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els canvis normatius necessaris perquè
que els informes dels ajuntaments siguin vinculants en la
zonificació que preparen els consells insulars per a la
regulació del lloguer de vacances.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar abans de l’estiu de 2018 una
regulació del tot inclòs que garanteixi estàndards de
qualitat que limitin la proliferació sense control d’aquesta
oferta.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir regulada l’activitat dels rent a car
abans de l’estiu de 2018.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en cas d’incrementar l’ecotaxa a partir
de l’any que ve ho faci només els mesos de juliol i agost,
els de major afluència de turistes a les Illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar l’any que ve un mínim de 20
milions d’euros, procedents de la recaptació de l’impost
sobre les estades turístiques, a un Pla de lluita contra el
Xylella.
6. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme
una política de foment i suport al comerç de proximitat
com a element clau en la cohesió dels nostres pobles i
ciutats i del nostre model econòmic.
7. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a canviar la
central de contractació per tal de garantir que respectant
els principis de publicitat i concurrència els petits i mitjans
empresaris puguin participar i que es facin lots que es
licitin per illes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa accions per afavorir l’ús de
vehicles elèctrics a les Illes i convertir Formentera en la
primera illa elèctrica.
9. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a repensar la
licitació del transport públic en bus a l'illa de Mallorca a
fi de garantir que les petites i mitjanes empreses no quedin
excloses de la prestació d'aquest servei públic.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb la FELIB un percentatge fix
de la recaptació de l’impost sobre estades turístiques per
a projectes municipals i que totes les finques públiques es
beneficiïn també anualment d’aquest import.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i, concretament, el Ministeri d’Hisenda que
modifiqui la normativa aplicable per tal d’eliminar les
restriccions de creació de places i de despesa als
ajuntaments de les Illes Balears que tenguin els comptes
sanejats.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els estudis que correspongui i impulsar,
ben dotats, els traspassos pendents de competències de
l’Estat a la comunitat autònoma, en matèries com justícia,
cogestió aeroportuària, ports d’interès general, costes i
litoral, etc.
14. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a lluitar amb
tots els mecanismes al seu abast contra la involució i la
recentralització del model d'estat.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar progressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears amb
l’objectiu de, en 2 anys, haver-la situat dins la mitjana
estatal d’inversió per alumne universitari.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar els canvis normatius per reduir
l'impost de successions i donacions.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja té raó,
16 propostes perquè no en podem fer més, per tant, no podrem
parlar de tot allò que ens agradaria parlar i parlarem d’allò que
creim que és prioritari parlar.
El Pi presenta aquestes 16 propostes de resolució i
evidentment -om els acab de dir-no podrem parlar de tot. El
debat de la presidenta del Govern ens va fer un grapat de
promeses, com és habitual haver de fer en un debat, però
nosaltres hem aprofitat aquestes propostes de resolució per
plantejar qüestions que anys anteriors també la Sra. Armengol
ens va prometre i es va encarregar de dir que es durien
endavant i que encara, sota el nostre punt de vista, no s’han
complit.
Algunes d’aquestes promeses incomplertes les arrossegam
des de l’inici de legislatura, com són tots aquells temes que
tenen a veure amb la regulació de diverses activitats
relacionades amb el món del turisme, que tal vegada ens
arribam a fer pesats i cansinos, però que ho vàrem veure clar en
el mes de juliol de 2015 i que veim que així el pas del temps
ens ha donat encara més raó.
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Per resumir, us diré que les propostes estan centrades en
diversos eixos que podríem resumir en els següents objectius
bàsics. Primer de tot, una major regulació de l’activitat
turística. Segona qüestió, major suport al sector primari i una
atenció especial, que crec que no estam desperts encara en
aquest tema, de la lluita contra el Xylella. Sé que estam
preocupats, sé que estam en part ocupats, però pens que hem
d’anar més lluny. Un altre eix seria el suport a les petites i
mitjanes empreses. L’altre seria millora en el transport públic
i les connexions aèries, i també ficaríem dins aquest tema la
qualitat educativa. Apostar per energies netes. Un penúltim que
seria defensa del municipalisme. I un darrer que seria reducció
d’imposts.

sembla que no tenim capacitat legal de poder regular quants de
cotxes hi caben a les Illes Balears, sembla. El Pi està convençut
que això no és així perquè veim com regular quants d’autocars
poden baixar a sa Calobra, i ho regulam d’acord a un estudi de
quants hi poden haver en el pàrking perquè no es topin, tal i
qual. Veim que s’han regulat aparcaments fa molts anys a
Menorca per anar a les platges de les cales. Veim com a platges
de Balears, en aquest cas de Mallorca, enguany s’ha regulat
quants de cotxes podien arribar per anar a aquella cala. Idò
nosaltres pensam que hi ha possibilitats d’estudiar quina és la
capacitat de càrrega que té cada illa, especialment aquí hi ha un
problema molt greu a Formentera i a Eivissa i també a
Mallorca, no tant a Menorca, perquè sapiguem quins cotxes pot
haver-hi.

Explicarem un poc cada una d’aquestes setze propostes.
Les quatre primeres tenen l’objectiu, com he dit, cap al
turisme i tenen l’objectiu d’evitar la sensació d’angoixa que
aquest passat estiu hi ha gent que ha sentit. El primer de tot, el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer els canvis
normatius necessaris perquè els informes dels ajuntaments
siguin vinculants en la zonificació que preparen els consells
insulars per a la regulació del lloguer de vacances. Continuam
pensant avui, jo ja no sé si ho hem de fer amb un tambor i una
corneta, que qui realment pot zonificar bé allà on hi ha d’haver
plurifamiliars o unifamiliars de lloguer de vacances no són els
consells, amb tot el meu respecte als consells, són els
ajuntaments, que coneixen quines són les zones de lloguer
tradicional de temporada via LAU, legals, no parla d’altra cosa
El Pi, eh? Què sap -ja ho vaig dir l’altre dia- un del Consell de
Mallorca que passa en el Port d’Alcúdia? No ho sap, no ho sap,
no ho sap. Qui sap el que passa al Port d’Alcúdia són els
regidors de MÉS, els del PSOE, els del PP, els d’El Pi, aquests
són els que saben què passa allà i saben quina és la zona que
tota la vida hi ha hagut un lloguer de temporada turística que no
crearia cap problema a cap veïnat perquè ha estat sempre així
a l’estiu, sempre. No parlam de coses noves sinó del que hi ha
hagut. Però vostès estan entestats amb això.
L’altra qüestió és aprovar abans de l’estiu de 2018 una
regulació del tot inclòs que garanteixi estàndards de qualitat i
que limiti la proliferació d’aquest descontrol sobre el tema
d’aquesta oferta que cada vegada és pitjor. Mirin, ho vàrem dir
el mes de novembre de 2015, si volem tenir un turisme de
qualitat no ens queda més remei que controlar aquests tots
inclosos de baixa qualitat. Es varen comprometre vostès a tenir
aquest tema acabat en el mes de juny de 2016, vàrem fer una
altra iniciativa a finals de 2016 i ens varen emplaçar a principis
d’estiu de 2017, ara ens emplacen que al llarg de l’any que ve
es pugui aprovar. Nosaltres el que deim és que si s’aprova
abans de l’estiu encara podrem demostrar que els 59 diputades
i diputats d’aquest parlament durant aquesta legislatura haurem
estat capaços de donar solució, però si això m’ho demoren al
llarg de 2018 acabarem la legislatura, serà a finals d’any quan
es regularà i nosaltres ja no podrem veure l’efecte d’aquest
tema. Haurem estat unes males diputades i uns mals diputats.
L’altra qüestió té a veure amb la regulació dels rent a car,
dels cotxes de lloguer. Balears té un parc mòbil més o menys
de 720, 715.000 cotxes, Balears, a això li hem d’afegir els 80,
85.000 de cotxes que vénen més cada any de cotxes de lloguer,
parlam de quasi 800.000 cotxes, 800.000 cotxes, i resulta que

Ja els ciutadans de Balears en tenim 700.000 que són
nostres i 85.000 més que s’hi incorporen. A Eivissa és tremend,
a Eivissa són, més o menys, 88.000 cotxes que són propietat de
la gent d’Eivissa i prop de 15.000, 16.000 que s’hi incorporen
a l’estiu. Parlam que s’incorpora quasi un 15% més de cotxes
a un lloc que ja hi ha molts i que és l’espai més reduït on hi van
més cotxes quasi en tot l’Estat.
Davant d’això, com ho regulam? Nosaltres pensam que hi
ha aquest tema que els he dit de la capacitat de càrrega i
després un altre tema important, on són aquests 85.000 cotxes
cada dia? No es lloguen el vespre molts, i on són? En el carrer
i en canvi està prohibit que estiguin en el carrer, han d’estar a
un espai que tengui un ús per poder guardar cotxes de lloguer.
No seria una fórmula també? Si volen, poden, però si no poden
no és perquè no vulguin, però si no poden és perquè no volen,
vull dir.
La quarta qüestió que té a veure amb aquest grup de quatre
del sector turístic és que el Parlament de les Illes Balears...
vostès han decidit incrementar l’ecotaxa, eh?, que bé els vàrem
ajudar quan aquests fenòmens de Podemos els varen deixar
amb el cul a l’aire. Nosaltres creim en l’ecotaxa perquè no
tenim un sistema de finançament com toca. Els països
competidors es mouen, aquí hi ha qualque hoteler a la seva
bancada o de família hotelera, i sap de què parl, eh?, molts dels
que estam aquí no ho sabem, es mouen a moviments
d’increment de 20 i 25% i 15% a indrets de la Mediterrània.
Proves, experiments amb gasosa. Això ha funcionat bé, que
s’estaloni, i en tot cas el que els proposam, que no diguin,
temporada alta només cobrarem; cobrarem en tot cas, i
nosaltres no estam d’acord, però volem que la castanya sigui el
menys possible, juliol i agost, que és quan hi ha l’embós, juliol
i agost, almenys facin això. Jo els alab a MÉS per Menorca que
almenys hagueu aconseguit que sigui en temporada alta, us ho
alab, perquè jo no som beneit, sé què passa, s’ensuma, però
realment hauria de ser juliol i agost, que supòs que era el que
us feia il·lusió, però no us ho han concedit. Nosaltres tiram
aquesta pedra aquí enmig, però cadascú farà el que trobarà.
L’altra qüestió és que pensam que el doblers que hi ha pel
Xylella són insuficients, necessitam que es puguin destinar
molts més doblers. Un milió d’arbres morts som l’únic diputat
que és la tercera vegada que ho dic en aquesta sala i ningú no
ha estat capaç de dir un milió d’arbres morts d’ametllers. Ningú
no ho ha dit, jo és la tercera vegada que ho dic, eh?, això no sé
si ho saben comptar un milió seguit, no sé si s’han aturat mai a
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comptar un, dos, tres, quatre, cinc... fins a un milió, crec que
ningú. És un fester, als 50.000 us aturareu, és un fester els
doblers que hi han anat, necessitam 20 milions d’euros.
El tema de comerç de proximitat, no pot ser només que
diguem que estam d’acord o que hem ajudat a fer
d’intermediari en un conveni de comerç que ha sortit bé perquè
les parts estan d’acord, hem de fer qualque cosa més. Tenim
pendent un pla director de comerç que ja ha passat un any i no
els ha fet els consells, ja ha passat un any, ja ha passat un any.
Però nosaltres entenem que aquest petit comerç si no rep ajudes
directes perquè els pobles no perdin el cor, al cor del poble hi
sol haver aquests comerços tradicionals que quan tanca algun
es diu, “es tanca un comerç de fa cinquanta anys”, i tothom
“ooooh!, quina llàstima”, però dir, "oh!, quina llàstima", ens
anam a sopar a casa nostra o amb els amics a fer una copa o a
fer la feina que havíem de fer, no feim res més, no som capaços
de sentir, no som capaços de patir. Tal vegada si fóssiu l’amo
del comerç sí que sentiríeu, sí que patiríeu. O posam doblers en
aquesta qüestió per ajudar els ajuntaments, els comerços i
obrint la porta cada dia directes a la vena, a la vena, sigui per
modernitzar l’estoc, sigui per modernitzar la façana, sigui per
modernitzar els equipaments informàtics, sigui perquè ells
tenguin una il·lusió de seguir lluitant contra aquestes grans
superfícies. No hi és això, i el que hi ha és en comptagotes,
arriba a 40, 50 cada any. Bé, faran el que trobaran.
L’altra qüestió, central de contractació de compres. Els
convidam a canviar la central de contractació per tal de garantir
que, respectant els principis de publicitat i concurrència, petites
i mitjanes empreses puguin participar i que es facin lots que es
licitin per illes.
Ja sé que tothom té dret a participar, d’acord, però hi ha
contractes en què es miren si vénen de fora quina quantitat de
CO2 gasten per anar al lloc, ho sabeu, això, ja s’està aplicant als
contractes, és una forma d’ajudar als que estan instal·lats a
Eivissa, Formentera, Menorca o Mallorca; però hi ha una altra
qüestió, ara tenim la central de compres, ho unificam tot i des
d’aquí compram per a les quatre illes. Nosaltres el que pensam
és que hauríem de tenir aquesta central de compres, però el lot
de Menorca es licita a Menorca, el lot d’Eivissa a Eivissa, a
Formentera el de Formentera i a Mallorca el de Mallorca. Això
pot donar que segons quin tipus d’empreses que estaven
acostumades a servir folis, bolígrafs, quartilles, temes a la
Conselleria d’Educació o a la Conselleria de Sanitat, gases o
tiritas tal vegada aquests es puguin ajuntar, els menorquins, els
eivissencs i els formenters i optar a lluitar contra els grossos
que puguin anar allà, almenys donem-los aquesta opció. Hi
creim o no hi creim, en la petita i mitjana empresa de les illes
menors?, hi creim o no hi creim? Aquesta és la proposta.
L’altra qüestió té a veure per afavorir la xarxa de vehicles
elèctrics a les Illes i convertir Formentera en una illa totalment
elèctrica. Pensam que el principi d’exemplaritat l’hauríem de
donar, però deim això.
L’altra que crec que és important és el que fa referència a
la licitació del transport públic amb bus a l’illa de Mallorca en
aquest cas a fi de garantir que les petites i mitjanes empreses no
quedin excloses de la prestació d’aquest servei públic. Estem
fent un concurs que hauríem de repensar, que el que farà és que
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només multinacionals, multinacionals, és com si fos un gran
supermercat, però d’autocars, quan és una gran superfície de
tendes ens posam nerviosos, quan és un gran supermercat
d’autocars no ens hi posam tant i això quedarà en mans
d’aquestes grans multinacionals i pensam que és una
equivocació.
La número 10 -i vaig acabant- és garantir el servei públic de
les connexions aèries de Menorca i d’Eivissa amb la península.
La veritat és que aquí, tal vegada l’hem redactat malament, hi
havia una persona que em deia: “instar el Govern de les Illes
Balears és instar el Govern central”, eh?, és a dir, instar el
Govern central i que el Govern balear ho impulsi, però tornam
ser en un moment en què Menorca es quedarà -i si no ho pot dir
molt millor el diputat i la diputada per Menorca, els diputats
per Menorca, el Sr. Castells, la Sra. Font o el Sr. Nel Martí, ara
tornaran quedar ja aquests mesos, amb un avió al matí i un al
vespre per anar a Madrid?, eh?, i si no passa segons què que el
del vespre desaparegui o si no està ple a Madrid igual no torna.
Aquest tema és increïble, no pot ser. Pensam que hem
d’insistir-hi.
L’altra fa referència a negociar, que el Govern negociï amb
la Federació de municipis un percentatge fix de la recaptació de
l’impost sobre estades turístiques per a projectes municipals, i
també que totes les finques públiques es beneficiïn també
anualment d’aquest import. Bé, ja no parl tal vegada de la finca
pública que enguany ha comprat el Govern per a Es Canons a
Artà perquè tal vegada Artà que durant molts d’anys s’ha cuidat
de les cases d'Es Canons té una dinàmica de conservar Es
Canons i de conservar les finques, però a la Serra de
Tramuntana tenim prop de 28 finques, a les Illes Balears tenim
entre Mallorca i altres illes tenim prop de 28 finques, on no ens
en cuidam de res, els esbaldrecs de totes les zones on hi havia
oliveres, amb els bancals, que hi ha els pins que han nascut dins
aquestes bancals d’oliveres que ningú no ha fet res, estaria molt
bé que per conservació hi pogués haver alguna cosa.
Hi ha una finca que el conseller d’Educació coneix
perfectament, que és Mortitx, hi ha la part privada i la part
pública. A la part pública hi ha un esbaldrecs als bancals
d’oliveres històriques que hi havia on hi ha pins tan grossos ja
que les oliveres mil·lenàries o centenàries han quedat totalment
tapades i com que no tenen sol no neixen les fulles... No, no, no
se’n rigui, Sr. Conseller, jo no sé si vostè sap què és mantenir
una finca, eh?, jo ahir collia oliva, m’explic? No, no, no, no dic
una mentida, el conseller és d’aquest municipi, vostè hi pot
anar que també és conseller i diguin-me si és ver o no amb una
fotografia la setmana que ve, ja m’ho diran. Jo ja la tenc, la
foto, li ho faig a saber i dels torrents que tenc les fotos, que li
faré una exposició aquí darrere si no hi ha res de nou.
L’altra qüestió, demanar al Ministeri d’Hisenda que
modifiqui la normativa aplicable per tal d’eliminar les
restriccions de creacions de places i despesa dels ajuntaments
de les Illes Balears que tenguin els comptes sanejats. El que no
pot ser és que qui té els comptes sanejats, que ha fet els deures,
el Sr. Montoro i els senyors del PP, jo no sé com els ho heu de
dir, no sé si els heu de pagar dos sopars o dues betcollades, no
ho sé, però el que no pot ser és que una batllessa o un batlle, un
regidor o una regidora d’Hisenda que han complit totalment el
que ha dit la llei, no tenen cap deute, tenen els comptes
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sanejats, tenen 20 milions d’euros al banc, tenen necessitat a
serveis socials, d’infraestructures d’aigua per llevar nitrats,
coses que per a la salut dels pobles és fonamental i que no
puguin emprar els 20 milions d’euros?, això només passa a
països no desenvolupats, no com el nostre que és un país
desenvolupat.
L’altra qüestió, que el Govern balear insti l’Estat que es
facin tots els estudis necessaris per als traspassos que ens
queden que figuren a l’Estatut. M’arriba que hi ha gent que
troba que hi ha alguna competència que demanam que no
l’hauríem de demanar. Nosaltres demanam justícia, cogestió
aeroportuària, port d’interès general, costes i litoral. Mentre
tenguem al nostre estatut que aquestes coses han de venir, han
de venir, i si algú troba que alguna d’aquestes coses no han de
venir, ha de proposar una modificació de l’Estatut. Jo, el que
tenim, ho volem seguir tenint.
I una catorzena que és que volem que aquest parlament insti
el Govern balear a lluitar amb tots els mecanismes que tengui
al seu abast contra la involució i la recentralització del model
d’Estat. Passam pena de cara a un futur que el que és la
proposta que hem fet anteriorment, aquestes que són
d’autogovern, que ens hem donat i ha votat el Congrés de
Diputats la qual cosa està dins el marc constitucional i que
tothom hi ha estat d’acord, PP i PSOE, resulti que ni aquestes
que tenim arribin un dia aquí. Per això volem que el Govern ho
lluiti.
I la quinzena... la quinzena és simpàtica perquè la quinzena
és... simpàtica i per plorar, després d’haver escoltat el Sr.
Jarabo l’altre dia, és que té nassos el que va dir, diu: “sé que no
sona bé, però aquest projecte -parlava d’un projecte del Parc
Bit- no és possible mentre la UIB sigui una institució que
alimenta una certa mediocritat acadèmica, via endogàmia, tal
i com va denunciar el nostre candidat a l’Ajuntament de Palma
el Sr. Miquel Comas al seu moment. El parc Bit no és possible
sense una universitat de prestigi i la nostra universitat, per
desgràcia, no en té.”
La veritat és que crec que, ja en una edat que anam tenint i
una lluita que ha estat brutal en aquesta terra, on la comunitat
acadèmica ha donat moltes mostres de ser d’excel·lència, que
ha donat moltes mostres d’estar davant de tot amb moltes coses
sentir això ens preocupa. Per mor d’això, per poder llevar raons
a aquesta gent que no té cap sentit, nosaltres demanam al
Parlament que augmenti progressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears amb
l’objectiu que, en dos anys, s'hagi situat dins la mitjana estatal
d’inversió per alumne universitari. Amb aquest increment que
tenim enguany feim un bot, però ens continuen faltant prop de
14 milions d’euros més, o 15; ens continua faltant una inversió
de prop de 777 euros, encara -encara-, per arribar a la mitjana,
que aquesta mitjana com vostès saben l’any passat era de 6.480
en l’àmbit estatal, 5.277 en l’àmbit de les Illes Balears. Si
comptam que hi ha una petita variació d’alumnes hauríem de
menester encara 114... hauríem de pujar fins a 114.800.000
euros.
I la darrera és... don la benvinguda al PP, a la Sra. Prohens
perquè enguany han plantejat el que hem presentat les esmenes
aquests dos darrers anys de rebaixar els trams de les rendes

baixes i mitjanes i les meves discussions amb la consellera
Catalina..., no, li don la benvinguda i crec que hi hem
d’insistir...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
...perdoni, jo crec que enguany vostès presentaran les esmenes,
les esmenes detallades del tram, per la qual cosa li don la
benvinguda, li don l’enhorabona idò, Sr. Camps, però
desgraciadament no crec que ens escoltin.
Per l’altre costat nosaltres continuam demanant que el que
fa referència a l’impost de successions i donacions hauríem de
posar que el tram a pagar sigui a partir d’1 milió d’euros i ja sé
que vostès ens diran que només miram per als rics, etc.;
nosaltres l’únic que veim -l’únic que veim- és que cada any
augmenta la gent que no rep la seva herència i l’únic que veim
és que hi ha molta gent que per aquesta herència ha pagat els
seus impostos durant molts d’anys, i aquesta és la classe
mitjana d’aquesta terra, no és la classe alta d’aquesta terra, la
classe alta bé un hotel, 24 milions d’euros, 30 milions d’euros,
és a dir, no, no, no... li parl d’aquella gent que vénen de
nissagues, eh?, molt senzilles, sense lletra que amb el seu esforç
i la seva suor han fet un patrimoni i nosaltres volem que el
tornin pagar.
Esper que estiguin a l’alçada i ens aprovin les nostres
propostes.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font.
Passam al torn d’intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca per defensar les 16 propostes de resolució
presentades amb l’escrit RGE núm. 14094/17, rectificat
mitjançant l’escrit RGE núm. 14110/17. Té la paraula el Sr.
Nel Martí.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar convenis entre l’Ajuntament de
Palma, el Govern i els consells insulars, sense que suposi
cap cost per a aquests darrers, per fer efectius l’article 88
bis i la disposició addicional de la Llei de capitalitat de
Palma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l’Estat la gestió dels
aeroports i dels ports d’interès general de la comunitat
autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant perquè el Govern de
l’Estat assumeixi la implantació de la tarifa màxima
universal de 20€ per als vols interilles.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar les compensacions per manutenció
i allotjament dels malalts i familiars que s’han de
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desplaçar per ser atesos en un hospital fora de la seva illa
de residència.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el conveni amb la residència Ca’n
Granada per tal de millorar les condicions dels seus
usuaris.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte de llei d’energies
renovables i/o contra el canvi climàtic abans de l’any 2018
en el qual, entre d’altres, s’incloguin mesures impositives
a les grans companyies elèctriques i grans empreses
contaminants.
7. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears per impedir les prospeccions
petrolíferes i les campanyes sísmiques a la mar
Mediterrània.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu, com més aviat millor, el Decret
de posidònia.
9. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del
Govern de les Illes Balears en el seu suport a la declaració
de la cultura Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la
UNESCO, impulsada pel Consell Insular de Menorca, i
l’insta a continuar aquesta tasca a través del Pla de
Menorca Talaiòtica 2018-2020.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la creació d’un Centre Integrat de
Formació Professional d’Hostaleria a Ciutadella i a
iniciar l’habilitació de l’antiga estació marítima per al seu
ús, sempre que es donin les condicions necessàries, tot
garantint l’obertura del centre durant aquesta legislatura,
preferentment per al curs 2018-2019.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer el trasllat dels fangs residuals de la
depuradora de Ferreries fora de l’illa per al seu adequat
tractament.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar la llei de consultes populars
durant l’any 2018.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una comissió formada per
l’Ajuntament d'Es Castell, el Consell de Menorca i el
Govern, a més de la societat civil representada per
l’Associació de Veïns d'Es Castell, per impulsar l’ús públic
dels quarters i donar resposta a les necessitats del
municipi.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adjudicar la realització del projecte pilot de
recàrrega de l'aqüífer de migjorn de Menorca abans que
finalitzi l'any 2017.
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15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar durant el 2018 les obres de
rehabilitació de la Sala Augusta de Maó per allotjar-hi el
Conservatori Professional de Música de Menorca.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a enllestir el Pla d'Indústria de les Illes
Balears abans que finalitzi l'any 2017 i a dotar-lo de forma
suficient per donar resposta a les necessitats de
modernització, innovació i internacionalització de les
empreses industrials de les Illes Balears.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, jo el primer que vull expressar és la meva sorpresa i
decepció avui perquè el Sr. Company no hagi tornat a
participar i completar un debat de política general, sorpresa i
decepció per la responsabilitat i la implicació que hauria de
tenir, i perquè un diputat pugui venir aquí un dia a l’any a fer
la seva feina i no tornar a aparèixer per aquesta cambra. Ja vaig
dir l’altre dia que ens va sortir molt car el seu discurs, però és
que ho haurem de repetir; si el Partit Popular vol que aquest
sigui el seu paper i que es dediqui a fer feina del partit, tal
vegada haurien de pensar que el seu sou el pagués el partit i no
aquesta cambra, el Parlament dels diputats, però jo, mentre...
(Alguns aplaudiments)
...no veig... no ha aparegut ni per a una comissió, ni a votar ni
a no votar, ni a intervenir ni a no intervenir...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
...i un debat a l’any em sembla sincerament poc, em sembla car,
sincerament, em sembla molt car. Per tant jo li demanaria que
assumeixi la responsabilitat. I no ho dic per la Sra. Prohens, no
l’ha de defensar, hauria de ell que aquí es defensés i es posés
nerviós que li retraguessin aquesta immoralitat, la veritat.
En segon lloc sí que vull aprofitar per...
(Se sent una altra veu de fons inintel·ligible)
...vull aprofitar la primera intervenció del nostre grup després
de la proclamació de la república catalana a partir del
referèndum de dia 1 d’octubre doncs per, com a grup, saludar
la creació de la república catalana com a nou país dins Europa,
posar-nos com a grup al costat del poble de Catalunya en la
defensa de les seves institucions, i denunciar de forma clara i
reiterada, com ja hem fet, l’aplicació antidemocràtica, il·legal
i injusta de l’article 155 de la Constitució. Seguirem reclamant,
a pesar de la poca convicció d’algunes formacions polítiques,
seguirem reclamant diàleg, diàleg respectuós a totes les parts,
però especialment a aquella part que s’ha tancat en banda i ha
generat un conflicte polític de dimensions històriques. Donarem
suport, donam suport al president Puigdemont i a tot el seu
govern, i pensam que el 155 suposa una fractura terminològica,
fractura per entendre conceptes com pau, democràcia,
sobirania, nació, president; uns ho entenen d’una manera i els
altres ho entenen exactament de forma contrària. Per açò el
nostre grup no signarà ni donarà suport a cap transacció en

5456

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 31 d'octubre de 2017

relació amb aquesta qüestió als partits que hagin donat suport
a l’aplicació de l’article 155.
(Remor de veus)
Passant a les nostres propostes, que sí, efectivament, com El
Pi, són 16, les que estableix la nostra quota, però que amb
menys i tot poden explicar quina és la nostra posició i quines
són les nostres reivindicacions, vénen a recollir allò que a
Menorca en deim ja reivindicacions històriques, perquè han
estat una constant, lamentablement una constant, durant fa
massa anys.
Una de les primeres iniciatives que vull explicar fa
referència a la connectivitat. Seguim reclamant al Govern de les
Illes que reclami davant l’Estat la implementació de la tarifa
màxima de 20 euros, ara 20 euros, per als vols entre illes, 20
euros perquè efectivament amb l’ampliació del descompte de
resident, ampliat al 75%, ens permet per equiparació rebaixar
aquella tarifa que havíem proposat i aprovat en aquesta cambra
de 30 euros a 20 euros, perquè sense cap dubte és molt bo que
els ciutadans de Menorca, d’Eivissa, de Formentera, de
Mallorca, paguin 20 euros o menys per moure’s entre les illes,
però és més bo encara que aquesta tarifa vengui establerta per
llei, vengui garantida per llei, i no per la variació o per
l’oportunitat del Consell de Ministres, per llei, i a més a més
que garanteixi també una connectivitat entre el destí, és a dir,
el vol entre Menorca i Eivissa, Eivissa i Menorca, i també
afectant Formentera, doncs es pugui produir, com establia la
modificació que vam aprovar en aquesta cambra, per la mateixa
quantitat màxima de 20 euros. Per tant creim que no podem
renunciar de cap maneres a una reivindicació que és històrica
per a la societat civil de les Illes, de Menorca molt
especialment, de les institucions menorquines també molt
especialment, i que a més a més he de dir, perquè és impossible
no fer-hi referència, que aquesta cambra ha aprovat dues
vegades de forma unànime i que també dues vegades el Govern
de Mariano Rajoy ho ha vetat, ha vetat aquesta proposta,
perquè ni tan sols no pogués ser presa en consideració i pogués
ser debatuda. Ja ni tan sols açò, aquesta és la consideració que
té el Govern de l’Estat respecte de les iniciatives que surten per
unanimitat d’aquesta cambra, ni tan sols poder ser debatuda,
esmenada, transaccionada..., ni açò. Molt lamentable. Per tant
creim que al Govern li hem de demanar que insisteixi, que sigui
fort; sigui a través del nou règim especial, sigui a través de la
negociació directa, aquesta ha de ser una reivindicació
irrenunciable.
I aquí em va molt bé per recordar allò que també en el debat
de política general vam explicar: si realment volem ser un país
-nosaltres ens conformàvem a ser una comunitat d’interessos
compartits- no podem oblidar quines són les reivindicacions
fonamentals, mínimes, essencials, de cada una o del conjunt de
les Illes. La tarifa màxima de 20 euros no pot ser només el
problema d’algunes de les Illes, hauria de ser de totes les Illes,
perquè -i em disculparan que parteixi d’una convicció- si
aquesta dificultat en la connectivitat hagués afectat l’illa de
Mallorca avui açò estaria absolutament resolt i superat. El poc
pes o la poca capacitat d’influir, o la poca capacitat de
convèncer, el que vulguin, és un dels motius que fa que encara
avui haguem d’arrossegar aquesta reivindicació històrica.

També presentam duem iniciatives per millorar les
condicions dels malalts i familiars de fora de Mallorca que són
derivats a Son Espases. En aquest sentit des de MÉS per
Menorca volem posar en valor i reivindicar l’èxit, que podrem
constatar d’aquí a poques setmanes, de l’obertura de 20 noves
places a l’hostatge de Son Espases que millorarà, i creim que
molt, la seva atenció, a pesar que alguns no hi creguin, i
m’agradarà molt veure’ls la cara quan es produeixi aquesta
inauguració, i allò que alguns ara anomenen com a places
hospitalàries puguin veure i constatar, efectivament, què és, i
puguin també parlar amb els usuaris i constatar si respon o no
a les seves expectatives, a les seves necessitats; serà molt
interessant conèixer i veure la valoració a posteriori.
Però, bé, més enllà d’açò creim que hem d’avançar, i per
açò creim que també és fonamental resoldre altres qüestions
que per als illencs de fora de Mallorca reten pendents i són
importants. Una d’elles és revisar les compensacions per
manutenció i allotjament de malalts i familiars que s’han de
desplaçar per ser atesos a l’hospital de referència, i, l’altra, és
revisar el conveni amb la residència de Can Granada per tal de
millorar les condicions dels seus usuaris. Com deia creim que
hem de revisar i actualitzar el sistema i les quantitats en
concepte de compensació per manutenció i allotjament; tot i
que fa un any, és cert, es va fer, aquest govern va fer un esforç
per incrementar i actualitzar aquestes quanties, seguim pensant
que són baixes; és també necessari millorar i agilitar la seva
gestió. Avui, per exemple, es paguen 36 euros per persona en
concepte de pernocta i mitja pensió en cas d’utilitzar un hostal
o un hotel; si el pacient es trasllada a Palma per una consulta i
torna el mateix dia es paga una dieta de 14 euros per persones.
No les voldré equiparar a les dietes i les compensacions que
cobren els diputats, no ho faré, seria massa fàcil fer-ho, però
crec que hauríem de convenir que no són ajustades, que ha
passat un temps i que avui crec que el nostre deure és
actualitzar-les. Són insuficients, insistim, i també creim que la
seva tramitació s’ha de millorar; molts de pacients no reclamen
aquestes compensacions per la burocràcia que després suposa
demanar a vegades petites quantitats però importants per a
aquests ciutadans.
Pel que fa a Can Granada, volem posar en valor el fet que
el govern actual eliminés el copagament del servei que havia
deixat el Partit Popular, però també creim que és hora de
millorar certs aspectes, i aquests creim que es poden millorar de
forma fàcil revisant l’actual conveni. En aquest sentit MÉS per
Menorca ha rebut no poques queixes que creim que es poden
recollir i poden millorar en molt aquest conveni, i fan
referència a qüestions senzilles: de flexibilitat d’horari, de
dietes, de neteja, etc., i que ja hem traslladat a la Conselleria de
Salut i que creim que ara és hora també de convertir-les en
modificacions, revisió del conveni.
Quant a infraestructures MÉS per Menorca vol destacar
dues iniciatives presentades en forma de proposta de resolució.
Una n'és la nova escola d’hostaleria a Ciutadella a l’antiga
estació marítima del port vell. És també una reivindicació de
les institucions públiques i del sector turístic menorquí,
disposar d’una escola per a la formació de professionals en el
sector turístic i de la restauració. Aquesta escola es podria
configurar, creim, com un centre integrat, que vull recordar que
a Menorca no hi ha encara cap centre integrat, que inclou
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formació reglada i no reglada, públic i ubicat a un edifici ara
desocupat de l’antiga estació marítima. I vull posar en valor
també en el projecte de pressupost, que el projecte de
pressupost ja inclou una partida per iniciar aquest procés. Per
tant, avui el que farem serà ratificar i posar en valor el
compromís del Govern amb aquesta iniciativa.
També volem posar en valor una altra infraestructura o un
conjunt d’equipaments que creim justs i necessari de verbalitzar
de forma clara. Des de la nostra formació consideram que Es
Castell ha estat oblidat, és un poble oblidat reiteradament en els
inversions públiques, històricament també de moltes
administracions, i creim que és hora d’implicar-s’hi per
aconseguir que els antics quarters militars siguin públics, algú
ho ha traduït en què el Govern ho compri directament, en algun
titular de premsa que he pogut llegir aquests dies. No era açò,
sí que li demanàvem la implicació perquè siguin públics i açò
vol dir moltes coses, vol dir que la seva implicació pot ser
traduir-se a cobrir necessitats que s’han posat de manifest en
aquest municipi, en l’àmbit social, en l’àmbit sanitari, l’àmbit
educatiu, etc., però que el Govern sigui actiu, sigui un
protagonista actiu, juntament amb l’ajuntament, juntament amb
el consell insular, juntament amb la societat civil d’Es Castell,
per tal de definir aquest espai. Aquest és un compromís també
de l’acord entre MÉS per Menorca i el Govern i, per tant, avui
el volem materialitzar en una proposta de resolució i per tant,
amb un compromís d’aquest Parlament cap al Govern de les
Illes.
En l’àmbit econòmic MÉS per Menorca vol defensar la
iniciativa que avui a través d’una pregunta oral, ja hem pogut
també explicar i defensar, a favor del teixit industrial i l’aposta
per la seva modernització, innovació i internacionalització. En
aquest sentit, com a menorquinistes valoram molt positivament
la posada en marxa del Centre BIT a Alaior, per una banda i
l’aprovació de la nova Llei d’indústria i consideram que ara és
hora de posar en marxa un Pla d’indústria potent, ben dotat,
avui es deia més de 10 milions d’euros, que contempla i inclou
el pressupost de la CAIB per a 2018, perquè aquest pla sigui
realment aquesta aposta contundent a favor del sector industrial
i que a Menorca té una presència i un protagonisme sense cap
dubte fonamentals.
I finalment en l’àmbit cultural, MÉS per Menorca vol
destacar l’aposta per aconseguir la declaració de Patrimoni
Mundial el 2020 o el 2021. El maig de 2017 l’informe definitiu
d’Iconos, va ratificar la recomanació d’ajornar la declaració
perquè es superessin tot un seguit de deficiències que s’havien
posat de manifest. Una d’aquestes, la més important, té a veure
amb la manca d’investigacions transversals i globals a escala
territorial, sobre els béns arqueològics, inclosos a la
candidatura. Investigació, gestió, protecció, divulgació són
aspectes que el nou pla, que s’està gestionant i impulsant des
del consell insular, es faran necessàries per aconseguir que la
candidatura pugui ser una realitat. En aquest sentit creim que,
com hem posat de manifest, el consell ha fet i fa feina des de
Menorca, però creim que necessàriament fonamentalment
davant aquest nou repte, s’ha posat de manifest que es
necessitarà el suport econòmic del Govern de les Illes perquè
la iniciativa no només pugui ser una realitat quant a
candidatura, sinó que a més a més, es pugui resoldre amb èxit.
I en aquest compromís que estic convençut que les forces que
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són aquí, que tenen presència al consell insular compartim,
doncs crec que avui ens hem d’unir per demanar aquest esforç
conjunt.
Finalment també en l’àmbit mediambiental voldria defensar
un compromís que especialment des de Menorca, com a
Reserva de la Biosfera, ens en sentim obligats i convençuts que
hem de posar de manifest. Ho feim a través d’instar el Govern
que es presenti de la forma més àgil i més aviat possible, la llei
d’energia renovables, en contra del canvi climàtic que és
malauradament una realitat a la qual hem de combatre ja. I que
nosaltres pensam que hauria d’incloure algunes mesures
impositives. És cert, i possiblement en les negociacions i
transaccions arribem a l’acord de què és important impulsar la
llei i que aquestes mesures siguin debatudes i negociades,
encara que sigui amb una llei tramitada de forma independent
de la llei d’energies renovables. Però és important que els dos
aspectes quedin inclosos i els defensam i pensam que també
aquest Parlament els he donar suport.
També el Decret de posidònia creim fonamental posar-lo en
valor. Avui també a través de les preguntes orals s’ha tornat
esmentar. Des del nostre grup també ho hem reiterat i ho
reiteram a través d’aquesta proposta de resolució.
I també volem posar en valor una proposta des del nostre
punt de vista innovador i que per a Menorca té una importància
molt singular i és el projecte pilot de recàrrega d’aqüífers. El
Parlament de les Illes ja el passat mes d’octubre va aprovar una
proposició no de llei, que instava el Govern a presentar aquest
projecte de recàrrega dels aqüífers de Migjorn a la Comissió
d’Impuls de Turisme Sostenible. Així es va fer, així es va
incloure amb una dotació de 850.000 euros i ara la nostra
obsessió i la nostra intenció és animar, donar un impuls al
Govern perquè aquest projecte sigui ja una realitat el més prest
possible. Per a Menorca és un dels reptes, la gestió de l’aigua,
al qual hem de donar resposta. És un repte segurament de totes
les Illes, però des de Menorca ho vivim amb una certa
intensitat, perquè és un recurs escàs, és un recurs limitat que
hem de gestionar bé, de forma àgil, i aquest projecte innovador
creim que pot canviar un poc el paradigma de la forma de
gestionar aquest recurs tan escàs com deia i tan fonamental.
I finalment també voldria posar en valor una reivindicació
que forma part dels acords de MÉS per Menorca amb el
Govern i que també hem traslladat aquí com a propostes de
resolució i és resoldre el tema dels fangs residuals de la
depuradora de Ferreries. Veim que és una proposta que també
preocupa al Partit Popular, tot i que el Partit Popular no ens ho
posa fàcil, perquè junta dues iniciatives dins una mateixa
proposta de resolució, veurem com ho podem resoldre. En
qualsevol cas és clar i evident que s’ha pactat per part del
Govern i d’ajuntament una forma de donar resposta a aquests
residus clara i també de com donar resposta a aquell espai
perquè pugui recuperar paisatgísticament el seu atractiu. En
aquest sentit instam el Govern a fer-ho realitat ja, també aquest
pressupost ja recull aquest primer acord entre Govern i
ajuntament, però creim que avui és fonamental també un
pronunciament clar, contundent perquè puguem comunicar,
puguem traslladar, puguem fer evident que la nostra voluntat és
que el trasllat d’aquests fangs residuals es faci de la forma més
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àgil i més ràpida possible. I açò sí, amb les màximes garanties
mediambientals.
Dit açò, esper que totes aquestes iniciatives puguin obtenir
el suport de la majoria de la cambra, jo crec que algunes
propostes de transacció ja tindrem temps en tot cas d’acabar-les
de debatre, però la nostra voluntat és que totes elles puguin ser
aprovades i incorporades i, a més a més -insistesc- no són una
novetat en el sentit que per primera vegada en parlam en
aquesta cambra, tot el contrari, moltes d’elles els hem
proposades de forma reiterada el nostre grup, han estat
aprovades de forma àmplia per aquesta cambra i allò que
demanam avui és que es converteixin en propostes de resolució,
amb instància clara i ferma al Govern perquè no tardi, sigui
efectiu, sigui àgil, sigui insistent en què es converteixi en
realitat.
Res més. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Martí. Correspon ara a la intervenció del
Grup Parlamentari Mixt per defensar un total de 22 propostes
de resolució. Començam per la RGE núm. 14024,
complementat per l’escrit RGE núm. 14025/17, de Gent per
Formentera.
Té la paraula la Sra. Tur per un temps de cinc minuts.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a projectar i executar l'ampliació de capacitat
de tractament d'aigües residuals de l'EDAR de Formentera,
millorant la xarxa en alta i l'emissari, amb l'objecte de
perfeccionar el tractament secundari i introduir el
tractament terciari per a l'aprofitament de les aigües per a
usos com ara l'agrícola al llarg de 2018.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a seguir treballant per la declaració de la
reserva marina de Sa Punta de Sa Creu en aigües interiors
de Formentera, i en la declaració per part de l'Estat de les
noves reserves marines d'Es Sec d'ES Ram i Es Baix
Fondo, com a part de la política en defensa dels estocs
pesquers, la pesca tradicional i la lluita contra la
sobrepesca.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Decret de transport marítim en
el termini màxim de sis mesos, per garantir l'equilibri i la
suficiència de les freqüències de servei entre illes al llarg
de tot l'any i, alhora, a aplicar criteris de sostenibilitat que
permetin reduir els impactes ambientals que són
conseqüència de les excursions marítimes i de l'excés de
sortides programades per les línies regulars en els mesos
punta de l'estiu.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme un estudi de viabilitat jurídica
i d'impacte econòmic en relació amb l'aplicació de l'impost
de turisme sostenible al conjunt del sector del turisme
nàutic, en el transcurs dels propers sis mesos.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar la planificació de les obres
d'ampliació de l'IES Marc Ferrer de Formentera, previstes
per al període 2019-2023 en el Pla d'Infraestructures
Educatives, per fer efectiu l'inici de la seva execució al
llarg del curs 2018-2019.
LA SRA. TUR I RIBAS:
Gràcies, Sr. Vicepresident. Bon dia diputades, diputats,
públic assistent, des de la coalició que represent, que en aquest
cas és Gent per Formentera i Socialistes de Formentera, i
evidentment també en nom de la gran majoria de formenterers
i formentereres, duim al Parlament l’exposició i esperam que
també l’aprovació d’un total de cinc iniciatives, i aniré
directament a explicar el sentit d’aquestes iniciatives.
D’una banda coincidim en un element que està essent una
constant en el debat d’aquesta cambra, que és la política
respecte de la gestió d’aigües. Nosaltres consideram que a
Formentera hem de tancar el cicle de tractament d’aigües, hem
d’arrodonir, hem de perfeccionar la gestió que es fa de l’aigua,
i per tant els instam a aprovar la proposta que duim per fer
possible, primer, la capacitat de tractament d’aigües de
l’estació depuradora de l’illa de Formentera; evidentment estam
parlant de doblar la capacitat de tractament d’aigües que té
actualment, una depuradora que va ser dissenyada en el seu
moment per tractar aigües d’una població màxima de 14.000
habitants i que, com és evident, en els mesos d’estiu es veu
absolutament sobrepassada. Per tant, tot i que es fa un esforç
important perquè funcioni adequadament, i de fet funciona molt
bé dins les seves possibilitats, pensam que és important
començar a projectar la seva ampliació, la capacitat de
tractament d’aigües per al doble de població, la millora del
tractament secundari d’aquesta depuradora, i també la inclusió
del tractament terciari, i aquest element és indispensable, com
he dit abans, per tancar el cercle de tractament d’aigües i fer
possible que les aigües resultants d’aquest tractament siguin
absolutament hàbils i útils per al rec de terrenys agrícoles o per
a altres usos que puguin ser adients.
Per altra banda també parlam de reserves marines. El
Consell Insular de Formentera, fa poc més d’un any, va
impulsar una iniciativa que va rebre el suport de tots els grups
polítics que tenen representació en el Ple del Consell Insular de
Formentera per demanar l’ampliació, o la creació, millor dit, de
tres noves reserves marines a la nostra illa, i això ho vàrem fer
amb la col·laboració, amb la participació i amb l’impuls,
també, i el compromís total de la Confraria de pescadors de la
nostra illa. Per tant a ells també des d’aquí els vull donar el
nostre agraïment per haver possible que aquesta iniciativa hagi
avançat. Sabem que el Govern de les Illes Balears ja està
treballant en aquesta creació de tres noves reserves marines;
una d’elles correspon al Govern de les Illes Balears; dues
d’elles, en canvi, corresponen al Govern de l’Estat, però
nosaltres duim aquí aquesta proposta per reforçar el missatge
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que volem traslladar la nostra illa i, sobretot, per aconseguir
una major protecció de les nostres aigües que finalment ha de
redundar en una millora dels hàbitats i també en una millora
dels estocs pesquers.
Per altra banda duim una tercera proposta que té a veure
amb el decret de transport marítim, un altre dels elements
indispensables que està essent una lluita per part de totes les
forces polítiques de Formentera des de l’any 2010, moment en
què es va aprovar la Llei de transport marítim de les Illes
Balears, i que a dia d’avui encara ens té a l’espera de
l’aprovació del decret que desenvolupa aquesta llei i que és
absolutament indispensable per fer possible que formenterers
i formentereres, però també eivissencs que vénen a treballar
cada dia a Formentera, tenguin uns horaris adequats i puguem
garantir que el transport marítim és un element més del servei
de transport públic a les Illes Balears. Insistesc en això perquè
generalment el transport públic es té com una part, i nosaltres
entenem que no, el transport marítim és un element fonamental
per a l’illa de Formentera, els seus residents, com a transport
públic. Per això demanam que el Govern agiliti una vegada més
les feines que ha de fer per fer possible l’aprovació del decret
de transport marítim. D’aquest decret, de fet, depenen les
connexions sobretot a primera hora del matí entre Eivissa i
Formentera i també a darrera hora de la nit, i pensam que,
donat que és un tema de capital importància per a nosaltres ha
de ser una prioritat per a aquest govern, i a més és un dels
elements que formen part del nostre pacte i que pensam que ha
d’estar davant de tot en les prioritats.
Quart punt. Demanam al Govern de les Illes Balears, i ara
ja ho feim de forma formal, ho feim formalment, que en termini
de sis mesos ens presenti un pla de viabilitat per a l’aplicació
de l’impost de turisme sostenible a tot el sector nàutic.
Consideram que l’impost de turisme sostenible evidentment és
un dels grans reptes que tenia aquest govern; abans era un
repte, ara ja és una realitat, s’ha fet possible, i pensam que per
seguir avançant en una aplicació equitativa, justa i equilibrada
d’aquest impost és important que es faci extensiu a tot el sector
nàutic. Sabem que a partir de 2018 tendrem una aplicació més
objectiva d’aquest impost als creuers turístics, però què passa
amb totes les embarcacions recreatives i tots els ports esportius
i recreatius que hi ha a les Illes Balears?, què passa amb totes
aquestes embarcacions.? No han de pagar també l’impost de
turisme sostenible?, no consumeixen també recursos energètics
i no consumeixen també territori? Per tant l’impacte que han
generat durant dècades els projectes expansionistes i
desenvolupistes de ports esportius a les Illes Balears ha de tenir
un retorn a la societat i també aquest turisme ha de contribuir
a l’impost de turisme sostenible.
I acab. Educació. Institut d’ensenyament secundari Marc
Ferrer. Formentera té un institut d’ensenyament secundari, i
nosaltres aprofitam aquesta plataforma per donar...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Tur, per favor.
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LA SRA. TUR I RIBAS:
Acab. Aprofitam aquesta plataforma per agrair al Govern
l’esforç que ha fet per complir amb tots els compromisos pel
que fa al desenvolupament d’infraestructures educatives a
Formentera aquesta legislatura, però volem l’ampliació de la
planificació de les obres que s’han d’executar al Marc Ferrer
per ampliar les aules que queden pendents i sobretot, tenint en
compte que només tenim un institut de secundària, volem
garantir que es podrà escolaritzar a tots els al·lots i al·lotes que
volen estudiar secundària a la nostra illa.
Bàsicament aquestes són les cinc propostes i esperam que
comptin amb el seu suport. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Tur. Correspon ara, per fer una defensa del
document RGE núm. 14029/17, complementat amb l’escrit
14030/17 i l’escrit RGE núm. 14031/17, per fer la defensa
d’aquestes vuit propostes de resolució té la paraula la Sra.
Huertas.
Escrit RGE núm. 14029/17
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar la figura dels adjunts al síndic
de greuges, aquests desenvoluparan la seva acció en un
àmbit material específic i exerciran les funcions per
delegació del síndic en aquests àmbit d'actuació. Es
proposa la figura dels adjunts en els àmbits de: defensor
del menor, defensor del pacient i defensor de l'usuari dels
serveis socials.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear ajudes econòmiques destinades a
facilitar l'adherència dels tractaments farmacèutics que
estan subjectes a finançament públic, prescrits per
facultatius de l'ib-salut, i a destinar aquestes ajudes a
aquelles persones en situació real de necessitat dins
aquells col·lectius més vulnerables i susceptibles de no
poder afrontar la despesa realitzada per l'adquisició dels
seus medicaments i, per tant, sofrir de pobresa
farmacològica i que no estan adscrits a les exempcions
fixades en el punt 8 de l'article 94 bis del RD 16/2012.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer públics i de lliure accés, tant per als
investigadors com per als investigadors corrents, tots els
estudis que aquest govern i els anteriors han finançat amb
doblers públics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer un estudi per posar en marxa un
programa pilot de renda bàsica universal a l'illa de
Menorca. I aquest serveixi d'estudi per a la futura
implantació de la renda bàsica universal a tota la
comunitat.
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Escrit RGE núm. 14030/17
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un decret de mínims de la llengua
catalana a la Universitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar els imports de cobertura de la
Renda Social Garantida, en tots els casos, a fi que iguali o
superi les quantitats calculades per la UE com a llindar de
pobresa espanyol en el marc de la Carta Social Europea.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un pla d’ajudes econòmiques,
fiscals i de suport per a autònoms per a la creació de nous
negocis que, en condicions preestablertes, propiciïn la
diversificació econòmica i/o l’I+D+I.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar instruments a fi de fer efectiva
la transparència compromesa en els acords pel canvi
establerts a principi de legislatura, perquè tots els pacients
puguin saber la seva situació a les llistes d’espera i el
temps aproximat que manca per a l’atenció, amb garanties
i màxim rigor.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Gràcies, vicepresident. Bon dia a tothom. En primer lloc
vull aclarir que per qüestions d’adaptar-nos i complir el
Reglament de la cambra quant al repartiment de temps jo
defensaré també les propostes de la Sra. Seijas.
Les nostres propostes són propostes que estan dins els
acords pel canvi i també socials. Començarem, però, pel Decret
de mínims de la llengua catalana a la Universitat. L’any 97 es
va fer un decret de mínims per a la primària i la secundària, que
nosaltres pensam que això salvàs la llengua catalana a
l’ensenyament; també creim que la defensa de la llengua no va
acabar aquí, sempre hem de seguir lluitant i ara ha tocat el
moment de donar una passa més. Per això ens agradaria que
qualsevol universitari tengués l’oportunitat de poder estudiar en
la seva llengua com a mínim un nombre d’hores accessible; no
estic demanant que sigui al cent per cent però sí un decret de
mínims, i així evitaríem els problemes que s’han vist
últimament a les oposicions de sanitat. Per això aquesta
proposta.
La segona proposta és complementar la renda social
garantida amb els imports de la Carta Social Europea. La renda
garantida està donant..., l’import aquí, de Balears, és de 429,20.
La Unió Europea, la Carta Social, diu que el llindar de la
pobresa d’Espanya està en 686,72; el que demanam és que, i
vist que tots aquests dos anys que s’està de moment repartint
aquesta renda, estan sobrant una sèrie de doblers que estan
pressupostats, i que en lloc de donar els 429 arribem al llindar
de pobresa que diu la Unió Europea i com a mínim en aquesta
comunitat es compleixi la Carta Social, que està firmada a
nivell estatal però que no es compleix. Crec que amb això el
que faríem és donar un poc més de dignitat a les persones,
perquè com es poden imaginar ni amb 429 ni amb 686 no es
pot viure gaire bé, però sempre és millor que siguin 886.

En segon lloc volem un pla..., la nostra proposta advoca per
un pla d’ajudes econòmiques als autònoms. Ja sabem que
l’Estat ha aprovat una llei amb una sèrie de mesures, però el
que demanam és complementar aquestes mesures, sobretot i
especialment per facilitar l’activitat d’autònoms que, a més
d’aportar la seva feina i el seu impuls, aportin un valor a la
diversificació productiva obrint noves línies de negoci no
explorades, perquè, a més, sabem després els problemes dels
autònoms amb les seves cotitzacions que queden amb unes
pensions que són de misèria. Per tant, sol·licitam aquest pla
d’ajudes.
Per una altra banda, tenim la transparència de les llistes
d’espera que per molt que aquí es repeteixi una i una altra
vegada que les llistes d’espera són transparents, tots sabem que
no són transparents, i en els "Acords pel canvi" ho diu molt
clarament, els pacients han de saber en quin lloc estan i quan
aproximadament els tocarà la visita. Per tant, és aquesta la
nostra proposta.
A continuació pas a les propostes de la Sra. Seijas, que
també estan en els acords pel canvi, que és el desenvolupament
del Síndic de Greuges on demanam que, a més, es desenvolupin
unes figures adjuntes, com són el síndic del menor, del pacient
i el sociosanitari, perquè creim que si això està agrupat sota la
tutela del Síndic de Greuges donam facilitats a tota la
ciutadania i és més fàcil que sàpiguen on s’han de dirigir quan
han de solucionar un problema. Per tant, ja que estan en els
acords pel canvi creim que és una de les propostes que s’hauria
de posar en marxa.
Per una altra banda, la Sra. Seijas també demana el rescat
farmacològic que, com tots sabem i com Podem ja també ha
defensat en aquest faristol, nosaltres també demanam el rescat
farmacològic que està en els acords pel canvi per a aquelles
persones, per als pensionistes, per a aquells treballadors que
tenen un salari que no arriba a mil euros o de mil euros i que
han de deixar de menjar per comprar la medicació o al revés i
que no poden seguir un tractament per als malalts crònics; per
tant, per a tota aquesta gent creim que fins que tota aquesta gent
no estigui coberta farmacològicament mai no tendrem una
sanitat que sigui realment universal i pública.
Per una altra banda, quan es negociaven els acords pel canvi
es va negociar moltíssim el fet que tots els estudis que es fessin
en el Govern, que a més estan pagats per tota la ciutadania,
fossin publicats a la pàgina web perquè la ciutadania, que era
qui els havia pagat, pogués gaudir dels coneixements d’aquests
estudis. Fins a les hores encara no hem vist cap estudi que
estigui publicat. Per tant, demanam també que es publiquin com
a proposta.
I per últim, consideram que es podria fer un programa pilot
a Menorca de la renda bàsica universal, per què a Menorca?,
entre altres coses perquè creim que compleix amb les
característiques adients, en primer lloc per la població, pel
nombre d’habitants, en segon lloc perquè com a reserva de la
biosfera ha preservat el seu territori i amb això ha impedit que
tengui més possibilitats econòmiques i també perquè la
temporada és més curta. Per tant, consideram que fer una prova
pilot a Menorca com a renda garantida seria el millor perquè al
final creim que tots anam per aquest camí, perquè al final la
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renda garantida estigui implantada a la nostra comunitat abans
que acabi aquesta legislatura. Com a mínim això és el que
esperam.
Per altra banda, esperam que aprovin les nostres propostes,
de fet moltes d’elles ja han estat defensades per altres grups, és
a dir, que tenc moltes esperances que aquesta vegada sí que
tendrem alguna proposta aprovada.
Moltes gràcies.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Huertas. Per defensar les nou propostes
recollides en el document RGE núm. 14112 té la paraula la Sra.
Ballester, per Ciudadanos.
1. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la
congelació el 2010 de l'acord aconseguit el 2008 i aprovat
posteriorment en Mesa sectorial de Sanitat per a la
fidelització del personal sanitari facultatiu del subgrup A1
del Servei de Salut de les Illes Balears com a compensació
de la doble i triple insularitat en els serveis de salut de
l'illa de Menorca i Eivissa i Formentera. És per això que
insta el Govern de les Illes Balears a descongelar aquest
acord, habilitant el cobrament del cent per cent del
complement de fidelització a partir de l'1 de gener de 2018.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la transparència en les llistes
d'espera en sanitat i serveis socials duent a terme para tal
fi:
a) L'elaboració d'un document públic on estiguin
recollits els criteris i les prioritats per a la confecció de
les llistes d'espera, tant en sanitat com en els serveis
socials.
b) La implementació d'un sistema de fàcil accés que
permeti que cada usuari o pacient pugui accedir a la
informació que li incumbeix per saber la posició
actualitzada en la llista d'espera.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, en un termini de sis mesos, una
auditoria completa dels espais i edificis públics i del sector
públic instrumental per conèixer les necessitats
d'accessibilitat, amb l'objectiu d'anar elaborant el pla
d'accessibilitat universal previst a la Llei 8/2017, de 3
d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de
les freqüències de tren i metro de l'empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) des de març del present
any; per tant, insta el Govern de les Illes Balears a
restablir i, si n'és el cas, a millorar-ne les freqüències.
5. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la
necessitat d'impulsar la Formació Professional per la seva
importància estratègica per al canvi del nostre model
laboral i econòmic, de manera que sigui percebuda com un
itinerari formatiu de primera opció per als nostres
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estudiants, al mateix temps que constata la falta de nous
títols i places oferts per l'administració educativa
conformement amb els sectors emergents. Per això, insta el
Govern balear a planejar un Centre integrat de Formació
Professional on s'imparteixin tots els estudis de la família
professional "Energia i Aigua", atenent les futures
necessitats del sector emergent de les energies renovables.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que garanteixi en tots els centres educatius de
la comunitat el compliment de l'article 18.1 de la Llei
Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, que
estableix que: “Tots els centres públics desenvoluparan les
seves activitats amb subjecció als principis constitucionals,
garantia de neutralitat ideològica i respecte de les opcions
religioses i morals a què fa referència l'article 27.3 de la
Constitució”.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla d'accés sostenible als llocs
d'interès natural i/o paisatgístic, en col·laboració amb la
resta d'administracions competents.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que reculli, en la Llei de pressupostos de l'any
2018, les modificacions normatives pertinents en matèria
tributària per a:
a) La disminució de l'impost de Successions i
Donacions.
b) I la reducció del tram autonòmic de l'IRPF per a la
classe mitjana i treballadora.
9. El Parlament balear insta el Govern balear que adopti
els canvis normatius que siguin necessaris perquè, a partir
de 2018, l'impost sobre estades turístiques no hagi
d'abonar-se entre els mesos de novembre i març (ambdós
inclosos), fomentant així la desestacionalització.
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Gracias, presidente. Señores y señoras diputados. En
Ciudadanos hemos presentado nueve propuestas de resolución,
todas ellas cargadas de sensatez, viables y enfocadas a mejorar
la vida diaria de nuestros ciudadanos.
Empezaré defendiendo la propuesta que atañe al ámbito de
la transparencia. Miren, los ciudadanos de Baleares necesitan
unas listas de espera transparentes, tanto en sanidad como en el
área de servicios sociales. Para este gobierno la transparencia
en las listas de espera consiste en dar un dato, un dato cada
equis tiempo de cuanta gente hay en las listas de espera, un
dato que el resto de grupos políticos nos tenemos que creer al
no poderlo contrastar, pero lo más destacable es que es un dato
que no le sirve para nada al ciudadano, a ese ciudadano inscrito
en una de esas enormes listas de espera y que lleva meses
esperando una llamada de la administración, un ciudadano que
no sólo ha de hacer frente a su enfermedad o a su dependencia
sino que hoy por hoy ha de hacer frente también a la
incertidumbre, la incertidumbre de hasta cuando voy a tener
que sobrellevar esta situación. Las listas son opacas a los
ciudadanos. Desde Ciudadanos queremos aliviar a estas
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personas de la angustia de la incertidumbre, por ello
proponemos que este gobierno implemente un sistema de fácil
acceso que permita que cada usuario o paciente pueda acceder
a la información para saber la posición actualizada en la lista de
espera y aproximadamente cuando va a ser atendido en los
casos en los que sea posible. Además, proponemos la
elaboración de un documento público donde consten criterios
y prioridades en la elaboración de las listas.

respetados y se ponga en valor el libre desarrollo de su
personalidad y de su identidad, donde todos los padres puedan
confiar en que a sus hijos se les está enseñando a pensar y no
en qué han de pensar sobre cada tema y que sean lugares donde
se generen puentes de respeto y confianza entre profesores,
padres y alumnos. Como ven, en los centros escolares no caben
actividades de reivindicación política y de imposición
identitaria.

Paso al ámbito sanitario. Urge también tomar medidas de
fidelización para el personal sanitario. Tenemos departamentos
incompletos en los hospitales porque los profesionales se van,
faltan médicos de familia, pediatras, radiólogos, anestesistas,
médicos de urgencias, plazas que existen, pero no están
cubiertas. Para ayudar a solucionar este grave problema desde
Ciudadanos proponemos descongelar a partir del 1 de enero de
2008 el plus de fidelización del personal sanitario facultativo
del subgrupo A1, un plus de fidelización que no es una medida
nueva sino que es un buen acuerdo sindical ya firmado por el
segundo pacto, pero que posteriormente fue congelado por el
mismo gobierno en el 2010 por la crisis, un plus para los
médicos que se quedan a trabajar en Ibiza y en Menorca que
recompensa la antigüedad en el puesto y que compensa en
cierta medida la doble y la triple insularidad. Desde
Ciudadanos siempre le hemos insistido, le hemos insistido a
este govern que los acuerdos sindicales están para cumplirse y
si no, que no se firmen. Por lo tanto, pedimos que se
descongele este acuerdo sindical porque además ayudará a
fidelizar las plantillas de nuestra sanidad pública y con ello, sin
duda, mejorará la asistencia que reciben los ciudadanos.

Por eso proponemos que el Parlamento inste al Govern a
que garantice en todos los centros educativos de la comunidad
el cumplimiento del artículo 18.1 de la Ley Orgánica 8/1985,
del derecho a la educación, la LODE, una ley aprobada por un
gobierno socialista que establece que todos los centros públicos
desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios
constitucionales y con garantía de neutralidad ideológica y
respeto de las opciones religiosas y morales a que hace
referencia el artículo 27.3 de la Constitución, un buen artículo,
señores del Partido Socialista, señores diputados, desde
Ciudadanos instamos a este gobierno a que se garantice su
cumplimiento.

Otro de los temas importantes que nos gustaría que
recibiera el apoyo de este parlamento es la propuesta de ámbito
educativo sobre la necesidad de planear un centro integrado de
formación profesional donde se impartan todos los estudios de
la familia profesional de energía y agua; unos estudios
enfocados a un nuevo sector emergente, el de las energías
renovables, unos estudios que ya están instaurados en otras
comunidades autónomas desde hace varios años. Conseller,
tenemos que invertir en formación para los nuevos sectores
emergentes. En Baleares, en breve, se van a instalar numerosos
parques fotovoltaicos, empresas que van a requerir de personal
cualificado durante muchos años, y desde Ciudadanos
queremos que ese personal cualificado sean nuestros jóvenes de
Baleares.
Señores diputados, sólo podremos transformar nuestro
modelo laboral y económico a través de la formación y ya
perdimos el carro con la formación náutico-pesquera, un sector,
el de la náutica, muy potente desde hace muchísimos años y
seguimos teniendo unos estudios náuticos raquíticos y todos los
puestos cualificados ocupados por personal que se ha de buscar
fuera de las Islas, que no nos pase lo mismo con el sector de las
renovables.
Y paso a otra propuesta también de ámbito educativo, una
propuesta muy sencilla, pero demandada por toda la comunidad
educativa, profesores, padres, alumnos, la que trabaja día a día
en los centros escolares procurando entre todos que colegios e
institutos sean lugares donde los profesores usen todo su talento
y los recursos para la formación científica y humanística de sus
alumnos donde todos los alumnos se encuentren a gusto, sean

Y ya en el ámbito medioambiental, desde Ciudadanos
creemos que urge elaborar un plan de acceso sostenible a los
lugares de interés natural o paisajístico en colaboración con el
resto de administraciones competentes. Durante los dos años y
pico que llevamos de legislatura, desde Ciudadanos hemos
estado denunciando de manera reiterada el caos que se genera
en los lugares de alto valor paisajístico en temporada alta por
la falta de gestión a su acceso. Desde Ciudadanos no queremos
situaciones como las ocurridas este verano en Cala Varques,
preservar nuestros parajes es una obligación y no está reñido
con el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los mismos.
Tenemos un conseller de Medio Ambiente que sólo contempla
dos opciones: o prohibir o cerrar los ojos y permitir el caos más
absoluto. Desde Ciudadanos le proponemos una tercera vía,
conseller, que es la gestión y la planificación de los accesos.
Y voy acabando con una serie de propuestas de medidas
fiscales. En primer lugar la disminución del impuesto de
sucesiones y donaciones así como la reducción del IRPF
autonómico para la clase media trabajadora, una clase media
trabajadora hundida durante la crisis, endeudada y que ha
pagado con sus impuestos el desastre financiero. Desde
Ciudadanos creemos que bien se merece un alivio fiscal ahora
que la recuperación económica despunta.
Por otra parte también pedimos la eliminación del abono del
impuesto sobre estancias turísticas en temporada baja para
fomentar así la desestacionalización, una medida que creo que
por coherencia tendrá el respaldo del Grupo Socialista que pide
eso mismo al Estado en su propuesta número 15, pero referente
a la eliminación de las tasas aéreas en temporada baja, toda
medida es bienvenida si promueve la desestacionalización.
Espero que el PSIB demuestre que es un partido coherente.
Y no quiero dejar de expresar la necesidad de eliminar los
recortes que hizo este gobierno en los servicios de metro y tren.
Tenemos que apostar por el transporte público y pedimos la
restauración y en su caso la mejora de todas las frecuencias de
tren y metro que sufrieron una sustancial reducción en el mes
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de marzo y que tanto está perjudicando a los ciudadanos de la
part forana.
Y por último instamos al Gobierno también a que realice
una auditoria completa de los espacios y edificios públicos y
del sector público instrumental para conocer las necesidades de
accesibilidad con el objetivo de ir elaborando el plan de
accesibilidad universal previsto en la ley aprobada este año.
Las leyes son papel mojado si las medidas no llegan a los
ciudadanos.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Ballester, acabi, per favor.
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Sí, ya acabo. Y nada más, muchas gracias, únicamente
esperar que apoyen estas propuestas, que si bien son muy
sensatas ayudarán sobre todo a la vida diaria de los ciudadanos.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Ballester. Intervenció del Grup
Parlamentari Socialista per defensar les 38 propostes de
resolució presentades en l’escrit RGE núm. 14111/17. Té la
paraula la Sra. Oliver.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a donar resposta a la petició del Govern de les Illes
Balears realitzada el mes de juliol de 2017, per col·laborar
amb la creació de dues oficines d'assistència a víctimes del
delicte, una a Inca i una a Manacor.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar la llei coneguda com "d'identitat de
gènere" per tal de no considerar una patologia la
transsexualitat i de garantir els drets dels menors.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que el
conflicte territorial espanyol és polític i només trobarà una
solució des del diàleg, al mateix temps insta el Govern de
l’Estat i el Govern de Catalunya a iniciar un diàleg sincer
per fer possible una proposta perquè Catalunya continuï
formant part d’Espanya, i insta igualment totes les forces
polítiques a iniciar un procés de reforma constitucional de
caràcter federal, amb reconeixement de la
plurinacionalitat, que aclareixi el repartiment
competencial i amb un millor sistema de finançament
autonòmic.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que reguli el "tot inclòs" amb criteris de
sostenibilitat social i mediambiental, i de qualitat en la
prestació de serveis, que ha d'anar en relació amb la
plantilla de personal fix i a les places de l'establiment, això
mitjançant la presentació d'un projecte de llei al Parlament
de les Illes Balears.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar i donar suport activament al
desenvolupament de Sa Coma a Eivissa especialment en la
millora d’infraestructures d’investigació, recerca i
formació hostalera i de qualitat turística.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a desenvolupar, conjuntament amb la Unió
Europea, programes de turisme social europeu específics
per a les Illes per poder desenvolupar durant els mesos
d’hivern i facilitar així el procés de desestacionalització de
l’activitat turística.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar una partida per equipaments
esportius a Menorca, Eivissa, Formentera i la part forana
de Mallorca per ser necessària la realització d’inversions
en equipaments esportius en aquests territoris, i en
especial, aquells que donen un servei supramunicipal.
8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears per seguir impulsant mesures i accions
per tal de prevenir la violència, la xenofòbia i l’homofòbia
que tingui l’origen a qualsevol tipus de manifestació
esportiva a través de la redacció i la tramitació d’un
reglament per tal de desenvolupar les funcions i la
composició de la Comissió contra la Violència a l’Esport
de les Illes Balears prevista a la Llei 14/2006, de 17
d’octubre, de l’esport a les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el 2018 les polítiques culturals
contemplades en el document inicial del Pla de cultura,
entre els quals es contempla la creació de l’institut
d’indústries culturals i així com també el desenvolupament
de la Llei de mecenatge.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per recuperar la
memòria democràtica de les nostres illes, a continuar amb
l'obertura de fosses per tancar ferides, així com per
reconèixer i reparar les víctimes de la Guerra Civil i la
dictadura franquista.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar augmentant i millorant l’atenció
a les persones en situació de dependència, ja sigui
mitjançant l’augment de les places residencials públiques
o concertades, considerant que un gran nombre de
persones majors no volen ser ateses als centres residencials
i per a elles s’han d’impulsar i augmentar les alternatives
a l’envelliment com són les llars compartides, els
habitatges tutelats o els serveis d’ajuda a domicili.
12. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
el treball impulsat pel Govern de les Illes Balears en
l’aplicació de mesures de protecció social a les persones
amb discapacitat i l’instam a continuar augmentant
l’atenció i els serveis dirigits a aquest col·lectiu, reconeix
i dóna suport a les entitats del tercer sector que hi treballen
pel benestar del col·lectiu de la discapacitat: professionals,
usuaris, famílies i voluntaris.
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13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballat per ampliar la
universalització efectiva de la Renda Garantida.
14. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
els acords entre el Govern de les Illes Balears, el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per tal de fer
possible la construcció d’una nova residència per a
persones grans dependents; així com a continuar treballant
en l'estreta relació amb el Consell Insular de Menorca, en
l’àmbit dels serveis socials, garantint les corresponents
aportacions econòmiques.
15. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport a la proposta de nou REIB plantejada pel Govern de
les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat a complir amb
els terminis compromesos per a la seva negociació i
aprovació; així com a incrementar la bonificació del
transport aeri i marítim de residents entre illes i la resta de
l’Estat al 75% i eliminar les taxes aèries en temporada
baixa, introduint-ho en els pressuposts generals de l’Estat
de 2018.
16. El Parlament de les Illes Balears constata
l’infrafinançament històric que pateix la comunitat
autònoma de les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat
a iniciar de manera immediata un procés de negociació
política que permeti aprovar un nou model de finançament
en el menor temps possible que prevegi la condonació
d’una part del deute de la CAIB i que respongui a les
demandes d’avançar cap a una major autonomia fiscal.
17. El Parlament de les Illes Balears rebutja la taxa de
reposició imposada pel Govern de l'Estat, que implica una
limitació a la potestat organitzativa dels serveis públics i
una minva en la qualitat, al mateix temps que insta el
Govern de les Illes Balears a continuar amb la defensa de
l’eliminació d'aquesta limitació, ja que suposa un greu
perjudici per als ciutadans d'aquestes illes.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incorporar en els pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2018 les partides pressupostàries necessàries
per tal de donar satisfacció a allò que plantegen totes les
proposicions de llei presentades pel Parlament de les Illes
Balears davant les Corts Generals i a la tramitació de les
quals el Govern d’Espanya no ha donat conformitat a
l’empara de l’article 134.6 de la Constitució, així com a les
quantitats econòmiques compromeses amb el Govern de les
Illes Balears en matèria de finançament de carreteres,
aigua i sanejament, d’acord amb els terminis acordats.
19. El Parlament de les Illes Balears valora el pla de
reducció de ràtios a educació infantil, l'increment de
professorat de tots els nivells educatius i dels recursos
d’atenció a la diversitat, la implantació del pla de formació
inicial del professorat, i insta el Govern a intensificar els
seus esforços i a adoptar noves mesures destinades a
millorar la qualitat i l’equitat del nostre sistema educatiu.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un nou marc de finançament

per a la UIB, a través de la signatura d'un
contracte-programa que estableixi com s’han de dur a
terme les aportacions per part del Govern de les Illes
Balears en concepte de transferència nominativa de
despeses corrents i d’inversions.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reforçant el suport de l’atenció a
l’alumnat amb altes capacitats per poder reduir els
problemes derivats de la seva atenció i aprofitar els seu
potencial, establint una xarxa de professorat de referència
en altes capacitat que permeti l’atenció adequada i
l’acompanyament d’aquests alumnes al llarg del seu
procés formatiu.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar un protocol d’actuació i de
formació prèvia de tot el personal que realitza el servei de
transport escolar, així com a establir un sistema
d’indicadors de la qualitat del servei que es desenvolupa
dintre dels autobusos de transport escolar per part del
personal contractat per aquest servei.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a intervenir i a tenir un paper proactiu perquè els
salaris s’incrementin progressivament i sempre per damunt
de la inflació, perquè els treballadors i les treballadores
puguin, com a mínim, mantenir o augmentar el poder
adquisitiu. Els increments salarials s’han d’adaptar al
cicle econòmic de cada sector i territori, amb l’objectiu de
recuperar el poder adquisitiu previ a la crisi econòmica i
de reduir les desigualtats.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar el nombre d’inspectors i
subinspectors a Espanya i a les Illes Balears del cos de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) en
coordinació amb el Govern de les Illes Balears amb
l’objectiu de vetllar i millorar les condicions laborals dels
treballadors i les treballadores.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que inclogui dins el catàleg de malalties
professionals aquelles malalties d’origen professional que
en aquests moments tenen la concepció de dolences o
patologies “comunes”, amb especial atenció a aquelles de
naturalesa musculoesquelètica i en matèria d’ergonomia,
a categories professionals com les cambreres de pis,
l'handling, i els reposadors.
26. El Parlament de les Illes Balears, amb la finalitat de fer
més competitiu i que la normativa reguladora del sector
comerç sigui el més ajustada a les especificitats i
necessitats de cada comunitat autònoma, insta el Govern
de l'Estat a derogar l'article 28 del Reial Decret 20/2012,
per tal de recuperar els dos períodes tradicionals de
rebaixes, i a constituir un espai de debat on hi estiguin
representades totes les CCAA, per tal de revisar la
normativa estatal, amb especial esment a la delimitació de
competències amb matèria de comerç, i així evitar el
solapament de la normativa estatal sobre l'autonòmica.
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27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la reducció de les llistes
d’espera dins la sanitat pública i insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el Decret de garantia de demora
i a restituir al Defensor de l’Usuari de la sanitat a les Illes
Balears.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la recuperació de
professionals de la salut, amb major estabilitat i convocant
pel proper any una gran oferta pública d'ocupació, i així
mateix insta el Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya
a abordar de la mà de les CCAA mesures per pal·liar la
manca de metges en el Sistema Nacional de Salut.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la rehabilitació i la
reconversió de l'Hospital Son Dureta, l'Hospital del Verge
del Toro i a l'antic hospital de Can Misses com a centres
sociosanitaris.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un decret de carrera
investigadora i un programa de captació de talent
investigador en salut.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les eines els i recursos necessaris
per fer efectiva una vertadera integració tarifària entre les
xarxes de transport públic interurbà i urbà a l'illa de
Mallorca; així com a facilitar l'ús de títols i targetes de
transport entre les diferents illes.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, en les noves concessions de
transport públic terrestre per carretera sota la seva
competència, un model de transport públic de major
qualitat i amb més nivell de servei, més equitatiu en termes
territorials, més competitiu respecte del vehicle privat; i
més sostenible en termes ambientals incorporant de forma
progressiva els sistemes de propulsió menys contaminants
possibles; així com a treballar de forma coordinada amb
els consells insulars per tal de donar-los suport tècnic amb
les mateixes finalitats i amb l'objectiu d'assolir una major
interconnexió entre les diferents xarxes de transport de
cada illa, especialment pel que fa a la integració de
sistemes tarifaris.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir un pla plurianual de construcció de
nous habitatges, amb un mínim de 200 habitatges per any,
fins arribar als nivells actuals d'habitatge públic a la Unió
Europea. Aquest Pla hauria de tenir una durada i un
compromís de 10 anys com a mínim.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que promogui acords amb els ajuntaments per
tal que aquests comuniquin els solars públics que tenen en
propietat per construir habitatges públics amb la finalitat
de crear un parc estable d'habitatge públic de lloguer.
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35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte de llei del canvi
climàtic i transició energètica que incorpori la creació
d’instruments eficaços per coordinar i planificar les
actuacions que s’han d’impulsar en cada un dels sectors,
amb la definició d’un calendari d’actuacions, articulat en
plans quinquennals revisables per anar adaptant
l’estratègia a l’evolució de la situació.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar amb els consells insulars, en la
realització d'un pla d'ordenació del nostre litoral, que
tingui en compte les característiques particulars de
cadascuna de les nostres illes i que estableixi criteris que
permetin treballar per minimitzar l'impacte que la pressió
humana causa sobre el nostre litoral, sobretot en els mesos
de temporada alta.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar els plans de formació per tal de
fomentar una major capacitació professional del sector
agrari i facilitar la incorporació del nostres joves al món
de l’agricultura i al treball del nostre camp.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la millora i el
manteniment de les infraestructures hídriques, en la revisió
del Pla hidrològic i en les línies d'actuació necessàries per
garantir la recuperació dels nostres aqüífers i dels recursos
hídrics de les nostres illes.
LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:
Gràcies, president. Així com en el debat de la setmana
passada es va fer balanç del que s’ha fet, es fa i també del que
està per fer, el d’avui és el moment de concretar les accions,
d’establir les prioritats dels grups polítics i en definitiva
d’expressar el que volem per a aquestes illes a curt, mig i llarg
termini, una tasca que almanco per a aquest grup ha estat fàcil,
fàcil perquè ja des del principi de la legislatura sabem les
polítiques que hem de dur a terme per aproximar-nos al país
que volem.
Els acords pel canvi signats pels grups que donam suport al
Govern és la fulla de ruta que dia a dia aquest govern va
executant. Les propostes de resolució que hem presentat tenen
l’origen en aquests acords que en l’equador de la legislatura
veim que entre els que ja estan assolits i els que s’estan
realitzant tenen un grau de compliment elevadíssim.
Però els acords pel canvi no és només un document que
marca les polítiques per a aquesta legislatura, és també un camí,
dibuixen un camí que sobrepassa el recorregut de quatre anys
i que no s’esgota en un termini concret de temps, les propostes
que hi trobam tot i ser concretes tenen pel seu contingut
vocació de permanència tant en el fons com en la forma.
Per això, tot i l’elevat grau de compliment dels acords, s’ha
de seguir amb les polítiques de millora de la qualitat dels
serveis públics, la diversificació del teixit productiu, la millora
de les condicions de feina dels treballadors, la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans sigui quina sigui la seva situació.
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Avui estam millor que fa dos anys, però no podem aturar, no
podem afluixar, hem de seguir i hem d’aspirar a més perquè
treballam per al que importa, els ciutadans, hem de seguir.
En un debat com el d’avui és inevitable contraposar l’acció
d’aquest govern amb la de l’anterior del Partit Popular,
d’aquesta comparació veim que hi ha una diferència abismal en
les polítiques, diferència sideral en com s’apliquen. Aquell
govern era el de la crispació, el de la imposició, el de l’actuació
sense escoltar la gent. Aquest és tot el contrari, és el govern que
ha posat pau, el que actua escoltant la gent, que ha obert les
portes de les conselleries i del Consolat a tothom.
Per això les 38 propostes de resolució que hem presentat
són el que la gent vol, el que demana la ciutadania, són el que
s’espera d’aquest govern.
Agrupam les nostres propostes en tres eixos: agenda social,
model econòmic i redistribució de la riquesa i reivindicacions
davant el Govern de l’Estat.
Pel que fa a l’agenda social, un bloc importantíssim per a
nosaltres, després d’haver estat desmantellades i abandonades
pel Partit Popular les infraestructures bàsiques és necessari
dedicar-hi recursos, per a equipaments esportius a Menorca, a
Eivissa, a Mallorca i a Formentera; per a la nova residència per
a persones grans dependents a Maó; per rehabilitar i reconvertir
l’Hospital de Son Dureta, el de Can Misses i el de Verge del
Toro en centres sociosanitaris.
Les infraestructures hídriques també varen ser abandonades,
per això és precís millorar-les i revisar el Pla hidrològic per tal
de recuperar els aqüífers i així garantir els recursos hídrics
necessaris per als ciutadans d’aquestes illes.
Som conscients de les dificultats que molts de ciutadans
tenen per accedir a un habitatge digne, per això no poden faltar
propostes en matèria d’habitatge i demanam un pla plurianual
que contempli la construcció d’un mínim de 200 habitatges per
any i per avançar en la consecució d’aquest dret també és
necessària la col·laboració dels ajuntaments i per això
proposam la subscripció d’acords entre aquestes dues
institucions per construir als solars municipals habitatges
públics i crear un parc estable d’habitatge públic de lloguer.
Tenim també propostes que sens dubte han de millorar la
qualitat de vida i la convivència dels ciutadans com és impulsar
mesures i accions per tal de prevenir la violència, la xenofòbia,
l’homofòbia en qualsevol manifestació esportiva activant la
Comissió contra la violència a l’esport prevista a la Llei
11/2006.
És necessari seguir treballant per recuperar la memòria
democràtica i continuar amb l’obertura de fosses per tancar
ferides i reconèixer i reparar a les víctimes de la Guerra Civil
i de la dictadura franquista.
Demanam seguir augmentant i millorant l’atenció a les
persones en situació de dependència, ja sigui augmentant i
millorant les places residencials públiques o concertades, com
també posar a l’abast de les persones que prefereixen no acudir
a una residència habitatges tutelats o serveis d’ajuda a domicili,

perquè cada any hi ha més persones que la seva situació
personal, tot i necessitar una certa atenció, els permet romandre
a casa seva, opció que també ha de ser possible i ha de ser
atesa. Instam a continuar augmentant l’atenció i els serveis
dirigits a les persones amb discapacitat, i valoram molt
positivament l’aplicació de mesures de protecció social en
aquest col·lectiu. Demanam també al Govern que continuï
treballant per tal que la renda garantida arribi encara a més
persones.
A l’àmbit de l’educació, tan malmenada l’anterior
legislatura del Partit Popular, també hem fet propostes
encaminades a la millora de la qualitat i l’equitat del nostre
sistema educatiu, amb propostes específiques per als alumnes
amb altes capacitats amb la finalitat de reduir la problemàtica
que se’n deriva i també d’aprofitar el seu potencial. Millorar el
finançament de la Universitat de les Illes Balears creant un nou
marc de finançament mitjançant la signatura d’un contracte
programa és una de les altres propostes que hem plantejat; com
millorar, també, el servei del transport escolar implementant un
protocol d’actuació i de formació prèvia de tot el personal que
realitza aquest servei.
Passam a salut, un altre sector que de forma dramàtica va
patir les retallades del Govern del Sr. Bauzá. Usuaris i
professionals del sistema de salut varen veure com es va
ressentir l’atenció als pacients per mor de les retallades.
Canviar aquesta desfeta no és fa en dos dies ni en dos anys; per
això segueix essent una prioritat seguir reduint les llistes
d’espera; també demanam recuperar el decret de garantia de
demora, així com restituir el defensor de l’usuari com a
garantia de la recerca incansable de l’excel·lència en l’atenció
a l’usuari de la sanitat pública que aquest govern persegueix
cada dia. I perquè això sigui possible és necessari continuar
amb la recuperació dels professionals de la salut, donar-los
estabilitat i convocar una gran oferta d’ocupació pública. I per
invertir en futur demanam desenvolupar un decret de carrera
investigadora i un programa de captació de talent investigador,
qüestions totes dues que ens han de conduir a tenir
professionals especialitzats i, al mateix temps, donar
oportunitats perquè els investigadors es quedin aquí, qüestions
totes dues que incidiran en una millora del Servei de Salut i
dels ciutadans d’aquestes illes.
Pel que fa al model econòmic, el segon gran bloc, i
redistribució de la riquesa, al debat de la setmana es varen
donar dades objectives que avalen la bona situació de la nostra
economia; per això les propostes de resolució que hem
presentat van encaminades a consolidar aquesta situació, a
acompanyar-la, i a aprofitar-la per dur a terme polítiques de
redistribució de la riquesa i de diversificació del teixit
productiu. En aquest sentit proposam desenvolupar Sa Coma,
a Eivissa, especialment en la millora d’infraestructures
d’investigació, recerca i formació hostalera. Demanam al
Govern que millori els plans de formació dels joves agricultors,
per tal de fomentar una major capacitació professional del
sector agrari i facilitar també la incorporació de joves
agricultors al camp.
La creació de l’Institut d’Indústries Culturals i desenvolupar
la Llei de mecenatge són dues propostes que sens dubte
possibilitaran i facilitaran el desenvolupament d’accions
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culturals, però també promouran el sector científic i tecnològic
i possibilitaran la implicació del sector privat amb la cultura.
La regulació del tot inclòs amb criteris de sostenibilitat
social i mediambiental, fixant una relació entre la plantilla de
treballadors fixos i el nombre de places de l’establiment que es
comercialitza amb aquesta modalitat per tal que aquesta oferta
sigui realment de qualitat, regulació que, si és així, incidirà
també en la millora de la zona turística on es troben aquests
establiments.
Millorar la mobilitat incideix també en una millora de les
condicions de vida dels ciutadans, i també de l’activitat
econòmica. Per això proposam fer efectiva la integració
tarifària entre les xarxes de transport públic interurbà i urbà a
Mallorca i, en general, millorar la qualitat i el servei del
transport públic.
També des del punt de vista territorial i mediambiental, que
no podem perdre de vista, i per això demanam incorporar
sistemes de propulsió més contaminants, menys contaminants,
menys contaminants. Tots ja tenim interioritzat que el canvi
climàtic és una realitat, realitat que ens afecta a tots; també a la
nostra principal indústria, el turisme; per això demanam al
Govern que presenti un projecte de llei del canvi climàtic i
transició energètica, per fer front des de totes les institucions a
un fet que sens dubte incidirà sobre l’economia i sobre els
ciutadans d’aquestes illes.
El tercer bloc és la reivindicació ferma davant el Govern de
l’Estat. Record que l’any passat, en el moment del debat de les
propostes de resolució, el Govern de l’Estat estava en funcions,
i amb aquesta excusa evitava tota resposta a les peticions del
nostre govern; enguany no està en funcions, però sí que hem de
dir que es troba en una situació tan complicada que ha
incomplert el mandat constitucional de presentar al Congrés
abans de dia 31 de setembre els pressuposts generals. A dia
d’avui seguim sense tenir cap certesa que l’any que ve el
Govern de l’Estat tendrà uns pressuposts aprovats. És evident
que no els va presentar perquè és incapaç de trobar suports,
perquè és incapaç de teixir aliances, la qual cosa provoca un
greu perjudici a les comunitats i als ciutadans de tot Espanya.
Una vegada més veim un govern incapaç de dialogar, i aqueixa
actitud, que és la senya de la seva identitat, perjudica tots els
ciutadans, com deia. L’any passat, en funcions; enguany, amb
un peu al buit, fent equilibris per mantenir-se emprant tots els
recursos per seguir, però sense saber donar solucions ni
respostes als greus problemes que té damunt la taula. Tot i així
el nostre grup seguirà plantejant les qüestions que els ciutadans
d’aquestes illes necessiten, seguirem demanant el que pertoca
a aquesta comunitat sigui quin sigui el color del Govern
d’Espanya.
En aquest àmbit feim una sèrie de propostes de caire social,
ja que demanam la seva col·laboració per a la creació de dues
oficines d’assistència a víctimes del delicte a Inca i a Manacor.
Una altra petició també de caràcter social és la modificació de
la Llei d’identitat de gènere, amb la finalitat de no considerar
una patologia la transsexualitat i garantir així els drets del
menor. I, per suposat, demanam millores legislatives per als
treballadors; seguim demanant al Govern de l’Estat que
inclogui dins el catàleg de malalties professionals les que tenen
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la concepció de comunes, especialment les de naturalesa
musculoesquelètica, qüestió de vital importància per a molts de
treballadors i treballadores del sector turística. I per fer efectiva
la redistribució de la riquesa instam el Govern de l’Estat a
mitjançar i a tenir un paper proactiu per tal que els salaris dels
treballadors mantenguin com a mínim el poder adquisitiu, i que
la millora de la situació econòmica arribi a tots els treballadors.
Demanam així mateix un increment en el nombre d’inspectors
i de subinspectors de treball i de Seguretat Social perquè en
coordinació amb el Govern segueixin vetllant perquè es
compleixi la normativa de treball en benefici dels treballadors.
El sector de comerç, dins el teixit productiu, té un pes per
a nosaltres importantíssim. Per això, i amb la finalitat que sigui
més competitiu i que la legislació autonòmica es pugui adaptar
a les especificitats de la nostra comunitat, demanam la
derogació de l’article 28 del Reial Decret 20/2012 i recuperar
els períodes tradicionals de rebaixes, així com constituir un
espai de debat on totes les comunitats puguin expressar les
seves propostes sobre la normativa estatal i sobre aquesta
qüestió.
Han passat moltes coses des del dijous..., no, des del
divendres a les 10, que vàrem registrar aquestes propostes de
resolució, però tot i aquest ritme trepidant, que canvia cada
minut, hi ha una qüestió que no ha quedat desfasada, i és la
necessitat de diàleg, diàleg amb responsabilitat, sincer, de totes
les parts. És evident que el marc institucional vigent necessita
ser revisat i adaptat a les necessitats actuals, que ha de
reconèixer la diversitat, la pluralitat lingüística i cultural dels
pobles d’Espanya, revisió que també ha de contemplar més
autogovern, millor finançament, i ha d’establir espais de
trobada de les comunitats per tal de discutir i superar les
distàncies inevitables que tenim.
Les demandes de caràcter econòmic que fem al Govern de
l’Estat són conegudes per tots, però no per això menys
importants: complir els terminis per a l’aprovació d’un nou
REB, iniciar la negociació per aprovar un nou sistema de
finançament que contempli la condonació d’una part del deute
i avançar cap una major autonomia fiscal. Demanam també al
Govern de l’Estat que no impedeixi la tramitació de les
proposicions de llei que aquest Parlament ha tramès al Congrés,
especialment ho deman al PP i a Ciutadans, que a la Mesa del
Congrés cada vegada han votat en contra de la seva tramitació
i ni tan sols s’han pogut prendre en consideració al ple de la
cambra baixa.
Són totes elles, les que he anat enumerant, propostes que
sens dubte d’aprovar-se milloraran la qualitat de vida de tots els
ciutadans d’aquestes illes i per això les presentam. I demanam
a totes els grups de la cambra que els donin suport.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Oliver. Passam al torn de fixar
posicions dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Margalida Prohens.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una
vegada presentades les propostes de cada grup, toca fixar
posicions al conjunt de propostes que han presentat la resta.
Convindran amb mi que amb aquest nou format, tot i guanyar
en agilitat, és del tot impossible baixar a justificar el nostre vot
a cada una de les proposes. Per això voldria començar fent unes
consideracions generals, per passar després a destacar-ne
qualcunes de cada grup i presentar les transaccions que hem fet
des del Partit Popular amb voluntat d’arribar a acords.
Aquesta i no altra, com deia abans, és la voluntat del Partit
Popular quan hem analitzat totes les propostes, mirar si sota el
nostre punt de vista suposaven una millora substancial en la
vida dels ciutadans, venguessin del grup que venguessin. Per
això i sense tenir en compte les transaccions presentades, que
podrien ampliar encara més els punts d’acord, des del Partit
Popular votarem a favor de més del 50% de les propostes
presentades per la resta de grups. És curiós, però, si analitzam
especialment les propostes dels grups que donen suport al
Govern, la quantitat d’elles que van adreçades no al Govern de
les Illes Balears, que és a qui es presenta aquest control de
política general, sinó al Govern de l’Estat.
Es veu que l’estratègia utilitzada per la presidenta
Armengol la setmana passada, de fer com si ella no governés
aquesta comunitat, ha estat la mateixa utilitzada pels grups que
li donen suport. Si a això li sumam les propostes de constatació
d’alguna cosa que ja estan fent, es veu que poca fe tenen en la
gestió que queden per a aquests dos anys de legislatura. O tal
vegada és que com va dir la portaveu del Govern fa poques
setmanes, els grups parlamentaris també donen per esgotada
aquesta legislatura. Concretament el Partit Socialista presenta
gairebé un 30% de propostes adreçades a l’Estat. Tanta sort,
perquè després de l’anàlisi del discurs de la presidenta, no les
adrecen a Biel Company perquè sigui ell qui les comenci a fer
efectives.
Una altra dada curiosa és que els partit d’esquerra que
acusen aquestes setmanes el Partit Popular d’estar obsessionat
amb Catalunya i la pròpia presidenta que va dir que ella
anteposava les Balears a allò que estava passant, no ho han
reflectit així a les propostes de resolució. De fet, el PSOE,
Podem i MÉS duen alguna proposta sobre Catalunya, amb un
sostre de propostes molt més limitat que el que té el Partit
Popular, que per cert no en du cap...
(Remor de veus)
Si tenim en compte això i els cartellets que ens duen aquí
cada setmana, ja em diran vostès qui és que hi està obsessionat.
Avançam ja el nostre vot en contra a aquestes propostes.
Des del Partit Popular no tenim cap necessitat, en aquests
moments transcendentals, de jugar a l’equidistància d’amargar-

nos, d’incomodar-nos o de situar-nos directament fora de la
legalitat. Hem defensat i defensarem sempre el diàleg dins la
Constitució. Per això no són de rebut les propostes de Podem,
MÉS i MÉS per Mallorca i no és el moment ara de la proposta
del Partit Socialista. Sra. Oliver, diàleg per unir, sí, diàleg per
dividir, mai. Ho va dir el Sr. Pedro Sánchez, no sé si encara són
al mateix partit o no.
Entrant a les propostes del Partit Socialista. La veritat és
que si llevam les d’autobombo, les merament declaratives però
que no comprometen a res i les que insten el Govern de l’Estat,
no queda absolutament res. Així i tot votarem a favor de 19 de
les 38 propostes que presenten, com per exemple les d’impulsar
mesures contra la violència, la xenofòbia i l’homofòbia a
l’esport. I per l’activitat que ha fet aquesta conselleria, la veritat
és que aquest reglament ja hauria d’estar fet.
També estam a favor de seguir fent feina per recuperar la
memòria democràtica amb l’obertura de fosses. Però votarem
en contra de la proposta que fa MÉS en aquest sentit de
presentar un Pla d’exhumació, ja que aquesta feina l’ha de
realitzar la comissió tècnica, d’acord amb l’article 8 de la llei
corresponent.
També votarem a favor de millorar la situació de persones
en situació de dependència, de l’augment de places residencials
o de mesures de protecció social per a persones amb
discapacitat. Tot i que estaria bé que aquestes propostes anessin
més enllà de les bones intencions i haguessin tengut la valentia
de quantificar-ho.
També estam d’acord en l’atenció a l’alumnat d’altes
capacitats, que ja es va començar l’anterior legislatura. I ja els
hem dit que sí en la reconversió de Son Dureta, Verge del Toro
i Can Misses, tot i que estaria bé saber què han fet fins ara.
Farem una abstenció a propostes que van referides a renda
garantida i amb les quals han coincidit diferents grups, perquè
seguim sense veure clar que s’estiguin complint els seus
objectius. Si ens atenem als nombres i les estadístiques, creim
que cal una anàlisi en profunditat d’aquesta mesura.
Ens abstendrem d’aquelles mesures que depenen de
l’aprovació d’un pressupost a nivell estatal i que el Partit
Socialista hi té tant a veure. Com ara un nou model de
finançament, o el finançament d’iniciatives proposades per
aquesta cambra, o l’increment del nombre d’inspectors de
treball. Jo no sé si els seus encara els escolten a Madrid, però
facin feina perquè hi hagi un pressupost estatal que reculli
aquestes mesures.
També ens abstendrem en el pla plurianual per a la
construcció d’habitatges de l’IBAVI. No és que no ens sembli
necessari, sinó que amb els seus antecedents a l’IBAVI, ens
espanta i molt. Amb milers d’ajudes reconegudes, però sense
deixar doblers per pagar-les, amb solars pagats a preu d’or,
sense possibilitat de construir-los, la veritat és que en política
d’habitatge són molt poc creïbles.
Votarem en contra de la proposta número 17, ja que
hauríem de reconèixer que s’ha assolit un acord molt important
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amb els sindicats a nivell estatal respecte de l’oferta pública de
feina que ara els permet treure les places que estan ofertant.

o de doblar l’impost de turisme sostenible, que evidentment
votarem en contra les dues.

I evidentment en contra de la proposta d’autobombo
número 19 pel que fa a educació. Per molta propaganda que
facin, els resultats són més barracons que mai, manco
professors de suport i més fracàs escolar.

Proposam una transacció a la número 13, ja que l’obligació
del Govern és prioritzar l’educació de qualitat en la xarxa
d’escoles sostingudes amb fons públics.

I els plantejam dues transaccions. A la seva proposta
número 15 pel que fa al nou REB. Sra. Oliver, no espenyin ara
en una proposta de resolució la feina conjunta que hem fet tots
els grups parlamentaris i tota la societat civil per defensar un
nou REB davant el Govern de l’Estat. Ja sabem que el debat de
la setmana passada no els va sortir bé, però fugin d’aquesta
política de confrontació. No intentin dividir aquest parlament.
El Partit Popular ja ho ha dit, està tan d’acord o més que vostès
amb el REB, de fet, ja hi vàrem començar a treballar la passada
legislatura.
I a la seva proposta número 28 també presentam una
transacció, instant a consensuar amb els sindicats mèdics
l’exigència del català a la sanitat pública.
Quant a Podem tenim dues sensacions, o bé Podem ha
madurat i ja no presenten propostes rocambolesques...

A les propostes presentades per MÉS per Mallorca els
presentam dues transaccions, a la número 11, manifestant el
suport a la feina imprescindible que realitzen els nostres
docents tot reconeixent la gran professionalitat de la nostra
comunitat educativa, però també instant el Govern a complir la
seva obligació de tenir cura que a totes les actuacions duites a
terme dins les escoles es tengui present l’interès del menor.
I una altra a la número 21 pel que fa a la Llei de canvi
climàtic ja que votam a favor de la necessitat d’aquesta llei,
com proposa el Partit Socialista a les seves, però consideram
que la fiscalitat verda ha d’anar dirigida al foment de la
reducció de l’emissió de gasos i nous incentius fiscals per sobre
de la càrrega impositiva.
Estam a favor de promoure la compra de productes locals
agroalimentaris, de les bones pràctiques de lloguer o de
combatre la precarietat laboral juvenil o d’un pla d’igualtat a la
pagesia. Són obvietats.

(Se sent una veu de fons que diu: “no pot ser mai!”)
..., o ha deixat de banda aquelles idees revolucionàries, o bé
tenim un Podem totalment abduït pel Govern. Ja no hi ha
propostes incòmodes per a l’executiu...
(Remor de veus)
..., ja no hi ha un Podem molest, ni intervencions incisives, no
fan cap proposta sobre corrupció, ni per la regeneració
democràtica i s’han oblidat fins i tot de l’Oficina Anticorrupció.
Demanen la creació de nous òrgans, com una empresa
energètica pública, canviant el seu discurs inicial de reducció
del sector públic instrumental. Volen una Oficina d’habitatge
buit per gestionar un registre, quan és una despesa innecessària
i es pot fer des de l’IBAVI. De l’auditoria del deute, ni rastre!
De reducció de barracons en un 70%, una d’aquestes banderes
que han fet en la legislatura, la realitat..., en presenten una, sí,
Sr. Saura, però és el que Govern se n’ha tornat riure de vostès.
Curs 2015-2016, 93 barracons; 2016-2017, 116 barracons;
2017-2018, 122 barracons. I vostès ben asseguts que ja ni
protesten.
Vostès han fet propostes de casta, o bé el Sr. Jarabo ja es
veu al capdavant d’alguna conselleria, i és que, atenció!, més
del 40% de les propostes que presenten són per constatar que
el Govern fa bé alguna cosa o per instar-lo que continuï fent
alguna cosa que ja fa. Sr. Jarabo, vostè és més condescendent
amb la gestió de la Sra. Armengol que alguns dels partits que
ja estan dins el Govern. Sens dubte aquesta conselleria la té ben
guanyada.
(Alguns aplaudiments)
Només resten algunes propostes d’un cert calat polític, com
ara la paralització de la implantació del gas natural a Menorca

Pel que fa a la regulació del tot inclòs votam a favor de la
modificació de la llei per combatre el turisme de gatera, però
ens abstendrem a propostes d’altres grups que demanen una
nova llei, ja que atès el que han fet amb la Llei de lloguer de
vacances, creant problemes on no n'hi havia, ens donen molta
poca confiança.
I votam en contra de la creació d’un consell assessor de
benestar animal. Presentin primer la llei a la qual s’havien
compromès ara ja fa un any, i seguim esperant.
Evidentment, també estam en contra de la seva proposta
número 9 de suspendre el pagament de fons de suficiència.
Facem feina tots per reformar l’actual sistema de finançament
i deixem-nos d’experiments unilaterals.
Si volen seguir fent política amb les prospeccions
petrolíferes tampoc no ens hi trobaran. La postura ha quedat
ben clara i l’oposició del Partit Popular és total, si volen
continuïn vostès embullant la gent.
La proposta d’IB3 també la votam en contra ja que
l’activitat principal de l’ens ja està exempta d’IVA i la
comercialització de productes i serveis de publicitat, en el cas
d’IB3, és clarament residual.
De les propostes de MÉS per Menorca em centraré en les
transaccions. A la proposta... bé, veig que no hi ha ningú, no sé
si les he de dir o si... o si ja passam a les altres, no sé, no hi ha
ningú de MÉS per Menorca? És igual, les diré perquè hi hagi
constància, es veu que els interessa molt. A la proposta número
2 donam suport al Govern en la participació de les nostres
institucions en la gestió d’aeroports i instam la gestió per part
del Govern de ports d’interès general de la comunitat.
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A la número 3 volem constatar, tal com manifesten les
darreres, l’avanç que ha significat per a la connectivitat
l’increment del descompte de resident al 75% i que tant de greu
els va saber i instam a continuar treballant, però dins el marc
del nou REB, per una tarifa màxima. El més important és
aconseguir allò que sigui més beneficiós per als ciutadans de
Balears.
Al punt número 6 manifestam la necessitat d’una llei de
canvi climàtic, però prioritzant, com he dit, incentius davant
noves figures impositives.
I a la seva proposta número 8 constatam que aquest decret
no és la millor manera de protegir la posidònia, amb l’oposició
frontal de tots els col·lectius implicats. Practiquin el diàleg i el
consens i presentin una nova redacció d’aquest decret.
Votam en contra de la conservació de música a la Sala
Augusta de Maó. Volem deixar clar que estam a favor d’un nou
conservatori de música a Menorca, però aquesta decisió és una
decisió unilateral del Govern en contra de l’opinió del claustre
i dels pares.
A El Pi els presentam una transacció a la proposta número
9 ja que creim positiva qualsevol mesura que ajudi que les
petites i mitjanes empreses puguin competir, però s’ha de tenir
en compte la legalitat que estableix la normativa europea
perquè no ens puguin dir que anam contra la lliure
competència.
També els presentam una esmena al punt número 5, vostès
volen invertir 20 milions per al Xylella, però per què 20? Per
què no 30, 50 o 100?
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Per tant, nosaltres els presentam una transacció més realista,
consideram que s’ha de destinar el que calgui i també tenir en
compte la possible reconversió de cultius.
Sr. Melià, si vostè em justifica per què 20 i no 25 o 45 la hi
votarem a favor.

També votarem a favor de mesures per afavorir l’ús de
vehicles elèctrics ja que vàrem fer molta feina la passada
legislatura. I a favor també, com va anunciar el president Biel
Company la setmana passada, de flexibilitzar el límit de
despesa dels ajuntaments amb els comptes sanejats.
Votarem a favor també de la seva proposta número 1. A
veure, nosaltres estam en contra de la Llei Frankenstein de dalt
a baix, estam en contra de la zonificació, però almanco si han
de zonificar que tenguin en compte l’autonomia municipal i el
criteri dels ajuntaments.
I votarem en contra d’aquesta proposta contra la
recentralització del model d’estat i la involució. Quina
involució? Quina recentralització? Des del Partit Popular no
anam de mitges tintes, creim en el nostre estat de les
autonomies, que ha de millorar molts d’aspectes, sens dubte,
però aquesta proposta venint d’El Pi és del tot incomprensible.
A no ser que El Pi s’hagi trobat molt incòmode amb segons
quins debats aquestes darreres setmanes. Aquesta proposta,
senyors d’El Pi, és un clar gest als sectors independentistes.
Vostès sabran.
(Algunes rialles i remor de veus)
I ja no em resta més temps, votarem a favor de totes les
propostes de Ciutadans, que presentam una esmena a la número
3 de la Sra. Seijas per tenir en compte que aquesta informació
s’ha de sol·licitar com estableix la normativa aplicable.
Votarem a favor de totes les propostes de la Sra. Tur, tret de la
número 4 ja que vostès el que pretenen és aplicar una doble
imposició al sector nàutic.
Per acabar, a la Sra. Huertas li votarem en contra del Decret
de mínims amb la Universitat, a favor de la 3 i la 4 i ens
abstendrem en la seva proposta número 2 ja que els càlculs que
realitzen són els recollits a la Carta Social Europea.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Una altra esmena a la proposta número 13 d’El Pi, estam
d’acord amb la cogestió aeroportuària i la gestió de ports
d’interès general, però l’experiència ens ha de servir per no
acceptar més competències si no vénen amb una dotació
suficient.
Estam a favor d’una política de foment i suport al comerç
de proximitat, de canviar la central de contractació per afavorir
lots per illes i empreses locals o garantir les connexions aèries
de Menorca i d’Eivissa amb la península i també d’augmentar
la partida per a la UIB que és inferior a la mitjana estatal.

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Aitor Morrás.
EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Yo, Sra. Prohens, siento darle la mala noticia, pero el
Partido Popular está fuera de la legalidad desde que la Fiscalía
Anticorrupción decidió imputarles por corrupción. Una vez
más consejos vendos que yo no tengo, ¿no?
Fuera de lo que es...

Votam a favor d’un percentatge mínim a favor dels
ajuntaments en el repartiment de l’impost de turisme sostenible,
com ja he explicat que nosaltres duim una proposta, així com
per la reducció de l’impost de successions i donacions. Però
votarem en contra d’incrementar l’ecotaxa, sigui en els mesos
que sigui. Ara no toca.

(Remor de veus)
Fuera de lo que son aspectos penales de lo que están
bastante acostumbrados, la verdad és que, Sra. Prohens, le
escuchamos hablar de ampliar la renta social, de saturación
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turística, de ecotasa finalista, de Tagomago parque natural,
bienvenida a Podemos, Sra. Prohens...
(Remor de veus)
...bienvenida al "podemismo"...
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Una de las cosas más irresponsables fue el discurso
incongruente del Sr. Company que quiere soplar y sorber al
mismo tiempo, por un lado tenemos problemas de financiación
y por otro el Sr. Company nada en la abundancia y resulta que
hay que bajar los impuestos, o tenemos un problema en la
financiación o bajamos los impuestos, pero soplar y sorber al
mismo tiempo es imposible.

(Alguns aplaudiments)
Lo que sí es cierto es que le falta aclararse en alguna cosilla,
pero las grandes líneas discursivas las tiene, las va teniendo un
poco claras. Imagino que no es por gusto que abraza el discurso
de Podemos, imagino que es por falta de ideas.
A nosotros y nosotras ya nos va bien que se realice ese tipo
de discurso puesto que vamos instalándolo en la sociedad, un
discurso que es necesario para que exista la justicia social y por
lo tanto celebro que se estén quedando sin discurso, por otro
lado en otras muchas cosas, en otras muchas áreas.
Sra. Prohens, ha de recordar que el original siempre es
mejor que la copia y más cuando la copia es tramposa y
torticera; porque ya nos conocemos, nos conocemos en la
oposición a las prospecciones petrolíferas y luego venden
nuestro mar y el futuro de sus hijos si hiciera falta a la empresa
privada más contaminante que le ofrezca una buena puerta
giratoria a la estructura de su partido. Aquí se hacen la foto
contra las prospecciones, pero donde gobiernan, que es en
Madrid, que no les toquen Repsol, que no, que no les toquen
Repsol, Sra. Prohens.
Dicen que van a votar en contra de un plan de vivienda
porque no tienen credibilidad, porque no tiene credibilidad el
Gobierno respecto a la vivienda. Lo que nos preguntamos
nosotros es que tipo de credibilidad mantiene el Partido
Popular cuando aquí vota que sí una cosa y luego no la
mantiene en Madrid, que es también donde es importante para
todo el futuro de las Islas Baleares.
Por eso, Sra. Prohens, le vamos a poner un poco difícil la
votación de sus resoluciones porque su credibilidad está hoy
todavía más tocada de lo que estaba, lo suyo es un no es sí y un
sí es un no continuo. Si en Baleares es no, en Madrid... y
viceversa, no en Baleares si es sí en Madrid.
Claro, en este nivel de paroxismo no podemos confiar...,

Respecto a las proposiciones en sí, estaremos en contra de
que se implante el gas natural en Menorca porque entendemos
que las energías limpias han de ser la política aplicada por este
gobierno.
Hablar por su parte de la paralización de expedientes del
Plan de desarrollo rural no corresponde del todo con la realidad
porque ya está dotado al completo y hay un 90% de la ayuda
publicada.
Nos llama la atención que en las propuestas de resolución
se haga mención al caso de los contratos, pero no se haga
mención al caso de Policía Local, a Cursach, a todo lo que tiene
relacionado... vamos a hablar a nivel local y balear, alrededor
del Partido Popular. Por lo tanto, esa resolución nos resulta
también poco creíble.
Así como, por ejemplo, la resolución de las autopistas de
Ibiza, pues claro que no ha sido un mal gasto de este
parlamento, claro que la Fiscalía ha dicho que había posibilidad
de delitos, de prevaricación, lo que pasa es que, claro, estaban
prescritos. En el 2009 cuando la Fiscalía también lo investigó
resulta que no veían delitos de ningún tipo...
(Remor de veus)
...ocho años, ocho años después parece que puede haber delito,
pero ¡qué casualidad!, ya ha prescrito. La lentitud de la justicia
siempre favorece a los mismos, cuando no digamos que claro
la Fiscalía... carga el... o sea, vuelca sobre la Comisión de
Investigación de las autopistas y sobre las conclusiones de este
parlamento, la carga de la prueba... oiga, si es la Fiscalía la que
tiene que investigar si hay, ante la... uy, perdón..., (...), bueno,
ante el hecho de que si es la Fiscalía es la que tiene que
investigar ante el hecho de una posibilidad de comisión de
delito serán ellos y no esta comisión o la comisión
parlamentaria de las autopistas de Ibiza en las conclusiones,
quien tenía que... demostrarlo, que trabajen en la Fiscalía que
para eso está o para eso debía...

(Remor de veus)
...pues claro que es un lío porque es que siempre lo hacen así,
siempre lo lían. No podemos confiar en sus resoluciones. En
una palabra: no podemos confiar en su partido porque mientras
que abrazan ese discurso, ese discurso podemita, no lo
reconocen y luego no lo aplican en políticas cuando tienen
posibilidades de realizarlo cuando están en posiciones de
gobierno. Es así, señores del PP, si quieren volver a gestionar
algo han de dejar... de tomar el pelo a nuestros ciudadanos a la
cara con las prospecciones, con la tarifa plana o también con el
REB.
Señores y señoras del PP, cumplan con las islas y no sean
irresponsables y paren la "balearsfobia" de Rajoy.

Bien, respecto a la limpieza de torrentes, mire, hace seis
meses que se está trabajando en limpieza de torrentes bastante
mucho más, mucho más que en los dos años anteriores...
(Remor de veus)
Y tampoco creemos que se refieran..., cuando se refieren
ustedes al transporte público, a potenciar el transporte público
a nosotros en principio eso nos parece bien, lo que pasa es que
juntan transporte público con infraestructuras, ¿y eso qué
significa?, significa asfalto, significa consumo de territorio,
significa más obra para ladrillos, significa más dinero para los
amiguetes constructores, eso es lo que quieren decir detrás de
esa resolución porque claro que reconocen la saturación,

5472

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 31 d'octubre de 2017

reconocen la saturación, pero esa saturación ustedes la quieren
resolver poniendo más asfalto.

ecuánime de educación, o adaptado a las necesidades de esta
comunidad.

Estamos, estaríamos conformes, estamos conformes en que
la depuradora de Formentera tiene que tener una solución, pero
para eso votaremos la proposición de Gent per Formentera que
nos parece más correcta.

Sr. Font..., no está. Bien, como ya había acompañado el
compañero Alberto Jarabo desde este mismo faristol, había
aclarado con sus palabras que queríamos incrementar el
prestigio de nuestra universidad, una universidad que tiene un
prestigio internacional y que recientemente o en la cual a través
de un equipo hemos recibido un premio noble. Ahora bien, eso
no significa que debamos callarnos ante las injusticias que
muchas veces son provocadas por una endogamia inherente en
muchas universidades. Estamos de acuerdo en que hay que
mejorar las universidades, las del resto del Estado y la UIB
también, mejorar hacia la búsqueda de la excelencia, hacia una
ágil y efectiva transferencia del conocimiento, y también
reconocemos que existe una necesidad de transparencia en la
contratación y que hay que evitar dinámicas endogámicas.
Sabemos que el prestigio de la UIB está fuera de toda duda a
pesar de muchos casos como Minerval, como demuestra que
tiene este prestigio el reciente premio Nobel del equipo de
Alicia Sintes.

Y bueno, así podríamos en realidad estar... estar bastante
tiempo yendo o desgranando una por una las resoluciones, pero
es que al final ustedes tienen resoluciones como la 28, la 29, la
30 y la 31 en las que están únicamente constatando cosas que
ya está haciendo el Gobierno o están diciendo que el Gobierno
tiene que hacer cosas que ya está realizando. Por lo tanto, no
entendemos que se tenga que votar.
Y nos llama también poderosamente la atención que se
refieran una y otra vez a esos 1.000 millones, esos 1.000
millones que no son ciertos porque al final son 640 millones,
pero bueno, lejos de 360 millones de arriba a abajo, que creo
que es una cantidad a tener en cuenta, ustedes de repente, de
repente se ponen en comparativa y dicen que ustedes no podían
hacerlo porque tenían una deuda, una deuda grandísima, es que
no nos hace falta a nosotros hablar de la deuda porque ya
hablan ustedes también de la deuda. Usted misma se ha
justificado diciendo que no podían hacer inversiones porque
tenían una deuda grandísima, una deuda -recordemos-, una
deuda generada por la gestión de su gobierno también...
(Remor de veus)
...9.000 millones de euros que debemos y que estamos pagando
a razón de 1.000 millones anuales. Y esa deuda, esa penuria
que vivimos en la comunidad autónoma están generadas por
ustedes también.
Y sí, estamos conformes con que el parque Tagomago sea
parque natural, ¿cómo no?, bienvenidos a las políticas
ecologistas.
No vamos a aceptar la propuesta de enmienda que nos
hacen respecto a que sean todas las escuelas mantenidas con
fondos públicos porque entendemos que el IBISEC es un
instituto que tiene que hacer frente a los gastos de la escuela
pública.
Sin embargo, le queríamos hacer... le queríamos proponer
al Partido Popular un par de enmiendas que es a la... a la
proposición 33 que es que termine diciendo “en cas que els
resultats de l’estudi de viabilitat així ho demostren”; y a la 36,
después de “Pla d’infraestructures educatives”, incluir la frase
que diga “... que pugui pal·liar les polítiques de descuit de la
legislatura anterior”; en ese caso estaríamos dispuestos...

Bueno, ya en el poco tiempo que me queda, bueno, quiero
reseñar o reiterar la transacción que proponíamos a las
enmiendas 3 y 17, 3 del Partido Socialista y 17 de MÉS per
Mallorca, en la que modificábamos, tal como había relatado mi
compañero Carlos Saura, el texto, y quedaba: “El Parlamento
de las Illes Balears constata que el conflicto territorial que se
expresa a Catalunya és polític i només trobarà una solució des
del diàleg. Al mateix temps insta les dues parts a iniciar un
diàleg responsable per fer possible una solució al conflicte”.
Respecto a las proposiciones de MÉS, en la 22 proponemos
eliminar, después de..., eliminar la última frase que viene en la
proposición, que és “...i el seu grau d’eficiència energètica”,
porque entendemos que no corresponderían a una ley efectuada
desde turismo esas competencias. Y, de la 21, en lugar de
incluir una tasa o un impuesto dentro de la Ley de cambio
climático, proponemos que sea “emprar eines de fiscalitat
verda per tal de fomentar la reducció d’emissió de gasos
contaminants”. Y en la 9 un texto que sea: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern d’Espanya que, mentre no es
reformi el sistema de finançament, suspengui la retenció de
fons de suficiència a les Illes Balears, atès que suposa perdre
una part del finançament, i a partir de la tesi absurda i
insostenible que els nostres serveis estan sobrefinançats, i que
només el 2018 ens suposarà 681 milions d’euros”. Respecto a
la 3 de Ciudadanos queríamos proponer una transacción, que
esa auditoría, en lugar de seis meses propuestos por la
oposición, se efectuase en un plazo de ocho meses.
Nada más, muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
...a aprobar..., claro, es que hay que reconocer. Están diciendo
ustedes que hay que reconocer, que hay que hacer política
honesta, que hay que reconocer los errores, que no pasa nada.
Pues no pasa nada; si es que ha habido un defecto o una
deficiencia en inversiones en escuela pública pues se reconoce
y se pone una resolución para que pueda haber un plan justo y

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:
Bon dia a totes i a tots en aquest segon round del debat de
política general. Saben que vàrem encarar aquest debat situant
les polítiques dels acords pel canvi a tres nivells: polítiques
valentes i defensa i consolidació i creació de nous drets,
transició econòmica i ecològica i, en tercer lloc, exigència de
respecte a les Illes i a la nostra ciutadania, i d’alguna manera
també les nostres propostes de resolució s’emmarquen més o
menys en aquests tres eixos.
Hi vàrem afegir també, si ho recorden, en aquell debat una
quarta emergència, que era la democràtica, i una setmana
després del debat que vàrem tenir aquí vull aprofitar novament
per denunciar la il·legitimitat i l’anomalia que representa que
un partit que només té el 8% dels vots a Catalunya ocupi la seu
de l’executiu i hagi suspès l’activitat d’un parlament
autonòmic. Perdoni’m, Sra. Prohens, la nostra obsessió per la
democràcia.
Aniré entrant més o manco en el que seria la nostra visió
global, perquè el temps no dóna per entrar en detall, sobre les
propostes de resolució que presenten els grups de l’oposició, i
començaré per les del Partit Popular, que crec que podríem
situar, així com he situat més o manco quins serien els eixos de
les nostres i els de l’acció de govern, en quatre grans
categories. Primer de tot, la categoria de seguidisme del pacte;
bona part de les mesures del Partit Popular responen al marc
ideològic i programàtic dels acords pel canvi, i en aquest sentit
vull dir benvingut, Partit Popular, el Partit Popular dels més de
mil acomiadaments de docents, al compromís d’aquest govern,
d’aquests acords pel canvi, que a final d’aquesta legislatura hi
hagi més de mil milions d’euros destinats a l’educació; igual
que deim benvingut, Partit Popular defensor de la sanitat
privada, de les privatitzacions i de l’amenaça del tancament
d’hospitals públics, a exigir demandes de millora de serveis
públics i de qualitat assistencial i reduccions de llistes d’espera.
I benvingut, Partit Popular, a la diversificació, a les propostes
de diversificació econòmica, quan s’ho varen jugar
pràcticament tot a una carta fent fins i tot lleis a mida dels
hotelers. Benvingut, Partit Popular, que negava pràcticament
l’existència de la pobresa i de la precarietat, a defensar amb
tant de fervor la renda social.
M’abstindré d’analitzar el seu concepte d’ètica, perquè si
consideren que el malbaratament de recursos públics és per fer
una comissió d’investigació en aquest parlament sobre les
autopistes d’Eivissa, i no és malbaratament els més de 400
milions d’euros de sobrecost acreditat d’aquestes carreteres,
que a més té responsabilitats polítiques molt clares a la seva
bancada, és obvi que no coincidirem ni molt manco en el
significat de la paraula ètica, perquè la nostra és ben diferent i
ho hem demostrat.
Per tant, seguidisme, per començar, dels acords pel canvi
per part del Partit Popular.
Segona categoria de propostes del Partit Popular: arreglar
tot allò que el macroconseller Company no va fer quan
governava, i aquí s’inscriuen totes les propostes que tenen a
veure amb depuradores, amb dessaladores, i ara amb les
inversions i amb les connexions, que pareixia que mai no
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havien d’arribar i aquest govern és el que les està fent i
assegurant; amb la planificació d’aigua que es varen carregar
per afavorir interessos particulars que no tenien res a veure amb
el camp; amb la política d’habitatge absolutament inexistent en
època del Partit Popular, i amb el Sr. Company al capdavant
d’aquesta cartera; amb el control de fondeigs que aquest govern
sí que està fent, i vull aprofitar per felicitar la presentació del
decret de posidònia. Tagomago, senyors i senyores; vostès
governaven la passada legislatura, governen a Santa Eulària, i
mentre el nostre partit havia d’anar als jutjats per defensar
aquest paratge natural, i a més aquest govern està fent el pla de
gestió, vostè miraven cap a un altre costat i fent la vista grossa
a allò que feia el Sr. Matthias Kühn a Tagomago. Pla de
desenvolupament rural, aprovat i dotat, i entrat el 90% de les
línies. Tot allò és el que podria haver fet el Sr. Company, actual
portaveu del Partit Popular, actual president del Partit Popular,
i no va fer. Per tant aquí tenim la segona categoria de propostes
del Partit Popular.
La tercera s’emmarcaria en allò que podríem anomenar
populisme fiscal. Vostès, però també hi juguen en certa manera
El Pi i Ciutadans, s’apunten a allò de la baixada d’imposts,
però s’obliden també de les nombroses desgravacions existents,
algunes presentades en el debat de política general, que també
és política fiscal,...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
..., per afavorir les classes populars i mitjanes les quals vostès,
a més, es varen carregar per crear empreses, quan són, a més,
els responsables directes primer de tot del mal finançament
d’aquesta comunitat, que impedeix que tenguem un marge més
gros per poder jugar amb les figures impositives.
Que Montoro, amb aquests pressuposts que van entrar ahir
en aquest parlament, no ens deixi gastar, en els pressuposts del
2018, tot allò que nosaltres voldríem dedicar a coses que són
necessàries, per la regla de la despesa.
D’una reforma fiscal que el Sr. Bauzá no va arribar a fer,
que va quedar en el calaix, no sabem massa bé per què, se’n
recorden dels imposts que s’havien d’aplicar, però si que ens
recordam de la pujada del 21% d’IVA que paguen totes les
classes socials, però sobretot les classes populars i les classes
mitjanes i que és responsabilitat seva directa.
La millor reforma fiscal, companys i companyes del Partit
Popular, és que el Govern d’Espanya i el Sr. Montoro ens
tractin amb justícia i amb equitat, ni més ni manco que això,
aquesta és la gran reforma fiscal d’aquesta comunitat, i aquí és
quan tendrem marge per pujar i davallar imposts, de manera,
segurament, més pertinent.
Sr. Camps i Sra. Prohens, li dic sobretot al Sr. Camps,
perquè la Sra. Prohens no hi és, ens poden oferir una sola
garantia que sortirem millor parats pel que fa al sistema de
finançament del que estam ara? Jo em jug un bon sopar amb
vostès que no, que no ens poden donar ni una sola garantia que
amb el Govern del Partit Popular, ara a Espanya, i amb el Sr.
Montoro al capdavant de la cartera d’Hisenda, ens poden donar
la més mínima garantia que sortirem millor parat del que estam
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ara amb el sistema de finançament. Si ens la donen i hi arribam,
jo els pagarà un bon sopar, els ho puc assegurar.
I la quarta categoria de les propostes del Partit Popular és,
jo crec que tothom hi deu haver reparat a hores d’ara, un canvi
radical de posicions del Partit Popular respecte del turisme i de
la política turística. No sé si és una bona notícia o no, però
sembla que el Partit Popular s’emancipa, amb la darrera de les
seves propostes de resolució, definitivament o temporalment,
això mai no se sap, del a Federació Hotelera, no sé si és que tal
vegada El Pi els han fet posar gelosos fent de simple portaveu
d’APTUR, i bé, vostès també han volgut ara jugar i entrar en
aquest terreny de joc, i s’atreveixen a dir que aquest govern,
que ha intentat regular el lloguer turístic, el que ha fet és
prohibir-lo, quan qui l’hauria prohibit eren ells, amb la llei del
Sr. Delgado; això, jo ho interpret com a un canvi prou
important en la política turística del Partit Popular. Igual que ho
és també, en certa manera, que reconeguin que, efectivament,
l’Impost de turisme sostenible, o l’ecotaxa, si volen, no només
és irreversible, sinó que és positiva i, a més, fan propostes de
millora d’aquest impost. Per tant, benvingut aquest canvi de
polític del Partit Popular pel que fa al turisme.
Vaig amb les propostes d’El Pi. També hi ha, diguem, un
cert seguidisme del pacte, jo crec que ha plantejat de totes
maneres, amb un punt..., de manera més intel·ligent que el
Partit Popular perquè aprofiten per espitjar-nos, per posar
terminis en coses que saben que el Govern s’hi ha compromès,
i bé que fan en fer-ho i en plantejar-ho d’aquesta manera, en
algunes propostes en positiu, com el tema de la regulació del
lloguer de cotxes, que nosaltres hi hem volgut entrar una mica
més, hem volgut filar una mica més prim amb les nostres
propostes de resolució; però sí que els he de dir que el que ens
xoca de les seves propostes, i d’alguna s’ha disculpat el Sr.
Jaume Font abans, és que un partit d’aquí, en qüestions que
escapen tant de les nostres competències com de la nostra
responsabilitat, les connexions aèries entre illes i amb la
península; la reposició de places de treballadors públics, o les
competències, que sí que haurien de ser nostres, però no ho
són, encara que ho marqui l’Estatut, de qualque manera només
s’insti el Govern de les Illes Balears que ho arregli, bé està que
ens instin a lluitar-ho, però a nosaltres ens agradaria fins i tot
que aquesta instància, en totes aquestes qüestions que nosaltres
consideram estratègiques i com a una qüestió d’Estat, almanco
del nostre estat, de l’estat de la nostra comunitat, hi fossin tots
els grups polítics els que fossin instats. I, lamentablement, en
allò que ens hem posat tots d’acord, com és el tema de les
prospeccions i com és el tema del REB i de la tarifa plana, ja
tenim una mala experiència, perquè quan arriben a Madrid
se’ns tomben, fins i tot quan venen avalades per la unanimitat
dels grups polítics.
No hi és el Sr. Font, li anava a dir que, cregui’m que
l’entenc, després d’insinuacions com les que li ha fet la Sra.
Prohens, que tal vegada ho hagin redactat d’aquesta manera,
perquè al pas que anam tal vegada resulta que reclamar el
compliment de l’Estatut et pot acabar caient a sobre un delicte
de rebel·lia, i això ningú no voldria que caigués sobre les seves
esquenes.
Finalment, sobre les propostes de Ciutadans, he de dir que
les hem trobades una mica inconnexes, que també

comparteixen els acords pel canvi com a marc polític i
ideològic del pacte, així com les propostes de populisme fiscal
i d’abaixar imposts a les quals s’apunten també el Partit
Popular i El Pi. N’hi ha algunes de positives que els votarem a
favor, com és la del tren, de la millora de freqüències, que
saben que és una qüestió conjuntural i que, segurament, si
Madrid hagués complert els seus compromisos i el conveni
ferroviari, segurament, no només ja faria estona que estaria
electrificat el tren fins a Manador i Sa Pobla, sinó que, a més,
hi hauria iniciada la línia de tren fins a Artà. El que desconec
és si el seu representant a Madrid, ja que vostès en tenen, ha
presentat una sola iniciativa per garantir que s’acompleixin
justament aquests compromisos incomplerts per part del
Govern d’Espanya en matèria de transport públic i transport
ferroviari.
En resum, des de MÉS per Mallorca veiem que, més enllà
de les crítiques a qüestions puntuals o conjunturals, a estones
o de vegades amb un punt d’oportunisme, que entenem, dins el
joc polític, d’aquest populisme fiscal d’abaixar imposts, que és
una proposta o són propostes que no tenen gens
d’electoralisme, constatam que l’oposició no té un projecte
polític ni programàtic alternatiu al que representen avui els
acord pel canvi i, per tant, entendran que això ens deixi un cert
punt de satisfacció amb la feina feta i amb la que encara ens
queda per fer.
Respecte de les propostes concretes de transacció que els
volia fer, en primer lloc, a Podem, a la seva proposta de
resolució número 11, sobre l’increment de pressupost
d’R+D+I, hi voldríem afegir, al final, “incloent mesures fiscals
i de suport als autònoms”.
Respecte de la de Gent per Formentera, número 3, que es
refereix al Decret de transport marítim, allà on assenyala un
termini màxim de sis mesos, que pogués dir “aprovar
inicialment en aquest termini”.
Respecte de la número 17 del Partit Popular, els volíem
transaccionar, amb la defensa que fan de la intermodalitat,
llevar la referència “a l’estació intermodal de Palma”, perquè
que l’estació sigui intermodal no vol dir que això sigui garantia
de cap intermodalitat, si lleven aquesta referència els votaríem
a favor.
I la número 38, sobre el pla de cultura, també matisar que
vostès saben que ja es va presentar l’avantprojecte del pla de
cultura, en tot cas, abans de final d’any els plantejaríem dir
presentar, no tant aprovar, perquè per aprovar-lo ens haurien de
votar els procediments mínims i la participació ciutadana
necessària perquè aquest pla de cultura tengui èxit.
I, Sra. Prohens, no li acceptam la proposta de transacció pel
que fa a la nostra proposta de resolució, perquè nosaltres
reconeixem, sense cap mena de dubte, la feina dels docents, de
les docents i de la comunitat educativa, i perquè nosaltres no
posam en dubte que la seva prioritat és el benestar dels nostres
fills i filles i de la seva educació. I la seva proposta de
transacció no deixa de sembrar aquesta ombra de dubte a la
qual nosaltres no hi volem contribuir, sinó tot el contrari.
Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Josep Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sense fer seguidisme i essent coherents amb el nostre programa
política, encara que a alguns els sorprengui i es pensin que són
el centre del món i no hi ha pensament més enllà dels seus
plantejaments, començarem dient un poc com ho deia la Sra.
Prohens, que a la immensa majoria de les propostes de
resolució dels diferents grups parlamentaris hi votarem a favor,
perquè ens semblen que són aportacions positives per millorar
la vida de la societat balear i, per tant, nosaltres ho volem
agafar des d’aquest punt positiu i, per tant, els donarem suport.
És evident que hi ha un grup de propostes de resolució
relatives a la fiscalitat, on hi ha dos plantejaments molt
diferents en aquesta cambra: hi ha un plantejament que troba
que està molt bé apujar imposts, crear nous imposts i aquesta
és la filosofia de determinats grups, filosofia amb la qual
nosaltres no coincidim, perquè hi ha gent que està molt
preocupada per redistribuir la riquesa però que està molt poc
preocupada per la generació de la riquesa i si no es genera
aquesta riquesa ja no es pot redistribuir i, per tant, ens hauríem
de preocupar un poc més per generar la riquesa. Per tant,
encara que alguns considerin que això és populisme, i com si
només hi hagués un pensament únic, com si només fiscalment
hi hagués una única solució, no, no hi ha una única solució, i és
possible reduir imposts, és una opció política no fer-ho. Per
tant, no és cap populisme, nosaltres consideram que,
efectivament, hi hauria d’haver més desgravacions, que
reconeixem que n’hi ha algunes i que se’n volen introduir
algunes, benvingudes siguin, però no en tenim prou amb
aquestes propostes.
Com no estam gens d’acord, ho hem dit, amb la pujada de
l’ecotaxa, que és el peatge que vostès han de pagar per treure
els pressuposts, però no té cap sentit aquesta pujada de
l’ecotaxa; el contrari, és contraproduent i posarà en risc la
continuïtat d’aquest impost el qual nosaltres vàrem ajudar a
salvar i que fos una realitat.
I vostès proposen fiscalitat verda, nous imposts, i aquesta és
la línia en la qual vostès es troben tot el temps, en pujades
tributàries seguit seguit. Nosaltres no compartim aquesta
filosofia i, per tant, lògicament, a aquest grup de propostes de
resolució o ens abstendrem o hi votarem en contra. O votarem
a favor de les que vagin en el sentit de reduir la fiscalitat.
Hi ha després tot un grapat de propostes de resolució
relatives a noves inversions, noves infraestructures, diguem
més personal o millora de les condicions laborals d’aquest
personal de l’administració pública, amb les quals bàsicament
estam d’acord amb totes. Tot i que hem de dir que a moltes ens
abstendrem, tant del Partit Popular, com dels grups que donen
suport al govern, perquè algunes són de tant d’autobombo que
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consideram que ja val més abstenir-se, perquè tot són “seguir”,
“continuar fent”, els del Grup Parlamentari Popular dient com
de bé ho va fer el govern anterior i volent reconèixer això, i els
actuals dient els del Govern com de bé que ho fa i que
continuïn en aquesta línia, per tant a algunes ens abstendrem,
tot i que a la majoria, més neteja torrents, més depuradores,
noves escoles, equipaments esportius, millores salarials,
millores de transport, lògicament qui no pot estar d’acord amb
això?, el problema són els recursos que tenim i com es
prioritzen, però, en general, que es produeixin aquestes
millores jo crec que tothom hi està d’acord, en salut, en
educació, etc., no m’hi estendré perquè tots les coneixen.
Després hi ha un tercer grup de propostes de resolució que
són, diríem, de reivindicació de més autogovern, de millor
finançament, del règim econòmic balear; nosaltres,
evidentment, hi estam absolutament d’acord.
La portaveu del Partit Popular se sorprèn de la nostra
proposta de resolució d’involució. Vostès varen impulsar,
vostès varen ser un dels grups impulsors d’un nou Estatut
d’Autonomia per a les Illes Balears aprovat el 2007, ho saben?
Quantes transferències de les competències noves que preveia
aquell Estatut d’Autonomia s’han donat a les Illes Balears?
S’està augmentant el sostre d’autogovern de les Illes Balears,
tot i que estigui així reconegut a l’Estatut d’Autonomia del
2007, en gran part responsabilitat seva?
Justícia, s’ha transferit? En això hi ha una clara involució,
si el que fan és retallar, si recentment hem tengut una sentència
del Tribunal Constitucional, per un recurs del Govern de
l’Estat, contra la Llei d’avaluació d’impacte ambiental, que és
una vergonya, i que demostra que el que fa deu anys podíem
fer, ara no ho podem fer, i encara se sorprenen que diguem que
hi ha una involució.
(Alguns aplaudiments)
És evident que hi ha una involució, és evidentíssim, és una
obvietat.
(Se sent una veu de fons que diu: “molt bé”)
Quart grup d’esmenes, tema corrupció. Nosaltres en el tema
de la corrupció no hi entram, no ens agrada tirar-nos la merda
pel cap, que a alguns grups parlamentaris sí que els agrada,
nosaltres ens abstendrem a totes les propostes de resolució en
aquesta qüestió, nosaltres no exercim de fiscals, això és una
feina que no ens pertoca.
Cinquè grup de propostes de resolució, tema de moda,
diríem així, Catalunya, al final he vist que hi ha una transacció,
per tant, ja no importa ni posicionar-se, nosaltres hi estarem
d’acord.
Sí que li vull fer, Sr. Castells, ara li faré una anotació, ho
dic perquè vostè va venir aquí i a una de les seves intervencions
brillants va dir: no som nosaltres que fem propostes de
resolució sobre el tema de Catalunya. Bé, en aquest debat de
propostes de resolució, resulta que els grups... no MÉS per
Menorca, però sí els grups que donen suport al Govern, però
vostè va dir “nosaltres” en sentit de tota l’esquerra, en el debat
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ho va dir en aquest sentit, Sr. Martí, que me’n record bé, ho va
dir en aquest sentit, i són vostès mateixos que tornen posar el
tema damunt la taula. Molt bé, nosaltres, ja dic, a aquesta
transacció li donarem suport perquè és evident que necessita
diàleg i necessita una solució política perquè és un conflicte
polític.
Tema, proposta de resolució en relació amb l’adoctrinament
de l’escola. El rebuig d’aquest atac als ensenyants, que és la
proposta de resolució de MÉS per Mallorca, tendrà el nostre
suport, i votarem en contra dels que es troben en la línia
d’insinuació que es produeix aquest adoctrinament, que és la
pro`posta de resolució de Ciutadans.
Totes aquelles propostes de resolució que van en el sentit
que el Govern impulsi noves lleis: igualtat, canvi climàtic,
sinistralitat laboral, també les votarem a favor, evidentment ens
semblen bones iniciatives.
En el tema del gas natural a Menorca, hi ha dues
proposicions totalment diferents, la del Partit Popular que
aposta perquè es faci aquest gas natural a Menorca, i la de
Podem, que està en contra que es faci. Nosaltres donarem
suport a la del Partit Popular, perquè, en tot cas,
mediambientalment és una millora, l’objectiu final és... no, però
sobre el que tenim en l’actualitat és una millor i, per tant,
nosaltres tot el que sigui avançar ens sembla que ha de tenir el
nostre suport.
En relació, i retrocedeix un poc, en relació amb
l’autogovern, i en el tema del finançament, nosaltres, hi ha una
proposta de resolució, la número 41 del Partit Popular, que, la
veritat, els convidam un poc a reflexionar, perquè nosaltres ens
abstendrem en aquesta proposta de resolució; però ens pareix
un poc fort que sembli, segons la seva proposta de resolució,
que al final depèn del Govern de les Illes si tenim el règim
econòmic especial, si es fan les inversions estatutàries, perquè
s’insta el Govern balear, la consellera d’Hisenda capeja, supòs
que estaria lloada, contentíssima que això fos una realitat. Per
tant, vostès, en tot cas, el que haurien de fer és instar, com a
mínim, el Govern de l’Estat, i el Govern de les Illes Balears
que sigui reivindicatiu, però el Govern de les Illes Balears no
pot decidir, malauradament, si es fan les inversions estatutàries,
si hi ha un nou model de finançament, si s’aprova el règim
econòmic especial.
Hi ha després tot un seguit de propostes de resolució en
relació amb les transferències de competències als consells
insulars. El Partit Popular troba que estan mal dotades, no sé
què, també hi ha el tema de les bestretes, que és el gran tema
del Sr. Camps, etc. Bé, nosaltres a la majoria d’aquestes
propostes de resolució ens abstendrem, ja li vàrem dir en
comissió que, en part, en aquesta llei que vostès bravegen tant,
de finançament dels consells insulars, els consells insulars
tenen un finançament molt positiu, fins i tot el seu increment i
el sanejament dels seus comptes és superior als de la comunitat
autònoma, per tant, nosaltres entenem que si han acceptat
aquestes competències i que tenen aquest marc financer tan
positiu, jo crec que rebutjar la transferència de competències
és, com a mínim, agosarat, com a mínim agosarat.

Tema del lloguer turístic. Vostès, en això coincidesc amb el
Sr. Abril, és clar, vostès són hàbils, els he de reconèixer la seva
habilitat a fer una proposta de resolució que va... -sí, bé, són
hàbils perquè com que no parlen d’unifamiliar, plurifamiliar, no
determinen molt bé a què es refereixen, eh?, per tant ho deixen
tot en una espècie de boira espessa que no se sap si vostès
defensen el lloguer turístic, no el defensen, hi estan en contra,
el volen prohibir, ara han canviat de postura, que és el que deia
el senyor..., no, no se sap.
(Remor de veus)
És clar, nosaltres donarem suport a la proposta de resolució
perquè de nosaltres sí que se sap què defensam i estam a favor
del lloguer turístic de qualitat i amb una bona regulació. Però
bé, no ens deixa de sorprendre aquesta proposta de resolució
del Partit Popular, que ja dic, que crec que és per quedar bé
amb tothom, i això al final és impossible quedar bé amb
tothom.
Senyors de Podemos, no han dit res de la UIB a les seves
propostes de resolució, tot i que el gran titular de la seva
intervenció en el debat de la comunitat va ser atacar i
vilipendiar la Universitat i a les seves propostes de resolució no
han dit res, no han dit res ni d’augmentar el prestigi, perquè
aquí després el Sr. Morrás ens ha explicat, “no, nosaltres estam
perquè augmenti el prestigi”. Molt bé, per què no han fet una
proposta de resolució per augmentar el prestigi de la
Universitat? No, vostès el silenci, primer han tirat la pedra i
amaguen la mà...
(Remor de veus)
I així no anam! No convé emprenyar el rector, estic d’acord.
I finalment hi ha una proposta de resolució del PSOE en
relació amb l’habitatge, la número 13 que li he proposat una
transacció, perquè diu que s’hagin de construir anualment un
determinat número d’habitatges. Nosaltres pensam que s’hagin
d’adquirir o construir, perquè no necessàriament els ha de
construir, tal vegada està bé que la conselleria compri
habitatges ja fet, no necessàriament l’hagi de construir. Per tant,
només seria aquest petit matís.
Diré les poques propostes de resolució a les quals votarem
en contra. Al Partit Popular dues, una evident que és el tema
del Decret de capacitació lingüística a salut. Vostès estan en la
línia de Bauzá, és a dir mèrit, nosaltres estam en la línia
requisit. Per tant, no hi podem estar d’acord.
I en el tema del Pla d’infraestructures de centres educatius,
clar nosaltres no tenim la visió que s’hagi de fer un nou pla.
Nosaltres tenim la visió que s’ha fet un pla, que ha estat una
bona notícia que es fes aquesta feina i que a més a més és un
pla diguem capaç de ser modificat, és un pla obert. I per tant,
no acabam d’entendre aquesta proposta ni la compartim.
A Podem, tenim 5 propostes de resolució que hi votarem en
contra. Una és l’empresa energètica. Pensam que no hi ha
capacitat, ja no entrarem en altres debats, simplement no hi ha
capacitat financera de muntar una empresa energètica pública.
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Creació d’una Oficina d’habitatge buit. Nosaltres pensam
que no fa falta crear cap nova oficina, hi ha un Institut Balear
de l’Habitatge, que ja farà la seva feina i hi ha una Llei
d’habitatge en tràmit, que evidentment posa molt l’accent i ens
pareix molt positiu que ho faci, a l’habitatge buit.
Tercer, vostès com que estan en contra del turisme en
general, també estan en contra del turisme sanitari i
efectivament, fan una proposta de resolució perquè de cap
manera s’incentivi el turisme sanitari, que no sé per què no s’ha
d’incentivar perquè és el turisme de futur, perquè vostès deuen
saber que la població està envellint i que cada vegada reclama
més serveis sanitaris i que tenir una bona infraestructura
sanitària és un dels grans atributs que tenen les Illes Balears, en
relació amb moltes destinacions competidores. Però no, vostès
estan en contra..., estan en contra de la facultat de medicina i
estan en contra del turisme sanitari.
Paralització del gas natural a Menorca ja ho he explicat i de
doblar l’ecotaxa també ho he explicat i per tant, estam en
contra.
I finalment, a Ciutadans també he explicat que estam en
contra de la proposta de resolució en el tema de
l’adoctrinament de l’escola.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé, explicaré grup per grup
quina és la nostra posició i lògicament començaré pel principal,
pel primer grup que ha intervingut que és el Partit Popular.
He vist una continuïtat entre el discurs del Sr. Company
l’altre dia i que s’emmarca totalment en una de les definicions
de la propaganda, que és aparentar una actitud, però no
acompanyar-la d’aquelles accions polítiques reals que
implementen aquesta actitud. Llavors ara vostès han decidit que
han d’adoptar aquesta figura dialogant, fer veure que fan
propostes de pacte, però tenir una praxi que no possibilita
aquest assoliment del pacte i que, per tant, es converteix en una
posició purament propagandística i això es veu perfectament en
els tòpics que vostè ha utilitzat en la seva presentació, tòpics
que són totalment buits de contingut, com la gran bandera, “les
coses que afavoreixen als ciutadans”, “nosaltres hem fet
propostes de coses que afavoreixen els ciutadans”.
Per tant, tots aquells punts que ens oposem, és perquè
nosaltres estem en contra de les coses que afavoreixen els
ciutadans, amb aquesta visió apolítica que tots els
posicionaments polítics són neutres i no tenen un efecte
tangible, polític sobre la vida de les persones. Com també
l’altre argument: abaixar impostos, que em sembla que era el
Sr. Melià que deia que abaixar impostos no era necessàriament
una postura populista, però jo ja vaig explicar aquí un altre dia
que debatia amb la Sra. Riera en el tema de fer oposició per
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emulació. Clar, és que vostès en el tema d’abaixar impostos, no
tenen cap credibilitat ni una i aquest discurs fàcil de dir “ara és
el moment de baixar impostos perquè l’economia va bé”, doncs
no, perquè continua havent-hi molta gent que ho passa
malament i per proveir les necessitats de la gent que ho passa
malament es necessiten recursos i els recursos d’un lloc o altre
els hem de treure. Jo crec que seria molt més creïble la seva
postura si en lloc d’apel·lar genèricament a la reducció
d’impostos, fessin realment un càlcul de què s’estalvia amb
aquests impostos que vostès voldrien deixar d’ingressar i que
ens diguessin quines despeses voldrien deixar de fer, perquè, és
clar, si d’una banda van demanant que es redueixin impostos i
d’altra van demanant que es dediquin mil milions d’euros en
educació, doncs em sembla que les números no quadren.
Aquest és un exemple que jo li deia que considero un discurs
totalment propagandístic.
O missatges com “suport a l’escola concertada”. Vostès a
vegades sembla que es prenguin la política com una mena de
partit de futbol, on vostès defensen uns colors i sempre estan
com un mantra amb aquells colors. O quan ens acusen a
nosaltres de ser els antiturístics. Són uns mantres que vostès
van repetint i que doncs, aquest és el nivell, és el gruix de
l’oposició política que fan o de les propostes polítiques que
duen a terme.
Vostè ha volgut reivindicar la moltíssima feina que havien
fet, perquè havien redactat 48 propostes de resolució.
Evidentment jo respecto la feina que vostès han fet per redactar
aquestes 48 propostes de resolució, però jo simplement penso
que és una translació de les diferents mocions, proposicions no
de llei que han portat aquests dos últims mesos, l’han traduït en
forma de propostes de resolució per a aquest debat. I de la
mateixa manera que vostès han fet aquest exercici, nosaltres
respecte de les seves proposicions hem fet el mateix i és que
pensem que sí, que hi ha propostes que vostès fan que són
compartides per la gran part de la cambra, que vostès han estat
capaços de negociar-les amb la majoria o la majoria ha tingut
la flexibilitat de negociar-les amb vostès, i evidentment en tots
aquests temes, com no podia ser d’altra manera, hi continuarem
donant suport. I en els que ja, en tots aquests debats que hem
fet aquests darrers mesos, hem expressat el per què no hi
estàvem d’acord, doncs mantindrem aquesta postura.
Per cert, el dia que vostès tinguin tres diputats, que tal
vegada arribarà, li acceptaré lliçons sobre la dedicació dels
diputats del meu grup amb aquesta cambra, perquè li recordo
que la nostra feina no és encalentir la cadira d’aquesta sala de
plens, sinó participar, participar en el ple, participar en les
comissions i vostès començant pel primer dels seus diputats,
que ja els va dir el Sr. Martí, que a l’erari públic li surt molt
clar el seu sou, fins el darrer dels seus diputats, que ara veig
que no hi és, que és tan darrer que ja ni és ni en el seu grup, és
al Grup Mixt, que té una activitat zero, nul·la a l’activitat
parlamentària. Em sembla que vostè hauria d’anar molt alerta
a retreure als altres grups la feina que fan, perquè li asseguro
que la feina per diputat dels grups petits és molt més alta que la
feina per diputat dels seus grups.
Dit això, vostès ens han fet 4 propostes de transacció que jo
els agraesc i que passaré a fixar la posició sobre elles. La
primera que ens han fet, que és la de substituir el concepte de
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“cogestió aeroportuària” per “participació”, evidentment no els
ho podem acceptar. No ho podem acceptar perquè la
desautoritza totalment. Vostès parlen de participació i la
participació per a les institucions de l’Estat ja sabem què vol
dir, que és tu dient el que vulguis, que jo faré el que em doni la
gana. Nosaltres això, aquests regals de consolació ja no ens els
creiem. Per tant, nosaltres quan parlem de cogestió
aeroportuària, el que estem dient és que les autoritats de les
Illes Balears han de participar en aquesta gestió i han de tenir
veu, han de tenir vot i han de tenir poder de decisió. Per tant,
agraint-los la transacció, no la podem acceptar.
Quant la segona que ens fan, dirigida a la nostra proposició
número 3, sobre la tarifa màxima. Bé, em sembla una mica que
la transacció que ens han fet és purament teòrica, no aporta res
i, per tant, tampoc no l’acceptarem.
Respecte de la tercera transacció que ens fan en el nostre
punt número 6, sobre la Llei d’energies renovables que trauen
les figures impositives, tampoc no hi estam d’acord i tampoc no
hi estam d’acord perquè en matèria d’energia quan parlam de
figures impositives no parlam de pressió fiscal, parlam d’unes
mesures de dissuasió d’unes activitats que poden ser
contaminants. Per tant, entra dins el concepte de l’impost verd
que no té res a veure amb aquesta pressió fiscal de la que vostès
tant es queixen sinó que és un mecanisme que té l’administració
per afavorir determinades conductes o per desfavorir-les, que
poden ser lesives per al medi ambient. Per tant, tampoc no
podem acceptar-la.
Després, tampoc no acceptarem la darrera que ens han fet
a la nostra proposició número 8, sobre el Decret de posidònia,
perquè diuen, diuen en la seva transacció, mantenen que no
compta amb el consens necessari. Tenint en compte el
procediment, la tramitació que ha seguit aquest decret, que ha
passat per tots els procediments de participació pública que
podia haver-hi, em pregunto si vostès és que hi han presentat
al·legacions. A mi m’agradaria que em responguessin, el PP ha
presentat al·legacions al Decret de posidònia del qual es queixa
que s’ha fet sense consens? M’agradaria que em pogués
contestar perquè a mi em fa l’efecte que no n’han presentat.
Per tant, amb això acab la fixació de posició respecte dels
punts del Partit Popular.
Respecte del punts del Partit Socialista, del Grup Socialista,
en general, com és lògic, hi donarem suport. Dic en general,
però sense deixar d’apuntar que en alguns punts no els donarem
suport i d’alguna manera fer-los una crítica, que jo ja els he fet
algunes vegades en comissió, que és, bé, aquesta recurrència a
em sembla que en gairebé una tercera part dels punts que ens
proposen instem el Govern de l’Estat, la qual cosa... a veure,
instar el Govern de l’Estat si hem d’instar el Govern de l’Estat
pot ser haurem de... bé, reconèixer que realment el nivell
d’autogovern que tenim és molt petit i, per tant, doncs, bé,
benvinguts siguin en aquest punt de vista, però a més a més jo,
d’alguna manera, sempre els faig la crítica de dir, home!, com
tenen vostès un grup parlamentari tan important a Madrid em
sembla que hauríem de fer un esforç per portar a aquest
parlament a debatre coses que realment podem decidir aquí,
perquè clar, aquesta recurrència tan fàcil a instar coses al
Govern central a vegades passant per alt les coses que nosaltres

com a govern i com a institucions de les Balears podem dur a
terme és una estratègia que a mi no m’acaba de convèncer. Tot
i així, en molts de punts estam d’acord evidentment, els
donarem suport, menys a alguns que ara els diré.
En primer lloc, un punt al que no els donarem suport és al
tercer. El Sr. Melià m’ha fet una referència sobre el temes
aquests de les proposicions a Catalunya, no?, quan me l’ha feta
he hagut de reconèixer que el meu grup no n’havia presentat. Jo
li dic, com li vaig dir allò al Sr. Font, era així, és a dir, realment
totes les proposicions que s’havien presentat venien per part de
l’oposició. També li he de dir que és molt diferent presentar
una proposta de resolució, una entre dues-centes, en aquest
debat, monopolitzar el debat durant una hora d’una moció o
d’una proposició no de llei sobre aquests temes, nosaltres ho
veiem molt diferent. Nosaltres creim que les propostes que ha
fet Podem i que ha fet el Partit Socialista en aquesta matèria
són ben intencionades, però nosaltres en la mateixa línia, que
d’alguna manera vaig voler indicar en aquella..., de fet va ser
una referència que vaig fer unes coses que havia dit el Sr. Font,
nosaltres ens mantenim en la mateixa postura, nosaltres no hi
entrarem i no donarem suport a cap. No donarem suport a cap
perquè estam en una situació en la que donar suport a paraules
com diàleg... bé, són paraules, d’alguna manera, com això que
jo criticava al Partit Popular, que acaben... tothom se les posa
a la boca per defensar coses radicalment diferents, i nosaltres
creim que la situació, pel que fa a Catalunya, és molt greu.
Nosaltres ens hem de centrar en els temes de les Illes,
evidentment sense perjudici de poder donar suport a aquells
temes de drets fonamentals, en aquells temes de dret a
l’autonomia quan calgui, però això no pot ser el centre de la
nostra actuació política perquè no ens paguen per això, ens
paguen per altres coses. Per tant, nosaltres no volem entrar-hi
amb aquest nivell de superficialitat que d’alguna manera tenen
aquestes propostes de resolució, no volem entrar-hi. Per tant,
no donarem suport a cap de les propostes que es presenten
sobre el tema de Catalunya, per tant ja veu que estam força en
la mateixa línia encara que vostè hagi volgut aprofitar per ferme un toc d’atenció.
L’altra proposició del Partit Socialista a la qual no donarem
suport, concretament ens abstendrem, és a la 9, que fa
referència al Pla de cultura perquè no veim gaire lògic que un
pla que està precisament en una proposta inicial, és un
document zero, ja instem el Govern a implementar les mesures
que hi ha allà. Creim que el correcte seria que aquest document
segueixi tot el procés d’elaboració i un cop estigui aprovat
lògicament sí, serà el moment d’implementar-lo, però aquí
veiem una certa contradicció.
També votarem que no a la número 36, a la de la
intervenció del Govern en pla d’ordenació del litoral, perquè
nosaltres creim que hem de ser molt respectuosos, cada
administració ha de cenyir-se a les seves competències i en
aquest sentit nosaltres realment no veim el sentit a afrontar
aquest tema des d’un punt de vista global per a totes les Illes,
sent com és un tema que cal més aviat qui ha de dir el que és
són els consells insulars.
Respecte del Grup de Podem tenim una postura similar al
Grup Socialista en el sentit que en la seva major part hi
votarem a favor, excepte en alguns punts. La número 5, per
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començar, pel mateix motiu que he dit en el cas del Grup
Socialista, perquè no volem entrar en aquests debats amb
afirmacions una mica propagandístiques respecte de la
problemàtica que en aquests moments hi ha a Catalunya.
També votarem que no a la número 10, sobre el turisme
sanitari, perquè consideram que no és un problema sobre el que
calgui manifestar-se.
També votarem en contra de la número 20, de la
paralització del projecte de gas natural a Menorca perquè tot i
que nosaltres doncs som crítics amb alguns elements d’aquest
projecte no creim que estigui justificat paralitzar-lo, a més,
sense tenir en compte els impactes pressupostaris que podria
tenir això. Hem d’anar en compte que hi ha una empresa que és
adjudicatària d’aquest contracte i que, per tant, paralitzar-ho
podria voler dir, tal vegada, acabant pagar més... bé, pagar més
i no beneficiar-nos de les parts positives que pensam que pot
tenir aquest projecte.
Per últim també vull fer referència a la número 26, la de
doblar l’impost del turisme sostenible. I amb això aprofitaré per
replicar al PP a Podem i a El Pi que han presentat propostes
sobre el tema de doblar l’impost turístic, els vull dir que estam
demostrant un gran desconeixement de com funciona o estan -si
m’ho permeten- demostrant un gran desconeixement de com
funciona aquest impost perquè aquí hem convertit en gran
bandera i en gran cavall de batalla el tema de la quota tributària
de temporada alta i temporada baixa i estan passant per alt el
fet que el 95% de les empreses estan tributant pel sistema
d’estimació objectiva, és a dir, per mòduls, on aquesta quota
tributària no és aplicable. Per tant, estam fent aquí un gran
debat polític sobre un tema que té una incidència baixíssima, té
una incidència baixíssima perquè només fa en estimació directa
un 5% dels establiments. Llavors, jo ho veig com un debat més
simbòlic que real amb la lleugeresa i la importància que tenen
els debats simbòlics, lleugeresa en el sentit que no té cap efecte
pràctic i, per tant, aquí ens estam construint unes grans postures
ideològiques sobre un tema que no té cap transcendència
pràctica, però després evidentment els temes simbòlics tenen
una importància, tenen una importància perquè tenen un efecte
psicològic, tenen un efecte de percepció per al mercat que em
sembla important. Per això, nosaltres estam en contra que en
temporada baixa augmenti aquesta quota, pel tema de la
percepció psicològica.
Per tant, facin menys propaganda amb aquest tema i parlem
més de les coses que realment són... tenen una incidència, tenen
una incidència. Nosaltres gràcies, si m’ho permeten,
reivindicaré la nostra participació i negociació amb el Govern
en aquest tema, és va incloure un índex de desestacionalització
que actua potenciant que els establiments obrin més mesos a
l’any perquè els que obrin més mesos a l’any tenen una
deducció molt important en allò que paguen. A nosaltres això
ens sembla que té un efecte molt més important pràctic, eh?,
sobre la desestacionalització que no només a la quota tributària
que es paga... que paguen només el 5% dels establiments que
són els que estan en aquesta estimació directa.
No vull acabar sense fer una referència a les proposicions
d’El Pi, lògicament. En aquest cas no puc dir que votarem a
favor de tants temes, com he dit als altres grups que donen
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suport al Govern, però simplement els destacaré cinc propostes
a les quals no votarem a favor per motius que vostès ja saben
perquè hem parlat moltes vegades.
La número 1, informes vinculants, no votarem a favor, així
si es tracta que el consell insular sàpiga com va cada municipi
per això un informe, no cal que sigui vinculant, i vostès ja
saben la nostra visió sobre aquest tema. La número 4 sobre el
increment de l’ecotaxa els he respost ja. La número 5 sobre
dedicar una quantitat fixa al Xylella nosaltres creim que la llei
s’ha de respectar en els seus termes, hi ha una comissió que pot
estudiar... que podria destinar la recaptació aquesta finalitat i,
per tant, em semblaria bé, però no creim que nosaltres aquí
haguem de dir, haguem de determinar a la comissió quina és la
quantitat. Respecte de la número 11, un percentatge fix de
l’impost per als municipis, doncs, evidentment, en la mateixa
línia del que els acab de dir també hi estam en contra. I per
últim, la número 16, respecte de l’impost de successions i de
donacions, ja saben la nostra postura, d’alguna manera m’he
referit al començament quan em referia al Partit Popular sobre
que creia sobre totes aquestes propostes de reduir imposts i, per
tant, també hi votarem en contra.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Castells. Passam al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur. No vol fer ús de la
paraula? Té la paraula la Sra. Xelo Huertas.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Gràcies, president. Bon dia novament a tots i a totes. Bé,
una conclusió he de treure de la presentació de les propostes de
tots els grups polítics, i és que si som capaços per un moment
d’abandonar el sectarisme es treuen bones idees de totes
bandes, i és per això que votaré amb més sí que no a les
propostes presentades.
És obvi que les afinitats ideològiques possibiliten que amb
uns grups coincideixi més que amb altres, però si es prova de
veure el contingut i no el redactor les aportacions són en
general substancioses. Per una vegada que dic una cosa bona
també han de protestar?
Si em permeten començaré per allò que no m’agrada. No
m’agrada l’autobombo, no m’agrada quan es percep
descaradament que un fa la pilota al seu propi grup o, molt
pitjor encara, quan es percep que un altre grup se sent en
l’obligació d’actuar de divulgador dels encants del que
comanda. El Govern ha de fer la seva feina i no presumir, i
l’oposició, el mateix, i en alguns casos no presumir, com fan
altres, de glòries passades, (...). Una altra proposta esmentada
de Podem, on aquest grup se sent en l’obligació de mostrar
servitud al Govern reconeixent la reducció de llistes d’espera
quan no és cert, perquè parlant amb els professionals et diuen
que les llistes d’espera només s’han reduït en les primeres
visites, però en detriment de les successives, i això és una
queixa que fan els professionals. I també que hi ha hagut un
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augment de l’eficiència que tan sols veuen ells, perquè a la fi la
transparència esperada d’aquelles llistes segueix aparcada a un
calaix. I també diré no a la proposta d’aquest grup referent a la
disminució del 70% dels barracons, ja que no hem de reduir els
barracons un 70%, és que els hem d’eliminar; així és com
s’havia quedat als acords pel canvi, i el que de moment estam
fent any rere any és augmentar-los, i ara ja ens conformam amb
el 70%; no som tan conformistes com vostès, senyors de
Podem.
Respecte de la proposta de Ciutadans de descongelar el
complement de fidelització que va aprovar i després aturar el
Sr. Thomàs l’any següent, votaré que no perquè no estic
d’acord que tan sols s’apliqui al Grup A1 i no a tot el personal
sanitari, que és com hauria de ser; ja sé que aquests acords,
quan es varen signar, es varen signar només amb aquest grup,
però jo consider que ara s’haurien de reprendre però reprenent
tot el personal sanitari, no només el Grup A1, i per això votaré
en contra.
Diré que no a la proposta del PSIB d’augmentar les places
residencials perquè crec que amaga un corrent privatitzador
dels serveis, és a dir, augmentar residències, sí, però públiques,
i a la proposta posa augmentar tant les públiques com les
concertades, i per això votaré no.
M’abstendré a les propostes de Podemos i PSIB que parlen
de la renda social garantida, perquè estic d’acord que és millor
alguna cosa que no-res, però crec que hem d’anar cap a la carta
social quant a imports, i definitivament la solució és la renda
bàsica universal. Per tant per això m’abstendré.
Per altra banda hi ha aquelles a les quals donaré suport i que
són propostes de tot l’arc parlamentari. Així per exemple al
PSIB donaré suport a qualsevol proposta que representi una via
per acabar amb el decalatge de finançament que patim. D’El Pi
vull destacar la proposta del tot inclòs i també la regulació de
cotxes, i donaré suport al comerç de proximitat. Quant a MÉS
pe Mallorca, com a republicana i filla de represaliada, votaré a
favor de l’exhumació de fosses de la Guerra Civil, així com al
reconeixement del cos docent de la nostra comunitat, que tants
esforços fa, a voltes en condicions molt precàries. Al Partit
Popular li votaré a favor la seva demanda per reduir la
sinistralitat laboral. De MÉS per Menorca vull destacar la
proposta de facilitació d’allotjament als malalts en el
desplaçament a altres illes, i la defensa del nostre ecosistema.
De Gent per Formentera, la necessària ampliació de l’institut i
l’aplicació de l’ecotaxa al sector nàutic. La defensa que fan la
diputada Montserrat Seijas i Podem en la direcció
d’implementar el rescat farmacològic em pareix imprescindible.
Evidentment no he pogut anomenar tot el meu sentit de vot
perquè el temps és curt i no em dóna per a més. Tan sols esper
que el Govern no deixi al calaix les moltes propostes que
s’aprovaran avui, que això no quedi com un tràmit pel qual hem
de passar, i que el proper any en mirar enrere es puguin
comprovar els avanços fets en les propostes aprovades. Jo, per
la meva banda, ho miraré exhaustivament.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Huertas. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Pericay.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
President, senyores i senyors diputats, bon dia a tothom,
encara que sigui ben bé hora de dinar. Bé, no és fàcil referir-me
amb cinc minuts a prop de 200 propostes de resolució, resulta
més aviat difícil per no dir impossible. En tot cas intentaré ferho servint-me d’algunes consideracions genèriques que
expliquen, crec, el sentit del vot de Ciutadans en molts de
casos, i llavors les completaré amb comentaris més específics.
Però abans de res deixin-me avançar que donarem suport a una
bona partida de propostes, he calculat que a uns dos terços ben
bé, fins i tot per ventura més, i que l’únic que desitjam és que
no ens passi amb elles el que ens ha passat amb les que vàrem
aprovar l’any passat, que més de la meitat encara esperen que
aquest govern se’n cuidi.
En fi, dit això i respecte de les consideracions genèriques,
el Sr. Melià m’ha precedit ja en el comentari però el faré
igualment: hem procurat no votar mai a favor d’aquestes
propostes que no cercaven altra cosa que la reafirmació de la
política mateixa d’un govern a través de fórmules del tipus “el
Parlament valora” o, pitjor encara, el redundant “el Parlament
valora positivament”, ja que teòricament tota cosa valorable és
positivament. Aquestes fórmules les hem trobades sobretot,
com és natural, en els partits que componen el Govern o que li
donen suport, i de manera prioritària en el Partit Socialista, que
pareix que realment necessita recuperar un poc d’autoestima a
través d’aquests recursos. Clar que el Partit Popular també hi
ha recorregut qualque pic, en aquest cas recordant els seus èxits
passats. Sigui com sigui, en tots aquests casos, i per molt que
poguéssim estar d’acord a vegades amb el sentit de la proposta,
hem optat per l’abstenció. Com també ens hem vist obligats a
optar per l’abstenció en aquells casos en què la proposta
combinava una afirmació, diguem, generalment assumible, amb
una especialment controvertible, aquestes estratègies que com
molt bé saben funcionen a través d’aquesta idea falsa de tot o
res que fa que tampoc no puguis banyar-te i hagis d’acabar
abstenint-te.
Anem ja de grup parlamentari en grup parlamentari.
Intentaré exposar algunes de les nostres decisions en relació
amb el sentit del vot tan aviat com pugui. Començaré pels
grups de la majoria parlamentària. Quant al Partit Socialista,
evidentment no podem votar a favor de la proposta sobre la
crisi catalana, per desfasada -ja no hi ha govern català a qui
exigir un diàleg, només la perspectiva d’unes eleccions
autonòmiques- i per equivocada. No hi ha res a dialogar, com
ja s’ha vist, amb qui no respecta la llei, i, a propòsit d’això,
avui el Sr. Nel Martí s’ha referit a aquesta nova república
catalana com estat d’Europa; jo m’imagín que és nova
república com a estat d’Europa amb capital a Brussel·les, no?,
tal com estan les coses en aquest moment. En tot cas, això és el
que qualsevol ciutadà en aquest moment dedueix dels fets que
han ocorregut.
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Bé, tornant al Partit Socialista, també m’hi afegiria aquí per
no parlar d’aquest original concepte de plurinacionalitat que
també apareix i que té el partit de Pedro Sánchez.
Tampoc no votarem a favor de la proposta d’eliminació
de... que demana, perdó, la derogació de l’article que deroga
els dos períodes de rebaixa ni de la proposta relativa a aquest
pla de cultura que parteix d’uns pressupòsits culturals que per
a nosaltres som completament inacceptables.

5481

I finalment respecte de les propostes de les diputades
Huertas i Seijas, amb qui compartim grup parlamentari, també
votarem a favor de totes les presentades per la primera, per la
diputada Huertas...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pericay, per favor, vagi acabant.
EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ah!, i això sí, ens felicitam que hi hagi propostes que
recullin velles demandes nostres com la número 27 que
recupera el Decret de garantia de demora i el defensor de
l’usuari a la sanitat, llàstima que no ho hagin fet durant aquest
2017 que és al que es varen comprometre ara fa just un any.
Respecte de MÉS per Mallorca, per ventura el més rellevant
és que votarem a favor d’una bona partida de propostes, dic
rellevant per inesperada. Entre les propostes que no podem
aprovar òbviament hi ha les que promouen la desobediència
pura i simple a la llei, també la relativa al fons de suficiència i
la de Catalunya, un cop més pel que ja hem exposat abans.
De MÉS per Menorca, a més d’alguna proposta d’aquestes
que sonen a laudatio del Govern, com la que constata l’esforç
del Govern, etc., no donam suport tampoc a la que demana la
gestió de ports i aeroports, en consonància amb una postura que
ja hem manifestat en debats anteriors ni a la que consisteix a fer
efectives modificacions que varen incrustar a la Llei de
capitalitat de Palma i no perquè no hi estiguem a favor, sinó
perquè creim que estan fora de la llei que tocarien estar. Ja els
ho vàrem dir en aquell moment.
Respecte de Podem i a part d’agrair-los aquesta transacció
que acceptam d’aquests sis a vuit mesos que ens proposen
respecte a la nostra proposta 3, ens trobam en un sentit de vot
bastant dividit, votarem a favor de propostes com les que
afecten les llistes d’espera, la reducció de barracons, la petició
d’un increment pressupostari per lluitar contra la violència
masclista, la inversió en recerca, desenvolupament i innovació
i d’altres, i votarem en contra de les que reclamen condonació
del deute, reconeixement de plurinacionalitat, rebuig de la
promoció del turisme sanitari o augment de les empreses
públiques.
Finalment, dins aquest bloc progovernamental també feim
comptes votar a favor de totes les propostes de Gent per
Formentera, llevat -això sí- de la que demana, si no record
malament en aquest moment... l’aplicació de l’impost de
turisme sostenible al sector nàutic.
Respecte del bloc d’oposició, del qual formam part, tenim
poques divergències francament respecte del conjunt de les
propostes presentades. La gran majoria les votarem a favor.
Tal i com ja he dit no donarem suport al cas del Partit
Popular a aquelles que tenen aquest regust de vella glòria
passada i en el cas d’El Pi a les que van contra l’interès general
o no responen al nostre entendre a la realitat com ara aquesta
demanda al Govern perquè lluiti amb tots els mecanismes al
seu abast contra la involució i la recentralització del model
d’estat.

Acab tot d’una, ... excepte aquella en què demana aprovar
un decret de mínims a la Universitat, només ens faltaria això
per seguir fomentant l’endogàmia universitària. I en el cas de
la diputada Seijas només votarem a favor de la que sol·licita
que es facin públics tots els estudis que aquest govern i els
anteriors han finançat amb doblers públics.
I res més, moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Pericay. Passam a la intervenció del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Bel Oliver.
LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:
Gràcies, president. Bé, començaré amb les propostes de
transacció que el nostre grup ha fet al Grup de MÉS per
Menorca on... amb el qual en compartim moltíssimes, quasi bé
totes, excepte dues que al final hem aconseguit una transacció,
no?, la que fa referència al punt número 6 de MÉS per Menorca
on ells demanaven presentar un projecte de llei a l’energia
renovables contra el canvi climàtic abans de 2018 i que
s’incloguessin mesures impositives a les grans companyies
elèctriques i grans empreses contaminants, hem arribat a una
transacció on... la redacció queda, efectivament, demanar al
Govern que presenti aquesta llei d’energies renovables i contra
el canvi climàtic abans de l’any 2018 i també estudiar mesures
impositives a les grans companyies elèctriques i grans empreses
contaminants i establir les normes corresponents.
Crec que també és important ara aquí destacar la qüestió
impositiva que es va repetint en un parell de grups polítics que
han fet distintes propostes de resolució en sentit contrari. Hem
de dir clarament que nosaltres estam a favor d’una fiscalitat que
ajudi a repartir la riquesa, que no estam d’acord... que la nostra
posició és que qui més té més ha de pagar.
Aquest govern va instaurar, va fer una altra vegada un
impost de turisme sostenible que ara ha estat augmentat,
nosaltres pensam que de la forma equitativa i equilibrada. A
partir d’aquí no som partidaris de crear noves figures
impositives. Pensam que els ciutadans estan pagant doblers,
estan pagant una part important també d’allò que ells estan
guanyant, però no es tracta de carregar més, dic jo, perquè aquí
hi ha hagut distintes posicions damunt aquesta qüestió.
Estudiar, mirar, veure possibilitats, no hi estam tancats, però en
principi no som partidaris d'incidir en la qüestió impositiva als
ciutadans d’aquestes illes perquè al final moltes de figures
impositives acaben damunt els ciutadans i això pensam que ja
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suportam una càrrega impositiva, equilibrada, adequada, però
no pujar-la més.
Pel que fa a la proposta de resolució número 14 de MÉS per
Menorca hem acceptat també la transacció en el sentit... bé,
hem proposat -perdonau- aquesta transacció d’instar el Govern
de les Illes Balears a licitar el projecte pilot de recarrega de
l’aqüifer de Migjorn de Menorca dins el primer trimestre de
l’any 2018.
Aquestes són les propostes que si són acceptades votarem
que sí.
Respecte d’El Pi, hem proposat una sèrie de transaccions
que crec que tenen possibilitat de ser acceptades pel que s'ha
dit, pel que he estat veient en aquest temps, al mateix temps dirlos que la que ens han fet a nosaltres a la nostra proposta de
resolució núm. 7, en lloc de “garantir” posar “afavorir”, a
nosaltres ens sembla bé.
També els he de dir que acceptam la transacció a la nostra
proposta de resolució del 33 on vostès proposen “adquisició”
a més de “la construcció”, això per part nostra ho acceptaríem.
Hem presentat també una altra proposta de transacció a El
Pi, a la seva proposta de resolució núm. 5 on en lloc dels 20
milions que es proposen per a la lluita contra el Xylella ho
rebaixaríem bastant més, a 10, amb una visió, amb un caràcter
plurianual amb 2018 i 2019 i en principi desvinculat de
l’impost turístic, la qual cosa no vol dir que no hagi de ser de
l’impost, però no vincular-ho per tenir encara més possibilitats
i més flexibilitat.
Els vull comentar que no acceptarem o que no estam
d’acord amb moltes de les seves propostes, no?, en aquestes
transaccionades sí, però en altres no. Jo voldria fer èmfasi en el
que vostè en la seva proposta que fa referència a la zonificació,
nosaltres seguim pensant que són els consells els que han de fer
aquesta zonificació, són les institucions que fan el pla
territorial, és el qui fa el PIAT, és la seva tasca i té els
coneixements més que suficients per saber perfectament allò
que passa a cadascun dels municipis, cadascun dels consells a
cadascuna de les seves illes.

que és una pujada raonable i equilibrada, de la forma que
nosaltres ho fem. No entenem aquest èmfasi en la modificació
d’una qüestió que nosaltres entenem que és bona, és suficient
i que ha tengut una acceptació bona.
Respecte de les propostes del Partit Popular, els comentaré
que ens han proposat dues transaccions i que no les acceptarem
cap de les dues. Faré èmfasi, sobretot, en una que em crida molt
l’atenció, em crida molt l’atenció després de tots els discursos
de la Sra. Prohens; faig referència a l’esmena que ens... a la
transacció que ens proposen a la nostra proposta de resolució
15. Entenem que vostès no estan d’acord amb el 75% de les
bonificacions del transport marítim i aeri entre illes i la resta,
i que tampoc no estan d’acord amb eliminar les taxes aèries en
temporada baixa. Ens sembla, només amb aquesta jo crec que
ja es veu perfectament el tarannà i la demagògia amb la qual
moltes d’aquestes estan fetes, moltes de les seves propostes de
resolució estan fetes, només amb aquesta ja queda totalment
retratat, perquè aquí anam en contra... vostès van a favor dels
empresaris, a favor de l’empresa, la creació de riquesa, els
empresaris, abaixar imposts i tot això, però a l’hora d’abaixar
aquestes taxes aèries a vostès no els va bé, no els va bé de cap
manera.
Ens sembla roí, quasi quasi, si li he de dir la veritat, ens
sembla totalment roí; llavors, nosaltres, evidentment, no
acceptam aquesta ni l’altra que havien fet referent al català, que
havia quedat claríssimament de manifest la nostra posició en
moltíssims de debats.
Dir-li, per una altra part, que acceptarem prou de les seves
propostes de resolució, si jo no m’he errada, n’hi acceptam com
a dotze o tretze, res a veure amb el tarannà que varen exhibir i
dur a terme a l’anterior legislatura. Jo recordava ara que a l’any
2013, i ara no sé exactament què degué passar, no ens en varen
aprovar ni una, o sigui, ni una, ni si instàvem un, ni si instàvem
l’altre.

A més jo sempre li dic el mateix i crec que és que no... vaja,
segur que no ens entenem, tenim un sostre de places, aquest
sostre opera per a cada illa, o sigui, hi haurà un sostre a cada
illa i si cada un dels ajuntaments no tenen una forma de
coordinar-se, per dir-ho de qualque manera, ens pot passar que
un municipi es faci amb totes les altres, no en tenguin, hi ha
d’haver, ho tenim de manera claríssima, un òrgan
supramunicipal que vetlli per aquest equilibri, per aquesta
distribució equilibrada la qual pensam que és absolutament
necessària. Per això nosaltres no hi estam d’acord.

Una altra qüestió que em sembla important, vostè de
qualque manera o clarament ha criticat que hi hagués, també ho
ha fet el Sr. Castells, propostes de resolució del nostre grup
instant el Govern de l’Estat, que denota una certa manca
d’autonomia. Bé, denota una realitat, Sr. Castells, una realitat
que volem canviar, la volem canviar precisament amb aquestes
propostes de resolució que hem dut aquí d’altres vegades i que
avui en duem una, i que farem una transacció, que necessitam
un nou model de convivència de les comunitats autònomes a tot
l’Estat espanyol. I com que el volem canviar, no ens seiem i
esperam que el canviem, mentrestant i mentre no es canviï
instam i continuarem instant el Govern de l’Estat perquè ens
doni resposta a aquelles inquietuds que són necessàries per al
Govern i per als ciutadans d’aquestes illes. Potser, vaja, a vostè
no li agraden, però nosaltres pensam que són totalment i
absolutament necessàries.

Respecte de l’impost, nosaltres pensam que tampoc no
acceptarem la seva proposta de resolució, nosaltres pensam que
així com està plantejat amb aquesta pujada, és absolutament
correcte, no incideix sobre la demanda, ni ha d’incidir sobre la
demanda, ho hem vist aquesta darrera temporada de forma
clara i evident, no fa falta anar a cap estudi, n’hi ha prou a
sortir al carrer i veure-ho i, a partir d’aquí, nosaltres entenem

I ens crida l’atenció una altra cosa respecte del Partit
Popular, Sra. Prohens, vostès que tenen el Govern del Sr.
Rajoy, jo pens que és un govern amb molts problemes, a part
dels que ja coneixem claríssimament, té uns problemes de
diàleg, uns problemes de poder treure uns pressuposts, quasi
res!, un govern que està tapat ara tot per la qüestió de
Catalunya, que jo no vull dir que no sigui important, és molt
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important, i per això s’ha parlat aquí com es parla d’aquelles
qüestions en aquest parlament que preocupen els ciutadans, no
en exclusiva hem parlat d’aquesta qüestió, però és important,
a mi em sembla el més natural del món que sí s’hagi parlat
d’aquesta qüestió; però el que això tapa és una inoperància del
Govern de l’Estat, una inoperància en dur al parlament, no ja,
és que, evidentment, no l’ha dur perquè no l’aprovarà una llei
de pressuposts, la més important, perquè no té suports, perquè
està estancat, perquè els havia d’aprovar cada setmana i no els
aprovava, perquè distints grups polítics li han dit: no vas bé,
nosaltres no te’ls aprovarem, perquè ha estat incapaç i perquè
sembla que continua essent incapaç. I perquè torn dir que a
hores d’ara ningú no té la seguretat, jo pens que no la tenen ni
en el Govern d’Espanya, que a l’any que ve tendrem uns
pressuposts aprovats. Ha incomplert un precepte constitucional,
després de totes les lliçons de legalitat que hem sentit, i que
nosaltres pensam que és necessari, per suposat, respectar,
faltaria més, la Constitució i la legalitat, el Govern de l’Estat
l’ha incomplerta en una cosa tan important com aquesta, perquè
els podria haver presentats i començats a negociar, però és que
ni els ha aprovat, perquè sap que no els aprovarà, perquè dins
el Parlament ho té fatal. Doncs, és començar a fer la feina.
Però, a part de tota aquesta qüestió, el que jo li dic, Sra.
Prohens, és que totes aquestes propostes...
(Remor de veus)
... de resolució, que a mi em crida moltíssim l’atenció que de
totes vostès només en fan dues instant el Govern de l’Estat,
dues raquítiques propostes de resolució.
(Alguns aplaudiments)
Molt malament! Però bé, aquí tot té solució. Jo li deman de
forma clara que doni suport a tota aquesta quantitat que
nosaltres hem fet, que n’hem fet un percentatge absolutament
i totalment natural davant les demandes i reivindicacions que
tenim, li deman de forma clara i contundent que es retratin i
donin suport, si de veres vostès volen instar el Govern de
Madrid, el Govern del Sr. Rajoy, que ajudi aquesta comunitat.
Perquè no podrà trobar més... no podrà trobar propostes més
sensates, més necessàries i més fonamentades que les que fem
al Govern de Madrid, no les podrà trobar i, si les troba, diguim’ho, però no les trobarà.
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Pel que fa al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, dir-los
que en principi els donarem suport a totes, excepte a la nou,
que ens trobam pendents d’una transacció, que tal vegada es
podrà fer d’aquí a un moment. I que tenim també plantejada
una transacció a la 21, que, en principi, a nosaltres ens sembla
bé.
A Podem Illes Balears, majoritàriament també els acceptam.
N’hi ha una sèrie que encara transaccionam; a la 20,
concretament, li diria que no, nosaltres no som partidaris de
suprimir i d’aturar l’arribada del gas a Menorca, com vostè
proposa a la seva proposta de resolució, entenem que no està
justificat, no procedeix, i seria un greu perjudici per als
ciutadans de l’illa de Menorca.
Respecte de la 26, de doblar l’import de l’impost tot l’any,
tampoc no li acceptarem, perquè pensam que amb la nova tarifa
que s’ha aprovat és prou suficient i equilibrada i pensam que no
és qüestió d’apujar-les.
Molt ràpidament, a la Sra. Seijas i a la Sra. Huertas, no
acceptarem les seves propostes de resolució. Moltes van en
sentit contrari del que nosaltres pensam, per fer un esment en
concret, em crida molt l’atenció la número... crec que era la
primera de la Sra. Seijas, on demanava un adjunt al Síndic de
Greuges, si no vaig errada, sí?, i no tenim Síndic de Greuges,
i m’ha semblat, no ho sé, prou fora de lloc, si li he de dir.
Respecte de les de Ciudadanos, dir-los que... al Grup Mixt
de Ciudadanos, n’hi acceptarem una bona partida, hem fet feina
alguns grups que donen suport al Govern en una transacció amb
la qual crec que hi ha hagut un acord, i en aquest sentit
nosaltres també li donarem suport.
Llavors, votarem que sí a la 2, a la 4 i a la 5, i si qualque
qüestió, doncs ho podem, en tot cas, aclarir.
A Gent per Formentera els els votarem totes a favor, hi ha
hagut un acord ja d’una que hi havia una sèrie de qüestions
pendents, però les votam a favor.
I ja està, Sr. President. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

O sigui que li deman, per favor, que el Grup Popular doni
resposta clara que es troba devora els ciutadans d’aquestes illes
no de boca, sinó de fets, i ell, que té l’ocasió i té l’oportunitat,
i teòricament té tant de pes polític, doncs que les aprovi i que
anem tots junts a Madrid a demanar aquesta sèrie de propostes
de resolució que nosaltres tenim respecte del Govern de l’Estat.
Comentar-los després, ja passant... bé, podríem seguir
parlant d’altres propostes que ha fetes i que nosaltres no
acceptarem. En general, dir-li que les propostes que ens ha fet
el Grup Popular, les que són demagògiques, evidentment no les
acceptarem i sí acceptarem, com ja li he dit, una bona partida
d’aquestes que ens semblen raonables, ens semblen coherents
i, amb molt de gust, els acceptarem, contràriament a la línia que
vostès varen dur a la passada legislatura, de zero, de zero, de
zero.

Gràcies, Sra. Oliver. Bé, abans de... ara faríem un recés,
abans de fer el recés sí que agrairia els portaveus que no han
entregat la graella amb el sentit de les votacions als nostres
lletrats que, per favor, ho facin.
Després que, per favor, sobre les 17.00 hores intentem ser
tots els diputats i diputades...
(Remor de veus)
... -deixau-me acabar de parlar, per favor, deixau-me acabar de
parlar-, que sobre les 17.00 hores procurem tots els diputats i
diputades ser dins la cambra per començar les votacions.
(Remor de veus)
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I ara sí, faríem un recés de les 15.30 fins a les16.30.
D’acord?
(Pausa)
EL SR. PRESIDENT:
Bona tarda novament, senyores diputades i senyors diputats,
membres del Govern...
(Remor de veus)
Per favor, guardin un poquet de silenci, ocupin els seus
escons per favor.
Passam a les intervencions de rèplica dels grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Margalida Prohens.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sr. President. Bones tardes senyores i senyors
diputats, membres del Govern. No puc tornar saludar la Sra.
Presidenta del Govern, la Sra. Armengol, en el debat de l’any
passat va ser a Brussel·les, per sort ella va tornar, no va tenir
cap problema per tornar presidir aquest Govern, però avui ha
estat absent durant tot aquest discurs, això és una mostra del
respecte a aquest Parlament i del respecte als grups
parlamentaris que hem fet la feina durant aquesta setmana per
presentar propostes de resolució.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Mirin, a mi m’han tornat sorprendre avui, perquè han tornat
pujar a aquesta tribuna a combatre i a combatre contra el Partit
Popular i ja els vàrem dir que aquí no ens hi trobarien, els ho va
dir el president Company, els va dir que nosaltres venim a
debatre, a debatre propostes de resolució concretes. I el que ens
ha sorprès encara més és que si la setmana passada, pareixia
que qui es presentava en aquest debat de política general per
valorar la seva gestió, estones era José Ramón Bauzá i estones
era Biel Company, avui resulta que el que s’hi presentava era
Mariano Rajoy i ens han recriminat que no haguéssim presentat
més propostes des del Partit Popular instant el Govern de
l’Estat.
Jo no sé si aquests somnis s’acabaran mai, però comença a
ser hora que es despertin perquè en dos anys i mig, els ho torn
repetir, qui governen són vostès i qui fa el control al Govern
som els grups que som a l’oposició. I si volen seguir
combatent, ho facin, però quedaran tot sols, acabaran
combatent entre vosaltres, encara que això crec que no estarem
molt a veure-ho.
És hora de començar a construir i aquí han tornat pujar
diferents grups i han parlat molt de Catalunya, avui que el Partit
Popular no havia parlat de Catalunya. I avui s’ha de ser
agosarat, s’ha de ser agosarat amb la situació esperpèntica, en
la situació molt greu que es viu, que pugi aquí algun grup
encara a defensar els posicionaments independentistes del Sr.
Carles Puigdemont. I s’ha de ser agosarat que pugin aquí també
els membres de Podemos, després de l’aplicació de l’article

155 per part del Sr. Pablo Iglesias a Podemos de Catalunya.
Això sí que ha estat una aplicació del 155 clara i llampant...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I els ho torn dir, ho explicaré al Sr. Morrás perquè crec que
encara no ho ha entès. D’on surten els mil milions d’euros més
que ara té aquest Govern i que no està prioritzant perquè ho
notin els ciutadans. En el 2012 el Govern del Partit Popular va
tancar l’any amb uns ingressos no financers de 2.777 milions.
En el 2017 tancaran l’any més o manco amb 3.700 milions.
Això no són mil milions més, són més de mil milions més que
tenen per gastar i que no haurien de tenir totes aquestes
mancances, totes aquestes deficiències que tenen.
I no és un descuit Sr. Morrás, quan governes i véns d’un
govern que cada any ha tancat pressuposts on les despeses
superaven els ingressos en mil milions d’euros sistemàticament,
s’han d’aplicar polítiques i s’han d’aplicar polítiques que ja els
he dit, que amb aquests mil milions que tenen vostès ara,
nosaltres moltes no les hauríem aplicades. Però ho vàrem haver
de fer, perquè teníem uns dèficits històrics en aquesta
comunitat autònoma, perquè no teníem els ingressos fruit de la
recuperació econòmica que tenen vostès i perquè ens vàrem
trobar 1.600 milions d’euros de factures dins els calaixos.
I ja contestaré la Sra. Bel Oliver quant a la proposta del
REB. I li tornaré dir, nosaltres hem presentat una esmena
perquè aquest REB, que hi estam d’acord i que estam negociant
tots a Madrid, s’apliqui en els propers pressuposts. I em sembla
d’una total irresponsabilitat pujar aquí dalt i acusar el Govern
del Partit Popular a nivell estatal de no aprovar pressuposts, no
sé si és que no sap fer números, si no sap controlar l’aritmètica
parlamentària. Però el Govern del Partit Popular a Madrid no
té la majoria suficient per aprovar uns pressuposts.
(Remor de veus)
Vostès hi tenen molt a dir, quan dic vostès me referesc al
Partit Socialista, no sé on estan vostès...
(Remor de veus)
I que vengui aquí i critiqui que el Govern de Mariano Rajoy
presentarà o no presentarà pressuposts, l’únic govern que ha
hagut de prorrogar pressuposts aquí a les Illes Balears, que va
ser el Govern del segon pacte, també Sra. Oliver s’ha de ser
molt agosarat.
Quant a les esmenes. Dir que hem negociat amb Podem una
esmena quant al servei d’al·lergologia, sempre i quan hi hagi un
pla de viabilitat que estigui presentat en el termini màxim de 2
mesos en aquest Parlament i així ho determini. Acceptarem
l’esmena de MÉS pel que fa al pla de cultura. I a la proposta de
resolució que presentava MÉS a favor del món educatiu,
nosaltres els votarem a favor, encara que no acceptin la nostra
esmena, però no entenem on és el conflicte de voler afegir que
prevalgui l’interès del menor. Nosaltres sens dubte no veiem
aquesta frase on pot crear conflicte, que el món educatiu
prevalgui l’interès del menor.
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Quant a les esmenes d’El Pi, i vaig acabant, ens abstendrem
a l’esmena del Xylella, jo ho he dit avui matí al Sr. Pep Melià,
que si em justificava els 20 milions d’euros hi votàvem a favor,
ara ja no són 20 milions, són 10 milions. En qualsevol cas
nosaltres consideram que hi ha d’haver una inversió pel tema
del Xylella, però ens pareix arriscat, perquè no ens han sabut
justificar aquesta quantitat, limitar-ho a 10 milions d’euros.

...creo que es totalmente contrario... Lo que pasa es que yo
lo entiendo, ustedes están acostumbrados a estas cosas, a que
se decida Rajoy..., o bueno, si fuese Rajoy, porque a lo mejor
quien decide son intereses económicos distintos y muy ajenos
a lo que son partidos y personas elegidas democráticamente.

I també acceptam una esmena d’El Pi a la nostra proposta
39, pel que fa a l’escola concertada.

Pero bueno, en cualquier caso, bueno, Sr. Melià, aquí
podríamos hacer algún tipo de proclama o instar, nos parece
que no podemos instar desde aquí a la UIB, porque la UIB es
un ente autónomo y por lo tanto, no cabe instarle a nada, y
menos a que tenga más o menos prestigio, porque eso
dependerá también de la forma que resuelvan sus cosas
endogámicas...

I ara ja hem fet la nostra feina, l’encàrrec està en mans del
Govern. Per tant, no es tracta només aquí de pujar a posar-se
medalles Sra. Oliver, si ens accepten...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:
(Remor de veus)
Sra. Prohens, per favor vagi acabant.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
...o no ens accepten esmenes a les propostes de resolució,
sinó que a part d’aprovar-les, les han d’executar. Jo no sé si
aconseguiran que aquest Parlament sigui el centre de la vida
política, però almanco podrien intentar no riure-se’n i que
aquesta feina que hem fet, aquestes propostes de resolució no
siguin paper banyat.
I ara abans d’acabar, si me deixa 2 segons Sr. President,
voldria en nom del Grup Parlamentari Popular dir unes
paraules a la Sra. Capellà, que avui se’ns acomiada d’aquesta
cambra. Dir-li que perdem una bona diputada, donar-li les
gràcies pel seu tarannà, per la seva capacitat de negociació que
ha demostrat en grans lleis que hem consensuat aquesta
legislatura i que sense el seu tarannà tot hauria estat molt més
complicat.

..., pero en cualquier caso no corresponde a esta cámara
hacerlo.
Miren, yo voy a contestar también respecto a las dudas que
existen sobre la creación de la oficina de vivienda vacía,
porque claro aquí estamos reconociendo todas y todos que
existe un problema de vivienda, que existe un problema de
gente que necesita casas y resulta que hay casas vacías. Desde
hace muchos años ya estamos hablando de que hay casas sin
gente, hay gente sin casas. Bien, pues entendemos que dentro
de la estructura del IBAVI, no creando una estructura nueva,
dentro de la estructura del IBAVI, puede haber un grupo de
trabajo concreto para dedicarse a movilizar viviendas vacías, y
eso es lo que nosotros denominamos oficina de vivienda vacía,
es decir, un grupo de personas que están trabajando para
localizar y movilizar, para pasar al mercado de alquiler anual
viviendas que están desocupadas.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Molta sort i molts d’encerts!
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears el Sr. Aitor Morrás.

Esa es la intención, y por eso no entendemos el porqué de
negarse a la creación de esa oficina. Si estamos todos de
acuerdo en que hace falta mover... Bueno, porque es que a lo
mejor..., ¿o no estamos de acuerdo en que hay problemas de
vivienda?, porque claro, a lo mejor, no sé... Silencio, hay
silencio. ¿Tenemos problemas de vivienda o no?
(Remor de veus)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:
Bé, gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, la diferencia entre
un 155 que restringe libertades y decisiones y capacidad de
decisión, con respecto a otra decisión que lo único que pretende
es que se pueda decidir por parte de la militancia de las
inscritas y los inscritos, qué tipo de coalición electoral o de qué
forma se presenta una organización política a las elecciones,
creo que no tiene ni siquiera punto de comparación...
(Alguns aplaudiments)
Es decir, uno tiene cariz represivo y otro tiene carácter
democrático...
(Remor de veus i algunes rialles)

Tenemos, tenemos, de acuerdo. Pues entonces si tenemos
problema de vivienda lo que tenemos que hacer es intentar
localizar esas viviendas vacías para que sean ocupadas por las
familias que lo necesitan. Bien.
Señor... MÉS per Menorca..., sí, perdón...
(Algunes rialles)
..., Castells, Sr. Castells. Mire, nosotros tenemos claro que se
está pagando por estimación objetiva el impuesto de turismo
sostenible, y no es un hecho únicamente testimonial la
propuesta que estamos diciendo de que se amplíe en temporada
baja también esa duplicidad del impuesto. ¿Por qué? Porque
entendemos que también esas personas inciden en la calidad de
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nuestro medio ambiente y tienen que pagar ese impuesto para
poder compensar ese detrimento del medio ambiente que hay,
y no es únicamente testimonial. Por nosotros estarían pagando
la mayoría de las empresas por estimación directa pero, claro,
parece que no hay condiciones como para que se haga así; es
más, la estimación objetiva también subiría de importe si es que
se suben todos los importes, o sea, todo es escalable. Por lo
tanto nosotros seguimos entendiendo que no es tan testimonial
la subida de este impuesto también en temporada baja.
Queremos hacer, en aras a poder conseguir el mayor
consenso posible respecto a la proposición de resolución
novena de MÉS, queremos proponer un nuevo texto, que es que
el Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de las
Islas Baleares a que, mentre no es reformi el sistema de
finançament, suspengui la retenció dels fons de suficiència a
les Illes Balears per tal de compensar el deute històric
atribuïble al dèficit de finançament. Esa es la nueva...,
atribuïble al dèficit de finançament. Ese es el texto que
presentamos.
Por último, Sra. Capellà, le deseamos desde Podem Illes
Balears lo mejor después de esta aventura institucional que ha
tenido, y reconociéndole su actitud, su talante y su valía en este
periodo en el que hemos coincidido en esta cámara.

Idò em sap molt de greu però jo qued aquí, perquè
senzillament no puc més. Per motius professionals no vaig
poder deixar les meves classes, els meus projectes a la
Universitat, i he compaginat així com he pogut, i vostès ho han
vist, el Parlament, la Universitat, la família aquests dos últims
dos anys i mig. Segurament hi ha qualcú que ho pot fer; jo no
he pogut o no n’he sabut, perquè hi ha molt per fer en aquest
parlament, i jo senzillament no tenc temps ni forces per
dedicar-m’hi com es mereixen tant el Parlament com la
Universitat, i per això ho deix.
Els vull agrair, en tot cas, l’oportunitat que m’han donat
vostès de discutir i dur endavant lleis que consider molt
importants, i sobretot al meu grup l’oportunitat que m’han
donat de dedicar-me a lleis que sé, que sabem, que han canviat
o han millorat la vida de les persones, i també a tots vostès els
vull agrair que hagin treballat per dur-les endavant: la Llei
d’igualtat, la Llei d’accessibilitat universal, la Llei de renda
social, la Llei LGTBI, la Llei de fosses... Crec que tots hem
d’estar orgullosos d’aquestes lleis i dels consensos que hem
aconseguit en aquesta cambra, cosa que a vegades des de fora
s’estranyen. I també volia constatar que si treballam junts,
sense retrets, cada dia, pensant en les persones, som
imparables, almanco aquí. Ens falta aconseguir que no ens
aturin a Madrid i jo confii en vostès perquè així sigui possible,
perquè encara hem de fer molt.

Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Morrás. Torn de paraula del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Des d’aquí també, des de la Presidència,
vull lloar la gran tasca legislativa que també ha fet la Sra.
Capellà, emprant la paraula, arribant a consensos i utilitzant el
diàleg com a arma. Salut i força.
(Algunes rialles i aplaudiments)
LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:
Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Jo voldria indicar
que acceptam les transaccions del Grup Parlamentari Podem
respecte de la número 9, el fons de suficiència, que ja l’ha
llegida; la número 21, de fiscalitat verda, que també ha indicat
abans; i respecte de la 22, referida a lloguer de cotxes, els
voldríem proposar llevar la darrera frase, que és la referència
a l’eficiència energètica, i quedaria d’aquesta manera.
Voldria sol·licitar al president del Parlament uns minuts
per..., bé, em toca acomiadar-me.
No és aquest el tema de la meva intervenció, però voldria
aprofitar aquests minuts sobretot per agrair les mostres de
suport que m’han donat vostès, no només avui sinó també tots
aquests anys. Jo sol fer cas dels poetes, dels bons poetes; avui
el Sr. Castells i els companys de Menorca m’han regalat un
llibre de poesia menorquina, i avui record aquells versos de
José Agustín Goytisolo, Palabras para Julia, en què escrivia:
“Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas
no puedo más y aquí me quedo”.

També els vull agrair el que he après de molts de vostès
aquests anys, tant de diputats de tots els grups, de consellers i
conselleres, dels lletrats, la lletrada; realment per a mi ha estat
apassionant fer lleis i compartir diferents visions sobre un
mateix tema i trobar aquella fórmula, aquella paraula, aquella
coma, aquell punt, que ha aconseguit fer desencallar una
negociació. Jo ara podria dir-los, de cada article de cada llei en
què he intervingut, per què o per qui ha quedat així, i d’alguna
manera tots i totes feim història. Així que deix el Parlament,
deix la política, però seguesc en el camí, com deia Goytisolo,
ara apartada perquè, bé, tot té el seu moment i jo ara m’he de
centrar en la meva feina i també en la meva família.
Gràcies Joana Aina, David, Bel, Toni, Biel, companys i
companyes de Menorca, per aquests dos anys de feina intensa
pel nostre país; els grups petits tenen això, que hem de fer
molta feina, però això també fa que estiguem més units i més
unides. Gràcies als diputats i a les diputades amb qui he estat
compartint més feina: pel caràcter tan conciliador de Maria
Antònia Sureda: pel que he après del Sr. Jerez, que crec que és
un exemple del fet que ens podem arribar a entendre fins i tot
un a qui agraden els toros i una a qui també, però vius, però,
bé...
(Rialles)
...crec que trobarem en qualque moment el punt; la Sra.
Fernández també, he après molt de vostè, vostè un dia va
aprendre de mi com a alumna. I jo, la veritat, compartint escó
amb vostès, companys de Podem, amb qui he compartit..., eh,
Laura; el Sr. Saura, que intenta dur-nos la filosofia i els filòsofs
a aquesta cambra però no sempre ho aconsegueix; la Sra.
Maicas... I als companys ja del meu grup ja els ho he dit, i amb
els que he estat. També fent feina amb el Grup Socialista; la
Sra. Cano, sempre feminista; la Sra. Obrador, que va fer una
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feinada en la Llei d’accessibilitat universal, també amb molta
sensibilitat; el Sr. Morrás, amb els seus discursos també tots
plens de poesia; el Sr. Garau, que també ara ens durà una llei
que canviarà i millorarà la vida de les persones.
Gràcies, consellers, conselleres, que he après també
moltíssim amb vosaltres, Sra. Santiago, sempre, i Sr. Barceló
també, a tots, també agrair-vos a tots.
Gràcies també als lletrats, a la lletrada, al personal de la
casa, gràcies per la seva dedicació i el seu compromís i pel que
he après amb tots vostès.
I gràcies, president, per la seva dedicació, que també sé que
costa, i per deixar-me emprar aquests cinc minuts.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Fa mal parlar, després d’haver
escoltat la diputada Margalida Capellà, crec que vostè és una
gran exponent de l’excel·lència de la nostra Universitat de les
Illes Balears, i no ho dic per dir, ho dic perquè ho sent, i hi ha
una glossa que diu: “Si tu sones i jo cant vol dir que ens
entenem i que tot el camí que fem serà per tirar endavant”, la
canta meravellosament Maria del Mar Bonet, i si un canta i
l’altra sona, però en lloc de música ho fem en política,
baldament pensem distint i un un dia canta i l’altre sona, pot
arribar a sonar bé. I vostè ha sabut cantar i sonar perquè això
sonàs bé.
Moltes gràcies, per tot el que ens ha deixat aquí.

I finalment, si m’ho permeten, els faria dos precs, ja que
me’n vaig: en primer lloc, cuida-vos, cuida-vos perquè la
política és molt dura, jo ho he pogut comprovar, sobretot en els
grups petits ho notam més, jo he acabat esgotada mentalment.
Cercau temps per cuidar-vos, exigiu conciliar i exigiu tenir el
vostre temps perquè vosaltres i les vostres famílies s’ho
mereixen.

Dit això, El Pi a l’esmena que ens presenta el Partit Popular
al punt 2, que fa referència que..., no, no, el Partit Socialista, al
punt 2, el PSIB, que fa referència que la regulació del tot inclòs
pogués estar arreglat, regulat, abans de l’estiu que ve, que
vostès ens plantegen que sigui al llarg del 2018, nosaltres els he
de dir que ens mantendrem que sigui abans de l’estiu que ve, no
acceptam aquesta esmena.

Aplaudiu els més petits, jo una cosa que no he entès mai
aquí és per què aquesta reticència a aplaudir quan s’ha fet un
bon discurs, però no és el nostre grup, jo crec que això s’hauria
de superar.

L’altra esmena que tant el PP com el PSIB ens han fet
arribar a la número 5, que és la que fa referència als doblers
invertits per a la lluita contra el Xylella, nosaltres pensam, i
hem parlat amb distints representants del PSIB, també amb el
conseller i també ho he comentat amb el Sr. Company, ens
sembla bé que siguin 10 milions d’euros, una esmena que seria
“de manera que es generi un plurianual o un bianual, 20182019, i que s’inverteixin 10 milions d’euros”. Només hi ha una
petita qüestió que m’agradaria que quedàs clara, que aquests 10
milions d’euros no es facin afectant d’altres partides d’altres
qüestions agrícoles o ramaderes de la conselleria, hauríem de
mirar a veure si poguéssim acceptar aquest tema, que sigui
nova inversió que dedicam a aquest tema perquè és un tema
nou. Però podríem acceptar la proposta que ha fet el PSIB, amb
MÉS, que també ha fet arribar a través del conseller.

Arreglau l’aire condicionat, també, per favor.
(Algunes rialles i remor de veus)
I millorau també aquestes cadires, que no hi ha qui hi
aguanti.
I en segon lloc, digau-vos coses guapes, digau-vos coses
guapes, no val la pena l’insult ni les mitges veritats o les
mentides en els debats, als ciutadans els desagraden
profundament algunes discussions que hem tengut, crec que no
val la pena fer política així, jo almanco no (...) ni n’he sabut.
Un adjectiu que m’han repetit molts de vostès, i se’n
recordaran, és que som una ingènua i que no aconseguiria mai
que em votassin lleis o algunes esmenes, bé, aleshores visca la
ingenuïtat, haurien de fer política els ingenus, perquè els
ingenus no deixen mai de creure en els altres.
Jo crec en vostès i seguiré creient en vostès i en la política,
en les lleis com a eines de canvi social. I només em queda
acomiadar-me, sin acritud, que dèiem, un dia els vaig desitjar
Bon Nadal, sin acritud, i jo sin acritud també els dic: ¡pues,
bueno, pues molt bé, pues adiós!
(Algunes rialles i aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Capellà. Passam al torn del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
té la paraula el Sr. Jaume Font.

A la número 7, que el PSIB ens demanava de fer un canvi,
que allà on diu: el Govern de les Illes Balears insta el Govern
central... de la contractació, per tal de garantir que es respectin
els principis de publicitat i concurrència i petits i mitjans
empresaris puguin participar en el tema... del que fa referència
la central de compres, aquesta matisació que ens fan de canviar
“per tal de garantir” a “per tal d’afavorir”, l’acceptaríem. És a
dir, a la número 7 acceptam allà on diu “garantir”, “afavorir”.
En el punt número 9, el PP ens ha fet una proposta que, era
de licitació de transports, en aquest cas a l’illa de Mallorca, ens
sembla bé que puguem posar “tenint en compte la legislació, la
normativa europea que hi ha en aquests moments vigent”, ens
sembla perfecte.
I en el punt número 10, la proposta que ens feia el PSIB,
que instàssim el Govern central en lloc del Govern balear, per
tal de garantir com a servei públic les connexions aèries de
Menorca i Eivissa amb la península, ens sembla bé, perquè
nosaltres realment ja ho hauríem d’haver fet així, nosaltres no
tenim aquest poder.
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I per acabar, dos temes més, un del PP i un del PSIB. El del
PP, la número 13, que és aqueixa que reclamam per mirar que
tots els traspassos pendents que hi ha que el nostre Estatut du,
es facin, en què parlam de matèria com justícia, cogestió
aeroportuària, ports d’interès general, costes i litoral, el PP ens
feia una proposta, que no demanàssim justícia, i nosaltres el
que diem és que mentre el nostre Estatut dugui que la
competència de justícia ha d’estar transferida, nosaltres
mantendríem aquest tema, no li acceptaríem.
I a la darrera, a la penúltima nostra, però la darrera que ens
han presentat una transacció, en aquest cas el PSIB, que ens
demana que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a augmentar progressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears, amb
l’objectiu...”, nosaltres dèiem que en dos anys situar-nos dins
la mitjana estatal d’inversió per alumne universitari, em
proposa que llevem els dos anys. I jo, vist l’augment
d’enguany, que passam a 102 milions d’euros i que per arribar
a la mitjana hauríem d’estar sobre 114-116, ens sembla bé,
perquè el camí -podem llevar els dos anys, perquè el camí que
veiem és que realment en dos anys hi podem arribar.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Prenc la paraula simplement
per confirmar que acceptam les transaccions que ens ha fet el
Grup Socialista en el punt 6 i en el punt 14 de les nostres
propostes de resolució.
I després també, per replicar molt breument al Sr. Morrás,
que ha parlat de si la quota tributària de l’impost turístic era
testimonial, jo, concretament, la paraula que he emprar és
“simbòlic”, no “testimonial”, que no és el mateix. I quan he dit
que era simbòlica, ho he dit en dos sentits: un, traient-li
importància, és a dir, no té cap efecte pràctic en la recaptació
la proposta que vostès fan, i la que fan els altres grups. I
després, també en un altre sentit, com que és simbòlic, és
important donar un missatge als turistes que ens visiten, i
nosaltres creiem que, per coherència amb el nostre discurs de
desestacionalització, hem de donar un missatge que afavorim
aquell turista que ve en temporada baixa i per açò li cobram
menys quota.
Em sap greu, però, després de les consideracions que vostè
ha fet, em confirma que no acaben d’entendre exactament quina
és la dinàmica recaptadora d’aquest impost, perquè l’estimació
objectiva, el que paguen els turistes, no té una relació directa
amb el que cobra el Govern. Vostès no volen l’estimació
objectiva, d’acord, ho entenc, vostès no la volen, però és la que
hi ha i té avantatges de gestió evidents; nosaltres sí que hi
estam a favor i el 95% dels establiments també hi estan a favor
i ho hem de tenir en compte.

Vostè ha dit una cosa que és veritat, vostè ha dit, si apujam
la quota igualment la recaptació també pujarà, i tant que sí. Si
nosaltres dupliquem la quota en temporada alta, la recaptació
serà el doble, però alerta, no s’equivoqui! Encara que en
temporada baixa sigui més alta o més baixa, això no modificarà
per a res la recaptació, perquè la quota de referència per a
l’estimació objectiva és la quota de temporada alta. Per tant, la
que establim en temporada baixa no té res a veure, la recaptació
serà la mateixa, l’únic és que penalitzarem el turista que ve en
temporada baixa, i nosaltres en açò no hi estam d’acord, per
una qüestió de coherència amb el nostre discurs turístic.
De veritat, si volen incidir realment, i li dic a vostè i a la
resta de grups, en la dinàmica d’aquest impost, treballin’s més
el reglament i no es fixi tant en la llei.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Gràcies, president. Abans de res, volia comunicar a la
lletrada que nosaltres, davant d’aquest canvi d’aquesta
transacció que ha proposat el Partit Popular a El Pi i que El Pi
li ha acceptat, a l’esmena número 9, on nosaltres teníem la
voluntat d’abstenir-nos-hi, també la votarem a favor.
La segona cosa que volia dir és que no deixa de
sorprendre’m que la nostra proposta de resolució número 6,
aquella que instava el Govern a garantir que a tots els centres
docents s’acompleixi un article de la Llei Orgànica de dret a
l’educació de l’any 1985, pel que m’ha sembla entendre de les
respostes, serà rebutjada per aquest parlament. Però jo crec que
vostès veuen fantasmes on no n’hi ha, l’any passat ja ens va
passar exactament el mateix, record ara amb una proposta que
era una proposta vinculada a les modalitats insulars, una cosa
que estava recollida a l’Estatut, com vostès saben bé, i que, a
més, va acceptar una transacció que venia d’El Pi, incloent
l’article sencer. A pesar de tot, vostès no varen acceptar això,
però, en fi, deuen ser maneres de fer.
En tot cas, la darrera cosa que volia dir, en nom de
Ciutadans i en nom, crec que també, de la resta del Grup Mixt,
ja que som l’únic que té en aquest moment la paraula, és agrair
a la diputada Margalida Capellà la seva feina incansable, la
seva companyia entranyable i dir-li que, encara que comprenem
tots molt bé, per què se’n va, i jo crec que tots ho podem
entendre com de dura que és la política, sobretot els que fa poc
que hi som, a mi m’agradaria molt, i crec que és una cosa
compartida, que d’aquí a un any i mig o un poc més la
poguéssim tornar tenir aquí per treballar amb tots nosaltres.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn de rèplica del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Isabel Oliver.
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22 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.
Passam a la votació de la proposta 21. Votam.
23 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:
Passam a la votació de les propostes 16, 23 i 34. Votam.
Sí, gràcies, president. Acceptam la transacció de la d’El Pi,
que ja li hem comentat, a la nostra proposta de resolució 33, en
el sentit d’afegir també “adquisició”, a la “construcció i
adquisició”.
Llavors hi ha a les del PP, que ja havia comentat que les
dues transaccions que ens proposaven, a la 15 i a la 28, no les
acceptam.

22 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.
Passam a la votació de les propostes 6, 7, 18, 35 i 37.
Votam.
24 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.
Passam a la votació de les propostes 31 i 36. Votam.

I ja només també em queda, amb certa tristesa, agrair la
seva col·laboració, la seva dedicació i la seva forma de ser, que
també ha deixat en aquest grup, en el nostre grup i esper que
també en els diputats de la cambra, un bon gust, per dir-ho de
qualque manera.

22 vots a favor; 37 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la proposta número 12. Votam.
26 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

Ha valgut la pena, Sra. Capellà, i jo veig que vostè ha
expressat, almanco jo així ho he entès, un cert cansament; pensi
que aquest cansament ha valgut la pena, perquè estic
convençuda que és així.
I un avantatge d’aquestes illes que són tan petites és que ens
trobarem, qualsevol dia ens trobarem i, si no ens trobam per
ara, o més endavant, ja sap que nosaltres som aquí per a allò
que hagi de menester.

Passam a la votació de la proposta 48. Votam.
24 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.
Passam a la votació de la proposta 47. Votam.
25 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.
Passam a la votació de la proposta 20. Votam.

Gràcies.
27 vots a favor: 31 en contra, 1 abstenció.
(Alguns aplaudiments)
Passam a la votació de la proposta 9. Votam.
EL SR. PRESIDENT:
26 vots a favor; 31 en contra; 1 abstenció.
Gràcies, Sra. Oliver. Bé, doncs, un cop acabat el debat de
totes les propostes presentades, se’n farà la votació en el mateix
ordre que s’han debatut, però abans farem un petit recés de deu
minuts perquè puguin preparar les votacions.
(Pausa)

Passam a la votació de les propostes 39 i 42. Votam.
25 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció.
Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:
(Remor de veus)
Senyores diputades, senyors diputats, per favor, asseguin-se
als seus escons que començarem les votacions.
Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Popular. Passam a la votació del paquet 32, 45, 46 i 8; 32, 45,
46 i 8. Votam.

Ai, perdó, disculpau, disculpau..., discupau. Seguim amb la
votació de les propostes del Grup Parlamentari Popular,
disculpau-me.
Passam a la votació de les propostes 29 i 43. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

25 vots a favor; 33 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta 10. Votam.

Passam a la votació de la proposta núm. 44. Votam.

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

25 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta 14. Votam.

Passam a la votació de les propostes 4, 15, 22 i 28. Votam.
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26 vots a favor; 32 en contra; cap abstenció.

Doncs ara passam a la votació de les propostes del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

Passam a la votació de la proposta núm. 30. Votam.
Podem començar la votació?
30 vots a favor; 29 en contra; cap abstenció.
Passam a la votació de la proposta núm. 6. Votam.
Passam a la votació de la proposta...
14 vots a favor; 21 en contra; 24 abstencions.
(Remor de veus)
Passam a la votació de la proposta núm. 2. Votam.
Passam a la votació de la proposta núm. 33. Votam.
15 vots a favor; 21 en contra; 23 abstencions.
(Remor de veus)
Passam a la votació de la proposta núm. 8. Votam.
37 vots a favor; 20 en contra; 1 abstenció.
33 vots a favor; 2 en contra; 24 abstencions.
Passam a la votació... per favor, un poquet de silenci...
Passam a la votació de la proposta núm. 17. Votam.

Passam a la votació de la proposta núm. 4. Votam.

35 vots a favor; 24 en contra; cap abstenció.

37 vots a favor; 2 en contra; 20 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 40. Votam.

Passam a la votació de la proposta núm. 9. Votam.

45 vots a favor; 2 en contra; 12 abstencions.

39 vots a favor; cap en contra; 20 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 1. Votam.

Passam a la votació de la proposta núm. 20. Votam.

46 vots a favor; 12 en contra; 1 abstenció.

8 vots a favor; 49 en contra; 1 abstenció.

Passam a la votació de la proposta 27. Votam.

Passam a la votació de les propostes 26 i 10. Votam.

50 vots a favor; 3 en contra; 5 abstencions.

10 vots a favor; 49 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta 41. Votam.

Passam a la votació de la proposta 13. Votam.

55 vots a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

34 vots a favor; 20 en contra; 5 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 13. Votam.

Passam a la votació de la proposta 18. Votam.

57 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

36 vots a favor; 20 en contra; 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 11. Votam.

Passam a la votació de la proposta 3. Votam.

58 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

33 vots a favor; 23 en contra; 3 abstencions.

Passam a la votació de la proposta núm. 24. Votam.

Passam a la votació de la proposta 1. Votam.

57 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

33 vots a favor; 25 en contra; 1 abstenció.

Passam a la votació de la proposta 25. Votam.

Passam a la votació de la proposta 25. Votam.

56 vots a favor; 2 en contra; cap abstenció.

54 vots a favor; cap en contra;5 abstencions.

Les propostes 2, 5, 19 i 26 es poden deixar aprovades per
assentiment?

Passam a les votacions de les propostes 12 i 19. Votam.
55 vots a favor; 1 en contra; 3 abstencions.

(Se senten veus de fons que diuen “Sí”)
Passam a la votació de les propostes 23 i 24. Votam.
Doncs passam a la votació de la proposta núm. 38. Votam.
55 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.
55 vots a favor; cap en contra; 4 abstencions.
Passam a la votació de les propostes 14 i 15. Votam.
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57 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 7. Votam.

Passam a la votació de la proposta número 11. Votam.

52 vots a favor; 2 en contra; 5 abstencions.

58 vots a favor; cap en contra; 1 abstenció.

Passam a la votació de la proposta número 8. Votam.

Passam a la votació de la proposta número 16. Votam.

56 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.

57 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

Passam a la votació de les propostes 11 i 16. Votam.

Passam a la votació de la proposta número 7. Votam.

56 vots a favor; 1 en contra; 2 abstencions.

56 vots a favor; 2 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de les propostes 2 i 13. Votam.

Les propostes 17, 21 i 22 es poden donar aprovades per
assentiment?
Doncs, passam a la votació de les propostes del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.
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58 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.
Podem donar les propostes 1, 3, 4, 10, 12 i 14 aprovades
per assentiment?
(Se sent una veu de fons que diu: “Sí”)

Passam a la votació de la proposta 21 transaccionada.
Votam.
36 vots a favor; cap en contra; 23 abstencions.
Passam a la votació de la proposta 22 transaccionada.
Votam.
39 vots a favor; cap en contra; 20 abstencions.
Passam a la votació de la proposta número 19
transaccionada. Votam.

Aprovades? Sí?
Doncs, passam a la votació de les propostes d’El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Passam a la votació de la proposta número 3. Votam.
38 vots a favor; cap en contra; 21 abstencions.
Passam a la votació de la proposta número 13. Votam.
36 vots a favor; 1 en contra; 22 abstencions.

36 vots a favor; 21 en contra; 2 abstencions.
Passam a la votació de la proposta número 5. Votam.
Uep! Ara.
35 vots a favor; 21 en contra; 2 abstencions.
Passam a la votació de la proposta número 15. Votam.
37 vots a favor; 20 en contra; 2 abstencions.
Passam a la votació de la proposta 9. Votam.
37 vots a favor; 22 en contra; cap abstenció.
Passam a la votació de la proposta 17 transaccionada.
Votam.

La proposta número 5 està transaccionada, si el Sr. Font pot
llegir la transacció, per favor.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, gràcies, Sr. President. Quedaria de la següent manera,
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar de manera plurianual 2018-2019 10 milions
d’euros d’increment pressupostari al Pla de lluita contra el
Xylella”.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Doncs, passam a la votació de la proposta
número 5 transaccionada. Votam.
53 vots a favor; cap en contra; 6 abstencions.

33 vots a favor; 22 en contra; 4 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 2. Votam.

Passam a la votació de la proposta 18. Votam.

13 vots a favor; 26 en contra; 20 abstencions.

37 vots a favor; 20 en contra: 2 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 4. Votam.

Passam a la votació de les propostes 6 i 20. Votam.

5 vots a favor; 53 en contra; cap abstenció.

38 vots a favor; 20 en contra; cap abstenció.

Passam a la votació de la proposta número 14. Votam.
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36 vots a favor; 23 en contra; cap abstenció.
Passam a la votació... perdonau, la proposta número 9 està
transaccionada i si el Sr. Font pot llegir la transacció, per favor.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
President, se’ns ha suggerit que... en aquest cas, a proposta
del Partit Popular, que així com està redactat acabi: “tot tenint
en compte la legalitat de la normativa europea vigent”, “tot
tenint en compte la legalitat de la normativa europea vigent”.

La proposta núm. 15 també ha estat transaccionada, si el Sr.
Font pot llegir el text de la 15.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, només seria, Sr. President, eliminar “dos anys”, “dos
anys” eliminat... i que la lletrada li doni la redacció que quedi
el més adient possible.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font. Doncs passam a la votació de la
proposta núm. 9 transaccionada. Votam.

Gràcies, Sr. Font. Passam a la votació de la proposta núm.
15 transaccionada. Votam.
59 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

27 vots a favor; 29 en contra i 3 abstencions.
Passam a la votació de les propostes 6, 8 i 12. Votam.
Passam a la votació de la proposta núm. 1. Votam.
No, no la votarem. Les acceptau per assentiment?
23 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.
Doncs les 6, 8 i 12 estan aprovades per assentiment.
Passam a la votació de la proposta núm. 11. Votam.
25 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, començam les votacions.

Passam a la votació de la proposta núm. 16. Votam.

Passam a la votació de la proposta núm. 13. Votam.

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

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

Passam a la... La proposta núm. 7 també ha estat
transaccionada, si el Sr. Font pot tornar llegir el text, per favor,
gràcies.

Passam a la votació de la proposta núm. 6 transaccionada.
Votam.
33 vots a favor; cap en contra i 25 abstencions.

EL SR. FONT I BARCELÓ:
Passam a la votació de les propostes 3 i 12. Votam.
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, aquí es tracta que
on diu “garantir” canviar-ho per “afavorir”.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Doncs passaríem a la votació de la
proposta núm. 7 transaccionada. Votam.

37 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.
Passam a la votació de la proposta núm. 8. Votam.
36 vots a favor; 20 en contra i 3 abstencions.
Passam a la votació de la proposta núm. 15. Votam.

51 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció.
37 vots a favor; 20 en contra i 2 abstencions.
La proposta núm. 10 també està transaccionada, si el Sr.
Font pot llegir el text.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, aquí hi havia una equivocació i hauria de dir, en lloc
d’“instar el Govern de les Illes Balears”, “instar el Govern
central”, d’acord?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Doncs passam a la votació de la proposta
núm. 10 transaccionada, en què s’ha corregit el text. Votam.

Passam a la votació de la proposta núm. 2. Votam.
36 vots a favor; 22 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la proposta núm. 11. Votam.
55 vots a favor; cap en contra; 3 abstencions.
Passam a la votació de la proposta núm. 9. Votam.
56 vots a favor; 1 en contra i 2 abstencions.
Passam a la votació de la proposta núm. 1. Votam.

57 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.
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57 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.
Les propostes 4, 5, 7, 10, 16 i 14 transaccionades es poden
deixar aprovades per assentiment?
Doncs passam a la votació de les propostes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.
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Passam a la votació de la proposta número 5. Votam.
59 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Mixt, de la Sra. Maria Consuelo Huertas.
Passam a la votació de la proposta número 2. Votam.

Passam a la votació de la proposta núm. 9. Votam.
7 vots a favor; 32 en contra i 20 abstencions.
22 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.
Passam a la votació de la proposta número 1. Votam.
Passam a la votació de la proposta núm. 6. Votam.
3 vots a favor; 53 en contra i 3 abstencions.
22 vots a favor; 37 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de les propostes 3 i 4. Votam.
Passam a la votació de la proposta núm. 8. Votam.
30 vots a favor, 29 en contra i cap abstenció.
25 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.
(Remor de veus)
Passam a la votació de la proposta núm. 1. Votam.
25 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de les propostes -per favor, un poquet
de silenci- passam a la votació de les propostes del Grup
Parlamentari Mixt, de la Sra. Montserrat Seijas.

Passam a la votació de la proposta núm. 7. Votam.
Passam a la votació de la proposta número 1. Votam.
27 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.
4 vots a favor; 33 en contra i 22 abstencions.
Passam a la votació de la proposta núm. 3. Votam.
Passam a la votació de la proposta número 2. Votam.
35 vots a favor; 24 en contra i cap abstenció.
5 vots a favor; 33 en contra i 20 abstencions.
Passam a la votació de la proposta núm. 5. Votam.
Passam a la votació de la proposta número 3. Votam.
50 vots a favor; 9 en contra i cap abstenció.
27 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la proposta núm. 4. Votam.
Passam a la votació de la proposta número 4. Votam.
56 vots a favor; cap en contra i 3 abstencions.
2 vots a favor; 57 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la proposta núm. 2. Votam.
58 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Mixt, Gent per Formentera.

Passam a la votació de les propostes del Grup Parlamentari
Socialista.
Passam a la votació de la proposta número 33
transaccionada. Votam.

Passam a la votació de la proposta núm. 1. Votam.

38 vots a favor; 1 en contra i 20 abstencions.

58 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de la proposta número 13. Votam.

Passam a la votació de la proposta número 2. Votam.

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

58 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de les propostes 4 i 24. Votam.

Passam a la votació de la proposta número 3. Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.

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

Passam a la votació de la proposta número 9. Votam.

Passam a la votació de la proposta número 4. Votam.

31 vots a favor; 2 en contra i 26 abstencions.

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

Passam a la votació de la proposta número 26. Votam.
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34 vots a favor; 2 en contra i 23 abstencions.

Passam a la votació de la proposta número 11. Votam.

Passam a la votació de la proposta 36. Votam.

58 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

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

Les propostes 2, 8, 21, 22, 32, 34, 35, 37, 5 i 31 es poden
donar aprovades per assentiment?

Passam a la votació de la proposta número 18. Votam.
(Se senten veus de fons que diuen: “Sí”)
36 vots a favor; cap en contra i 23 abstencions.
Sí? Doncs, hem acabat les votacions.
Passam a la votació de les propostes 15 i 16. Votam.
(Alguns aplaudiments)
37 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.
Senyores diputades i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
Passam a la votació de la proposta 20. Votam.
Moltes gràcies.
37 vots a favor; cap en contra i 22 abstencions.
Passam a la votació de les propostes 14, 23, 25 i 28. Votam.
39 vots a favor; cap en contra i 20 abstencions.
Passam a la votació de la proposta número 19. Votam.
24 vots a favor; 22 en contra i 13 abstencions.
Passam a la votació de la proposta número 17. Votam.
37 vots a favor; 22 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la proposta número 1. Votam.
39 vots a favor; 20 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la proposta número 6. Votam.
51 vots a favor; cap en contra i 8 abstencions.
Passam a la votació de la proposta número 12. Votam.
54 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.
Passam a la votació de la proposta 29. Votam.
55 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.
Passam a la votació de la proposta 38. Votam.
53 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.
Passam a la votació de la proposta 27. Votam.
54 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions.
Passam a la votació de la proposta número 10. Votam.
59 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de les propostes 7 i 30. Votam.
58 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.
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BOPIB núm. 115 - 27 d'octubre de 2017

Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o
d'un rang inferior que s'oposin al previst en aquesta llei.
Disposició final primera
S'autoritza el Consell de Govern perquè dicti totes les
disposicions que siguin necessàries per desenvolupar aquesta
llei.
Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva completa
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 d'octubre de 2017
Els diputats
Olga Ballester i Nebot
Xavier Pericay i Hosta
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en cas d’incrementar l’ecotaxa a partir de l’any que
ve ho faci només els mesos de juliol i agost, els de major
afluència de turistes a les Illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar l’any que ve un mínim de 20 milions d’euros,
procedents de la recaptació de l’impost sobre les estades
turístiques, a un Pla de lluita contra la Xylella.
6. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme una
política de foment i suport al comerç de proximitat com a
element clau en la cohesió dels nostres pobles i ciutats i del
nostre model econòmic.
7. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a canviar la
central de contractació per tal de garantir que respectant els
principis de publicitat i concurrència els petits i mitjans
empresaris puguin participar i que es facin lots que es licitin per
illes.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa accions per afavorir l’ús de vehicles
elèctrics a les Illes i convertir Formentera en la primera illa
elèctrica.

Ordre de Publicació

9. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a repensar la
licitació del transport públic en bus a l'illa de Mallorca a fi de
garantir que les petites i mitjanes empreses no quedin excloses
de la prestació d'aquest servei públic.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2017, admet a tràmit les propostes de
resolució següents, amb tramitació davant el Ple.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir com a servei públic les connexions aèries de
Menorca i Eivissa amb la Península.

Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb la FELIB un percentatge fix de la
recaptació de l’impost sobre estades turístiques per a projectes
municipals i que totes les finques públiques es beneficiïn també
anualment d’aquest import.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE

A)
RGE núm. 14017/17 (rectificat amb el RGE núm.
14127/17), del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, derivades del Debat de política general del
Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta, derivades del Debat de política general
del Govern, les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els canvis normatius necessaris perquè que els
informes dels ajuntaments siguin vinculants en la zonificació
que preparen els consells insulars per a la regulació del lloguer
de vacances.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar abans de l’estiu de 2018 una regulació del tot
inclòs que garanteixi estàndards de qualitat que limitin la
proliferació sense control d’aquesta oferta.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir regulada l’activitat dels rent a car abans de
l’estiu de 2018.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
i, concretament, el Ministeri d’Hisenda que modifiqui la
normativa aplicable per tal d’eliminar les restriccions de
creació de places i de despesa als ajuntaments de les Illes
Balears que tenguin els comptes sanejats.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els estudis que correspongui i impulsar, ben
dotats, els traspassos pendents de competències de l’Estat a la
comunitat autònoma, en matèries com justícia, cogestió
aeroportuària, ports d’interès general, costes i litoral, etc.
14. El PIB insta el Govern de les Illes Balears a lluitar amb tots
els mecanismes al seu abast contra la involució i la
recentralització del model d'estat.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar progressivament la partida pressupostària
per a la Universitat de les Illes Balears amb l’objectiu de, en 2
anys, haver-la situat dins la mitjana estatal d’inversió per
alumne universitari.
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar els canvis normatius per reduir l'impost de
successions i donacions.
Palma, a 26 d'octubre de 2017
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 14024/17 (complementat amb el RGE núm.
14025/17), del Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSOE),
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSOE)
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a projectar i executar l'ampliació de capacitat de
tractament d'aigües residuals de l'EDAR de Formentera,
millorant la xarxa en alta i l'emissari, amb l'objecte de
perfeccionar el tractament secundari i introduir el tractament
terciari per a l'aprofitament de les aigües per a usos com ara
l'agrícola al llarg de 2018.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant per la declaració de la reserva
marina de Sa Punta de Sa Creu en aigües interiors de
Formentera, i en la declaració per part de l'Estat de les noves
reserves marines d'Es Sec d'ES Ram i Es Baix Fondo, com a
part de la política en defensa dels estocs pesquers, la pesca
tradicional i la lluita contra la sobrepesca.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Decret de transport marítim en el termini
màxim de sis mesos, per garantir l'equilibri i la suficiència de
les freqüències de servei entre illes al llarg de tot l'any i, alhora,
a aplicar criteris de sostenibilitat que permetin reduir els
impactes ambientals que són conseqüència de les excursions
marítimes i de l'excés de sortides programades per les línies
regulars en els mesos punta de l'estiu.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un estudi de viabilitat jurídica i d'impacte
econòmic en relació amb l'aplicació de l'impost de turisme
sostenible al conjunt del sector del turisme nàutic, en el
transcurs dels propers sis mesos.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar la planificació de les obres d'ampliació de
l'IES Marc Ferrer de Formentera, previstes per al període
2019-2023 en el Pla d'Infraestructures Educatives, per fer
efectiu l'inici de la seva execució al llarg del curs 2018-2019.
Palma, a 25 d'octubre de 2017
La diputada
Sílvia Tur i Ribas
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud
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C)
RGE núm. 14029/17 (complementat amb el RGE núm.
14030/17), del Grup Parlamentari Mixt (María Montserrat
Seijas i Patiño), derivades del Debat de política general del
Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (María Montserrat
Seijas i Patiño) presenta, derivades del Debat de política
general del Govern, les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar la figura dels adjunts al síndic de
greuges, aquests desenvoluparan la seva acció en un àmbit
material específic i exerciran les funcions per delegació del
síndic en aquests àmbit d'actuació. Es proposa la figura dels
adjunts en els àmbits de: defensor del menor, defensor del
pacient i defensor de l'usuari dels serveis socials.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear ajudes econòmiques destinades a facilitar
l'adherència dels tractaments farmacèutics que estan subjectes
a finançament públic, prescrits per facultatius de l'Ibsalut, i a
destinar aquestes ajudes a aquelles persones en situació real de
necessitat dins aquells col·lectius més vulnerables i susceptibles
de no poder afrontar la despesa realitzada per l'adquisició dels
seus medicaments i, per tant, sofrir de pobresa farmacològica
i que no estan adscrits a les exempcions fixades en el punt 8 de
l'article 94 bis del RD 16/2012.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer públics i de lliure accés, tant per als investigadors
com per als investigadors corrents, tots els estudis que aquest
govern i els anteriors han finançat amb doblers públics.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer un estudi per posar en marxa un programa pilot de
renda bàsica universal a l'illa de Menorca. I aquest serveixi
d'estudi per a la futura implantació de la renda bàsica universal
a tota la comunitat.
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

D)
RGE núm. 14031/17, del Grup Parlamentari Mixt
(María Consuelo Huertas i Calatayud), derivades del Debat
de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (María Consuelo
Huertas i Calatayud) presenta, derivades del Debat de política
general del Govern, les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar un decret de mínims de la llengua catalana a
la Universitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar els imports de cobertura de la Renda Social
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Garantida, en tots els casos, a fi que iguali o superi les
quantitats calculades per la UE com a llindar de pobresa
espanyol en el marc de la Carta Social Europea.

7. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per impedir les prospeccions petrolíferes i les
campanyes sísmiques a la mar Mediterrània.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un pla d’ajudes econòmiques, fiscals i
de suport per a autònoms per a la creació de nous negocis que,
en condicions preestablertes, propiciïn la diversificació
econòmica i/o l’I+D+I.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu, com més aviat millor, el Decret de
posidònia.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar instruments a fi de fer efectiva la
transparència compromesa en els acords pel canvi establerts a
principi de legislatura, perquè tots els pacients puguin saber la
seva situació a les llistes d’espera i el temps aproximat que
manca per a l’atenció, amb garanties i màxim rigor.
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La portaveu
María Consuelo Huertas i Calatayud

9. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del Govern
de les Illes Balears en el seu suport a la declaració de la cultura
Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la UNESCO,
impulsada pel Consell Insular de Menorca, i l’insta a continuar
aquesta tasca a través del Pla de Menorca Talaiòtica
2018-2020.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar la creació d’un Centre Integrat de Formació
Professional d’Hostaleria a Ciutadella i a iniciar l’habilitació de
l’antiga estació marítima per al seu ús, sempre que es donin les
condicions necessàries, tot garantint l’obertura del centre
durant aquesta legislatura, preferentment per al curs
2018-2019.

E)
RGE núm. 14094/17 (rectificat amb el RGE núm.
14110/17), del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
derivades del Debat de política general del Govern.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el trasllat dels fangs residuals de la depuradora de
Ferreries fora de l’illa per al seu adequat tractament.

D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per Menorca
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar la llei de consultes populars durant l’any
2018.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar convenis entre l’Ajuntament de Palma, el
Govern i els consells insulars, sense que suposi cap cost per a
aquests darrers, per fer efectius l’article 88 bis i la disposició
addicional de la Llei de capitalitat de Palma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Govern de l’Estat la gestió dels aeroports
i dels ports d’interès general de la comunitat autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant perquè el Govern de l’Estat
assumeixi la implantació de la tarifa màxima universal de 20€
per als vols interilles.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar les compensacions per manutenció i
allotjament dels malalts i familiars que s’han de desplaçar per
ser atesos en un hospital fora de la seva illa de residència.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el conveni amb la residència Ca’n Granada
per tal de millorar les condicions dels seus usuaris.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei d’energies renovables i/o
contra el canvi climàtic abans de l’any 2018 en el qual, entre
d’altres, s’incloguin mesures impositives a les grans
companyies elèctriques i grans empreses contaminants.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una comissió formada per l’Ajuntament d'Es
Castell, el Consell de Menorca i el Govern, a més de la societat
civil representada per l’Associació de Veïns d'Es Castell, per
impulsar l’ús públic dels quarters i donar resposta a les
necessitats del municipi.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adjudicar la realització del projecte pilot de recàrrega
de l'aqüífer de migjorn de Menorca abans que finalitzi l'any
2017.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar durant el 2018 les obres de rehabilitació de la
Sala Augusta de Maó per allotjar-hi el Conservatori
Professional de Música de Menorca.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a enllestir el Pla d'Indústria de les Illes Balears abans
que finalitzi l'any 2017 i a dotar-lo de forma suficient per donar
resposta a les necessitats de modernització, innovació i
internacionalització de les empreses industrials de les Illes
Balears.
Palma, a 26 d'octubre de 2017
El portaveu
Nel Martí i Llufriu
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F)
RGE núm. 14096/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Podem Illes Balears
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una empresa energètica pública que pugui
impulsar el Pla de transició energètica que necessiten les
nostres illes i que prioritzi la iniciativa pública.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer el dret subjectiu a l'habitatge dels
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears que es trobin en
situació de vulnerabilitat en matèria d'habitatge.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d'una oficina d'habitatge buit que disposi
d'un registre per tal de donar respostes al problema d'habitatge
que tenim a la nostra terra.
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i a prendre les mesures necessàries per desenvolupar aquest
sector, així com les noves tecnologies a les quatre illes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer complir l’acord sobre reducció de barracons fins
al 70% a final de l’actual legislatura.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar prioritzant sempre la inversió en l'escola
pública seguint els criteris d'eficiència i la necessària
planificació.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant a totes les illes els pròxims
anys la plantilla de vigilància, control i inspecció dels Espais
Naturals Protegits i Xarxa Natura 2000, incloent-hi la mar
interior.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les passes necessàries per reconèixer la
singularitat de Menorca pel fet de ser l'única Reserva de
Biosfera de les Illes Balears, i a signar un acord de
col·laboració per contribuir al desenvolupament de polítiques
de sostenibilitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar demanant al Govern estatal la condonació
del deute públic balear i la renegociació del deute amb els
bancs, per tal de disposar de més doblers per a inversió en
sanitat, educació i polítiques socials.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant i consolidant polítiques de suport
al món agrari, en especial als petits agricultors, les dones rurals
i les cooperatives.

5. El Parlament de les Illes Balears reconeix la plurinacionalitat
de l'Estat i la necessitat d'una solució dialogada per resoldre la
situació a Catalunya, i rebutja així mateix l'aplicació de l'article
155 de la Constitució.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la prevenció i la lluita contra
la violència masclista dotant de més recursos els pressuposts en
aquesta matèria.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desprivatitzar serveis com l'hemodiàlisi a Mallorca,
la radioteràpia d'Eivissa i els pàrquings de Son Espases i Can
Misses, així com a prestar els serveis d'hemodinàmica i
neurocirurgia a l'Hospital de Can Misses d'Eivissa, per anar
treballant cap a una sanitat pública, universal, gratuïta i de
qualitat a les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reduint les llistes d'espera augmentant
l'eficiència de l'ús dels recursos propis i el nombre de
professionals necessaris.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar els òrgans de participació de cada illa en les
polítiques de gestió de l'aigua, per tal de recollir les seves
singularitats i, en haver finalitzat la revisió anticipada del Pla
Hidrològic, a dur a terme el traspàs de la gestió dels recursos
hídrics als consells insulars amb la dotació econòmica suficient.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per ampliar la universalització
efectiva de la Renda Social Garantida.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a l'àmbit de les seves competències, a prendre mesures
per resoldre la pobresa farmacològica, atenent aquelles
persones que no poden fer front al pagament farmacològic
prescrit per metges del Servei de Salut de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no potenciar ni promoure el turisme sanitari amb
doblers públics.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir incrementant anualment progressivament el
pressupost dedicat a l'R+D+I fins a arribar a la mitjana estatal

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant polítiques actives de
diversificació del model productiu per tal d'evitar la
sobredependència del sector turístic a la nostra economia, i a
diversificar-la.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la paralització del projecte d'implantació del gas
natural a Menorca i a fomentar la inversió en projectes de
producció d'energies renovables, per poder fer viable arribar a
l'objectiu europeu del 2050 de cent per cent energies
renovables.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir estratègies que permetin millorar la capacitat
d'adaptació i a reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic a les
Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de l'Estat a
procedir a la transferència de la gestió del litoral al Govern de
les Illes Balears, tal com diu l'article 32.17 de l'Estatut
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d'Autonomia, tot garantint una dotació econòmica suficient per
garantir aquesta competència.

animal com a òrgan consultiu en matèria de protecció
d'animals.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir prevenint i a seguir lluitant contra la
precarietat laboral i a dotar de recursos tant econòmics com de
més personal d'inspecció i campanyes de conscienciació el món
empresarial.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un Pla d'exhumació de totes les fosses de la
Guerra Civil a les Illes Balears a la primera meitat de 2018, als
efectes d'establir un calendari per a l'exhumació de les fosses
que siguin viables i per a la senyalització i la protecció de les
que no es poden exhumar.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar i a impulsar polítiques de foment del
transport públic (bus i ferrocarril), a augmentar les freqüències
horàries, la flexibilització d'horaris entre pobles i la
intermodalitat, i a ordenar l'accés de trànsit rodat a espais
naturals protegits.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant polítiques culturals actives i a
dotar dels recursos necessaris per potenciar els sectors creatius
i que així es contribueixi des del món cultural a la
diversificació del model productiu.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a doblar l'import de l'Impost de Turisme Sostenible,
tant en temporada alta com en la baixa, i a adoptar les mesures
necessàries per no perjudicar les illes de Menorca i Formentera.
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La portaveu
Laura Camargo i Fernández

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l'elaboració d'un diagnòstic i un pla
d'igualtat entre homes i dones a la pagesia de les Illes Balears.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins les modificacions previstes de la Llei 8/2012,
de turisme de les Illes Balears, es revisi la regulació del "tot
inclòs" i de tots aquells aspectes necessaris per aprofundir amb
un model turístic de major qualitat i combatre el turisme incívic
de gatera.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que mentre no es reformi el sistema de finançament se
suspengui el pagament del fons de suficiència per part de les
Illes Balears, que ens obliga a retornar part del finançament a
partir de la tesi, absurda i insostenible, que els serveis estan
sobrefinançats i que només el 2018 ens suposarà 681 milions
d'euros.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar i actualitzar la legislació referent als
arxius públics i a la cultura popular i tradicional.

G)
RGE núm. 14097/17 (complementat amb el RGE núm.
14109/17), del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure en tot l'àmbit del sistema de compra
pública clàusules i criteris de compra de productes locals
agroalimentaris.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un protocol de bones pràctiques en l'àmbit
del lloguer de l'habitatge habitual que compti amb el consens
dels sectors implicats per tal de garantir el dret a l'habitatge i
fomentar la convivència social.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar mesures destinades a combatre la precarietat
laboral juvenil per fer front a la ruptura generacional i als
efectes cicatriu que genera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar actuacions de divulgació científica com a
eina de foment de l'economia del coneixement.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la creació d'un Consell assessor de benestar

11. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport i
reconeix i valora com a imprescindible la tasca que realitzen el
col·lectiu de docents i tota la comunitat educativa als centres
escolars de les Illes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un pla de transformació digital a
l'educació que millori la connectivitat dels centres i impulsi
projectes pedagògics a través de les tecnologies de
l’aprenentatge i el coneixement.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en el marc normatiu per tal de dignificar i
millorar les condicions de feina del personal de prevenció i
extinció d'incendis des del respecte a les competències i
singularitats dels diferents cossos (Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, consells insulars i Ajuntament de
Palma).
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’augment en l’oferta de Formació
Professional, per tal de donar resposta a l’increment de la
demanda i a les noves necessitats dels sectors econòmics
estratègics.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’Advocacia de la CAIB a estudiar les mesures
judicials necessàries per tal de fer efectiu el compliment de la
legalitat pel que fa a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
especialment en relació amb l’article 32 (competències
executives) i la disposició addicional sisena (Règim especial).
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16. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a mantenir i reforçar els Jutjats de Pau existents als
municipis de les nostres illes, que acosten l’administració de
justícia a la ciutadania, compleixen una funció clau en la
intermediació i la resolució de conflictes, i custodien als seus
arxius una part important de la història documentada de molts
dels nostres pobles.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres del Govern de l’Estat a no suspendre unilateralment
ni l’autonomia ni les funcions de cap comunitat autònoma ni
dels seus poders executiu i legislatiu.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Hisenda a considerar que l’activitat dels ens públics
autonòmics de ràdio i televisió és d’interès públic i no de
caràcter comercial, per tal que aquests mitjans i els seus
pressuposts mantenguin l’exempció en el pagament de l’IVA.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer la primera consulta popular sobre la prohibició de
les prospeccions petrolieres una vegada aprovada la nova llei
de consultes de les Illes Balears.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a complir amb l'inici del procediment per a l'ampliació del Parc
Nacional de Cabrera abans que finalitzi el 2017, tal i com va
acordar de manera unànime el patronat d'aquest espai natural.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar dins el projecte de llei de canvi climàtic una
proposta de fiscalitat verda dirigida al foment de la reducció
d'emissió de gasos contaminants.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar mesures per regular el mercat de cotxes de
lloguer amb finalitat turística tot considerant criteris com l’alta
de cada vehicle de la flota, la seva renovació i el seu grau
d’eficiència energètica.
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La portaveu suplent
Isabel M. Busquets i Hidalgo

H)
RGE núm. 14108/17, del Grup Parlamentari Popular,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular presenta,
derivades del Debat de política general del Govern, les
propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar el projecte de la implantació del gas natural
a Menorca, que va ser adjudicat per l’anterior govern de les
Illes Balears el mes de març de 2015.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Pla d'Indústria que estableix la recentment
aprovada Llei d'indústria abans del 31 de desembre de 2017,
per tal d'impulsar el sector industrial de les nostres Illes.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el termini de quatre mesos presenti en el
Parlament una llei per combatre la sinistralitat laboral, per tal
de disminuir l'elevada sinistralitat que es dóna a les nostres
illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i, concretament, la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca a la immediata tramitació dels expedients
de les ajudes per al desenvolupament rural que es troben
paralitzats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques actives d’ocupació
diferenciades, amb una major dotació pressupostària per a
2018, per a aturats de llarga durada, per tal de disminuir
l'anomenat atur estructural i per a aturats majors de 45 anys,
davant les dificultats d’aquest col·lectiu per accedir a un lloc de
treball.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, com acusació particular de l’anomenat “cas
contractes” sol·liciti que en les diligències prèvies obertes es
realitzi:
• Una prova pericial i sobre el valor de mercat dels estudis
que siguin objecte d’investigació així com dels que, en el
futur, puguin ser-hi inclosos, atès que l’informe de la
Intervenció expressament assenyala que no n'és l’objecte.
• Una sol·licitud al Consell de Formentera, a l’Ajuntament de
Palma i a l’Ajuntament de Calvià dels expedients de
contractació dels estudis adjudicats a les empreses
vinculades amb el Sr. Jaume Garau Taberner durant aquesta
legislatura.
7. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears ha incomplit el Codi Ètic i la Llei de contractes
del sector públic donant lloc a una querella admesa a tràmit per
corrupció política, i insta el Govern a extremar els controls per
evitar qualsevol altre cas de corrupció i a complir sense més
retard totes les obligacions de transparència, bon govern i bona
administració establertes a la normativa estatal i autonòmica
aplicable.
8. El Parlament de les Illes Balears constata que la Comissió
d'investigació de les carreteres d'Eivissa ha significat un
malbaratament de recursos públics donat que ha acabat amb
l'arxiu de les seves conclusions per part de la Fiscalia
Anticorrupció.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar al Projecte de llei de pressuposts generals
de les Illes Balears per a 2018 l’execució dels projectes per a
la recollida i desguàs de les aigües superficials del sector nord
de Ciutadella, per ser canalitzades cap al Canal dels Horts; i de
canalització del tram urbà del Canal Salat tercera fase, d’acord
amb la petició formulada per l’Ajuntament de Ciutadella
l’agost de 2015 a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, insta el Govern de les Illes Balears que aquests
mateixos pressuposts incorporin l’execució del projecte per a
la recollida i desguàs de les aigües superficials del tram rústic
d’Alaior, anomenat projecte de protecció enfront de les
avingudes que preveu la connexió amb un anterior projecte.
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10. El Parlament de les Illes Balears constata i lamenta el retard
en la posada en marxa de l’estació dessaladora de Ciutadella,
i insta el Govern de les Illes Balears a gestionar, sense més
retard ni excuses, la posada en funcionament d’aquestes
instal·lacions, tal com va anunciar el Pacte, de manera que el
preu de l’aigua no superi la mitjana del preu de la resta de
dessaladores de les Illes Balears.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar i executar definitivament durant el 2018
una política eficaç per a la desnitrificació dels aqüífers
d’Eivissa i Menorca, que presenten concentracions excessives
de nitrats, clorurs i sulfats.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar l’eliminació, amb garanties que no es
produiran afectacions ni impactes mediambientals, dels fangs
contaminants de l’antiga depuradora de Ferreries, i que
desisteixi definitivament del soterrament d’aquests llots
contaminants. Així mateix el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a liquidar l'import degut a l'Ajuntament de
Santa Eulària (Eivissa) per la gestió i l'aplicació agrícola dels
llots originats per la depuradora de la localitat.
13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears a la immediata
retirada de la canalització submarina de l’antic emissari de
Talamanca, en atenció a la preservació mediambiental de les
praderies de posidònia, la seguretat marítima i la integritat
física de les persones.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar l’article 6 del Decret 29/2007 per autoritzar
el fondeig lliure condicionat amb boies ecològiques al Port de
Sanitja.
15. El Parlament de les Illes Balears constata el retard en
l’execució de les tasques de neteja de torrents previstes per a
enguany i insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla
plurianual de neteges de torrents de totes les illes i a augmentar
les quantitats en el pressupost de 2018.
16. El Parlament de les Illes Balears constata que durant els dos
anys de govern d’aquest Pacte, les úniques depuradores fetes
són precisament les que deixà amb projectes i dotació
pressupostària l’anterior executiu i les fetes pel Ministeri que
foren desbloquejades pel govern anterior. En aquest sentit, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar el pla de construcció i manteniment de
depuradores i estacions de bombeig i a incrementar les partides
suficientment en els pressuposts generals de les Illes Balears
per a 2018.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar el pressupost de transport públic i a
adreçar-lo, prioritàriament, a solucionar els problemes de
mobilitat dels residents de Balears, apostant per la
intermodalitat que garanteix l’Estació Intermodal de Palma.
18. El Parlament de les Illes Balears constata que l’absència de
mesures en transport públic i infraestructures condiciona la
greu saturació viària -que va en augment- i que cada dia
pateixen milers de ciutadans a les carreteres, especialment en
els accessos a Palma.

19. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la declaració de Reserva Natural i Marina
de l’illa de Tagomago.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, dins la present legislatura, s’ampliï la capacitat de
la depuradora de Formentera i, dins el proper any 2018, es
facin les actuacions necessàries per tal de reduir al màxim les
males olors i les molèsties que causa als veïns de la zona.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar la quantificació econòmica del traspàs de
competències als consells insulars de gestió de residències i
centres de dia i de gestió de places residencials i de centre de
dia, amb l’objectiu de dotar-les suficientment, especialment en
el cas de l’illa de Menorca.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, conjuntament amb el Consell de Mallorca,
un nou projecte d’ús per al Centre Joan Crespí, que aprofiti les
seves instal·lacions i s’adapti a les necessitats actuals i reals de
les persones amb discapacitat.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar el sobrant pressupostari de la renda social
garantida, en el cas que n’hi hagi, a finançar exclusivament
nous projectes o programes d’àmbit social que no hagin estat
anunciats prèviament.
24. El Parlament de les Illes Balears, pel que fa a la normativa
en matèria de serveis socials i participació, insta el Govern de
les Illes Balears a agilitar el desenvolupament de la Llei
d’igualtat de dones i homes, especialment en allò que fa
referència a la violència masclista, i a presentar, dins l’any
2018, el projecte d’una nova llei del voluntariat de les Illes
Balears.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi, conjuntament amb tots els consells
insulars i ajuntaments, dels serveis socials i programes
susceptibles de concertació social.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que realitzi la seva política social d’habitatge comptant
amb tots els consells insulars, els ajuntaments, les entitats
socials i els agents del sector.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir una residència destinada als menorquins,
eivissencs i formenterencs que han de rebre atenció sanitària a
Mallorca, i els seus familiars, en lloc de destinar a ús
residencial unes habitacions hospitalàries de Son Espases, amb
l’incompliment que suposa dels compromisos contrets pels
partits del Pacte per a aquesta legislatura.
28. El Parlament de les Illes Balears continua constatant la
problemàtica existent derivada de la manca de personal a gran
part dels centres sanitaris de la nostra comunitat autònoma, i
insta el Govern de les Illes Balears a presentar de forma
immediata el Pla proposat i aprovat el 27 de setembre de 2016
i a presentar, en tres mesos, el de prevenció d’esperes
excessivament prolongades en els serveis d’urgències
hospitalàries, domiciliàries i a proves diagnòstiques, per àrees
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de salut, per a la seva presentació als sindicats i als serveis
mèdics afectats a fi de consensuar les actuacions a realitzar.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada i
aprovada per unanimitat el dia 8 de febrer de 2017 en els
termes següents: “ La Conselleria de Salut proposarà als
sindicats d’àmbit sanitari d’aquesta comunitat amb
representació a l’Ibsalut, iniciar negociacions d’aquelles
mesures, incloses les econòmiques, que suposin una fidelització
dels professionals de les diferents àrees de salut”. I atesa la
precarietat de les mesures per atreure professionals de la salut
a aquesta comunitat autònoma i atesa la millora econòmica
actual, insta el Govern de les Illes Balears a donar compliment
a aquelles mesures acordades i signades anteriorment com ara
els acords sindicals de fidelització de 2008.
30. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera de
Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a complir
els acords parlamentaris aprovats, com ara les proposicions no
de llei aprovades a la Comissió de Salut el 7 d’octubre de 2015
i el 28 d’octubre de 2015, respecte dels grups de treball de
coordinació sociosanitària a totes les àrees de salut, o la
proposició no de llei aprovada en el Ple de dia 7 de desembre
de 2016 respecte de la redacció del Pla de cronicitat en un
termini de sis mesos.
31. El Parlament de les Illes Balears constata la falta de diàleg
del Govern de les Illes Balears amb els diferents sindicats
sanitaris i la imposició del Decret de capacitació lingüística del
personal estatutari del Servei de Salut contra el criteri de tots
els gerents dels hospitals públics, i insta el Govern de les Illes
Balears a tenir en compte en la tramitació del decret les
opinions dels col·lectius afectats que tots els gerents han fet
seves.
32. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors de la sanitat pública i, davant el menyspreu
continuat d’aquest govern, també constata i reconeix el paper
de la sanitat privada i de la seva col·laboració amb la sanitat
pública per a la millora de la salut d’aquesta comunitat.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar un servei d’al·lergologia a l’illa de
Mallorca, un a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera i un altre
a l’àrea de salut de Menorca.
34. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a fer feina
per un sistema educatiu basat en la qualitat, l’equitat i la
llibertat on cada alumne pugui desenvolupar els seus interessos
i aptituds; un sistema que faci efectiu el dret a l’educació de
qualitat i a la llibertat d’ensenyament com a drets públics
subjectius.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu immediatament l’increment dels recursos
econòmics destinats a educació, amb un mínim de 1.000
milions d’euros al pressupost de la Conselleria d’Educació i
Universitat, tal i com s’havien compromès els partits que
formen part del Pacte.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un nou Pla d’infraestructures educatives
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que modifiqui l’actual, resolgui les mancances de finançament
i les imprecisions temporals, inclogui aquells centres educatius
que varen ser oblidats i reculli les necessitats que s’han posat
en evidència amb compromisos ferms de solució per a cada
municipi balear.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una estratègia que inclogui mesures
concretes per lluitar contra les actuals xifres de l’educació
balear, que són de les pitjors nacionals en matèria
d’abandonament escolar prematur, fracàs escolar i absentisme.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar abans de final d’any un Pla de cultura real i
efectiu per al període 2017-2019, amb l’obligació de
desplegar-lo de forma efectiva en els devuit mesos que resten
de legislatura.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer una aposta ferma i clara per l’escola concertada,
opció elegida pel 40% de les famílies de les Illes Balears, amb
el reconeixement de la seva necessitat dins la societat de les
Illes Balears, i a dotar-la dels mateixos recursos que l’escola
pública, sense discriminar-la com s’ha fet ara.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar amb el Govern de l’Estat els convenis que
siguin necessaris, a fi de donar compliment al protocol
d’intencions firmat entre els dos governs el mes de desembre de
2015 i que suposen el desenvolupament del Conveni de
carreteres.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar, reivindicar i tancar els acords necessaris
amb el Govern d’Espanya a fi de garantir abans de finals de la
present legislatura l’execució de les inversions estatutàries, la
millora del sistema de finançament de les comunitats
autònomes i l’aprovació del nou Règim Especial per a les Illes
Balears; així com a situar la inversió per càpita a les Illes
Balears, mitjançant els pressuposts de l’Estat per a 2018,
almenys a la mitjana de l’Estat espanyol. També s’insta el
Govern de les Illes Balears a presentar nous projectes al Pla
Juncker, així com a defensar i lluitar els projectes ja presentats.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir en els pressupostos de la comunitat
autònoma per a 2018 una reducció impositiva a les rendes
mitjanes i baixes, i insta també el Govern de les Illes Balears a
no incrementar el tipus impositiu de cap impost i a no crear
noves figures impositives pel que resta de legislatura. En
concret, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar als pressupostos de la CAIB 2018 les
següents mesures fiscals:
• Anul·lar l’increment previst a l’Impost de Turisme
Sostenible i eliminar aquest impost a les estades turístiques
en temporada baixa.
• Reduir la tributació a l’Impost de Successions i Donacions,
i en especial als anomenats grups 3 i 4.
• Reduir al 4% l’Impost de Transmissions Patrimonials per
als ciutadans que adquireixin el seu primer habitatge
habitual.
• Retornar els tipus impositius de l’Impost de Patrimoni als
valors previs a 2016.
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Incrementar els llindars i les quanties de les actuals
deduccions autonòmiques de l'IRPF per lloguer d’habitatge
i per adquisició de llibres de text, i crear una deducció per
despeses d’escoleta.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a introduir una partida als pressupostos de la CAIB per
a 2018 per començar a pagar els 144 milions que el Govern té
pendent de pagament amb els consells de Mallorca (125
milions), Menorca (8,5 milions) i Eivissa (10,5 milions), en
concepte de bestretes a compte del model de finançament dels
consells insulars. Per altra banda, es constata que l’increment
de pressupost als consells insulars del 9% a l'exercici de 2017
en comparació a l'exercici de 2016, és fruit de la llei de
finançament de consells insulars aprovada a l’anterior
legislatura.
44. El Parlament de les Illes Balears constata l’excessiu nivell
d’endeutament de la CAIB i insta el Govern de les Illes Balears
a establir mesures concretes per tal d’anar reduint aquest deute,
ara que es disposa d’una situació econòmica adient.
45. El Parlament de les Illes Balears constata l'important
increment de les partides pressupostàries destinades a
Educació, Sanitat i Serveis Socials, fruit de l'augment de l'ordre
dels 1.000 milions d'euros dels recursos disponibles per part del
Govern, com a conseqüència de la reactivació econòmica que
es va començar a esdevenir a partir de l'any 2014 de l'anterior
legislatura.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a anul·lar l’acord del Consell de Govern a través del
qual es transferia la competència en matèria de promoció
turística als consells insulars, i a renegociar amb els propis
consells insulars una millora de la dotació econòmica. El
resultat de la renegociació no reduirà en cap cas la dotació
econòmica acceptada pels consells insulars que ja són titulars
de la competència.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en les convocatòries sobre la destinació de
l’impost turístic la possibilitat que els ajuntaments
individualment i a través de la FELIB puguin presentar
projectes de finançament en el seu àmbit territorial que
s’ajustin al caràcter finalista de la Llei 2/2016, de 30 de març,
de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible. En aquest sentit, el
Parlament insta el Govern a destinar als projectes presentats
pels municipis de les Illes Balears un mínim corresponent al
33% de l’impost turístic recaptat en cada exercici.
48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, per tal d’evitar la situació actual que suposa
una prohibició efectiva de qualsevol modalitat de lloguer
turístic.
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

I)
RGE núm. 14111/17, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta,
derivades del Debat de política general del Govern, les
propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
donar resposta a la petició del Govern de les Illes Balears
realitzada el mes de juliol de 2017, per col·laborar amb la
creació de dues oficines d'assistència a víctimes del delicte, una
a Inca i una a Manacor.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
modificar la llei coneguda com "d'identitat de gènere" per tal de
no considerar una patologia la transexualitat i de garantir els
drets dels menors.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que el conflicte
territorial espanyol és polític i només trobarà una solució des
del diàleg, al mateix temps insta el Govern de l’Estat i el
Govern de Catalunya a iniciar un diàleg sincer per fer possible
una proposta perquè Catalunya continuï formant part
d’Espanya, i insta igualment totes les forces polítiques a iniciar
un procés de reforma constitucional de caràcter federal, amb
reconeixement de la plurinacionalitat, que aclareixi el
repartiment competencial i amb un millor sistema de
finançament autonòmic.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que reguli el "tot inclòs" amb criteris de sostenibilitat
social i mediambiental, i de qualitat en la prestació de serveis,
que ha d'anar en relació amb la plantilla de personal fix i a les
places de l'establiment, això mitjançant la presentació d'un
projecte de llei al Parlament de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar i donar suport activament al
desenvolupament de Sa Coma a Eivissa especialment en la
millora d’infraestructures d’investigació, recerca i formació
hostalera i de qualitat turística.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar, conjuntament amb la Unió Europea, programes
de turisme social europeu específics per a les Illes per poder
desenvolupar durant els mesos d’hivern i facilitar així el procés
de desestacionalització de l’activitat turística.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a habilitar una partida per equipaments esportius a
Menorca, Eivissa, Formentera i la part forana de Mallorca per
ser necessària la realització d’inversions en equipaments
esportius en aquests territoris, i en especial, aquells que donen
un servei supramunicipal.
8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per seguir impulsant mesures i accions per tal
de prevenir la violència, la xenofòbia i l’homofòbia que tingui
l’origen a qualsevol tipus de manifestació esportiva a través de
la redacció i la tramitació d’un reglament per tal de
desenvolupar les funcions i la composició de la Comissió
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contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears prevista a la
Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport a les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el 2018 les polítiques culturals
contemplades en el document inicial del Pla de cultura, entre
els quals es contempla la creació de l’institut d’indústries
culturals i així com també el desenvolupament de la Llei de
mecenatge.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per recuperar la memòria
democràtica de les nostres illes, a continuar amb l'obertura de
fosses per tancar ferides, així com per reconèixer i reparar les
víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar augmentant i millorant l’atenció a les
persones en situació de dependència, ja sigui mitjançant
l’augment de les places residencials públiques o concertades,
considerant que un gran nombre de persones majors no volen
ser ateses als centres residencials i per a elles s’han d’impulsar
i augmentar les alternatives a l’envelliment com són les llars
compartides, els habitatges tutelats o els serveis d’ajuda a
domicili.
12. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
treball impulsat pel Govern de les Illes Balears en l’aplicació
de mesures de protecció social a les persones amb discapacitat
i l’instam a continuar augmentant l’atenció i els serveis dirigits
a aquest col·lectiu, reconeix i dóna suport a les entitats del
tercer sector que hi treballen pel benestar del col·lectiu de la
discapacitat: professionals, usuaris, famílies i voluntaris.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballat per ampliar la universalització
efectiva de la Renda Garantida.
14. El Parlament de les Illes Balears valora positivament els
acords entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular
de Menorca i l'Ajuntament de Maó per tal de fer possible la
construcció d’una nova residència per a persones grans
dependents; així com a continuar treballant en l'estreta relació
amb el Consell Insular de Menorca, en l’àmbit dels serveis
socials, garantint les corresponents aportacions econòmiques.
15. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
la proposta de nou REIB plantejada pel Govern de les Illes
Balears i insta el Govern de l’Estat a complir amb els terminis
compromesos per a la seva negociació i aprovació; així com a
incrementar la bonificació del transport aeri i marítim de
residents entre illes i la resta de l’Estat al 75% i eliminar les
taxes aèries en temporada baixa, introduint-ho en els
pressuposts generals de l’Estat de 2018.
16. El Parlament de les Illes Balears constata
l’infrafinançament històric que pateix la comunitat autònoma
de les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat a iniciar de
manera immediata un procés de negociació política que permeti
aprovar un nou model de finançament en el menor temps
possible que prevegi la condonació d’una part del deute de la
CAIB i que respongui a les demandes d’avançar cap a una
major autonomia fiscal.
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17. El Parlament de les Illes Balears rebutja la taxa de reposició
imposada pel Govern de l'Estat, que implica una limitació a la
potestat organitzativa dels serveis públics i una minva en la
qualitat, al mateix temps que insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la defensa de l’eliminació d'aquesta
limitació, ja que suposa un greu perjudici per als ciutadans
d'aquestes illes.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incorporar en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2018 les partides pressupostàries necessàries per tal de donar
satisfacció a allò que plantegen totes les proposicions de llei
presentades pel Parlament de les Illes Balears davant les Corts
Generals i a la tramitació de les quals el Govern d’Espanya no
ha donat conformitat a l’empara de l’article 134.6 de la
Constitució, així com a les quantitats econòmiques
compromeses amb el Govern de les Illes Balears en matèria de
finançament de carreteres, aigua i sanejament, d’acord amb els
terminis acordats.
19. El Parlament de les Illes Balears valora el pla de reducció
de ràtios a educació infantil, l'increment de professorat de tots
els nivells educatius i dels recursos d’atenció a la diversitat, la
implantació del pla de formació inicial del professorat, i insta
el Govern a intensificar els seus esforços i a adoptar noves
mesures destinades a millorar la qualitat i l’equitat del nostre
sistema educatiu.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un nou marc de finançament per a la
UIB, a través de la signatura d'un contracte-programa que
estableixi com s’han de dur a terme les aportacions per part del
Govern de les Illes Balears en concepte de transferència
nominativa de despeses corrents i d’inversions.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reforçant el suport de l’atenció a l’alumnat
amb altes capacitats per poder reduir els problemes derivats de
la seva atenció i aprofitar els seu potencial, establint una xarxa
de professorat de referència en altes capacitat que permeti
l’atenció adequada i l’acompanyament d’aquests alumnes al
llarg del seu procés formatiu.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar un protocol d’actuació i de formació
prèvia de tot el personal que realitza el servei de transport
escolar, així com a establir un sistema d’indicadors de la
qualitat del servei que es desenvolupa dintre dels autobusos de
transport escolar per part del personal contractat per aquest
servei.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a intervenir i a tenir un paper proactiu perquè els salaris
s’incrementin progressivament i sempre per damunt de la
inflació, perquè els treballadors i les treballadores puguin, com
a mínim, mantenir o augmentar el poder adquisitiu. Els
increments salarials s’han d’adaptar al cicle econòmic de cada
sector i territori, amb l’objectiu de recuperar el poder adquisitiu
previ a la crisi econòmica i de reduir les desigualtats.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar el nombre d’inspectors i subinspectors a Espanya
i a les Illes Balears del cos de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social (ITSS) en coordinació amb el Govern de les
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Illes Balears amb l’objectiu de vetllar i millorar les condicions
laborals dels treballadors i les treballadores.

transport de cada illa, especialment pel que fa a la integració de
sistemes tarifaris.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que inclogui dins el catàleg de malalties professionals aquelles
malalties d’origen professional que en aquests moments tenen
la concepció de dolences o patologies “comunes”, amb especial
atenció a aquelles de naturalesa músculoesquelètica i en
matèria d’ergonomia, a categories professionals com les
cambreres de pis, l'handling, i els reposadors.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir un pla plurianual de construcció de nous
habitatges, amb un mínim de 200 habitatges per any, fins
arribar als nivells actuals d'habitatge públic a la Unió Europea.
Aquest Pla hauria de tenir una durada i un compromís de 10
anys com a mínim.

26. El Parlament de les Illes Balears, amb la finalitat de fer més
competitiu i que la normativa reguladora del sector comerç
sigui el més ajustada a les especificitats i necessitats de cada
comunitat autònoma, insta el Govern de l'Estat a derogar
l'article 28 del Reial Decret 20/2012, per tal de recuperar els
dos períodes tradicionals de rebaixes, i a constituir un espai de
debat on hi estiguin representades totes les CCAA, per tal de
revisar la normativa estatal, amb especial esment a la
delimitació de competències amb matèria de comerç, i així
evitar el solapament de la normativa estatal sobre l'autonòmica.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la reducció de les llistes d’espera dins
la sanitat pública i insta el Govern de les Illes Balears a
recuperar el Decret de garantia de demora i a restituir al
Defensor de l’Usuari de la sanitat a les Illes Balears.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la recuperació de professionals de la
salut, amb major estabilitat i convocant pel proper any una gran
oferta pública d'ocupació, i així mateix insta el Ministeri de
Sanitat del Govern d’Espanya a abordar de la mà de les CCAA
mesures per pal·liar la manca de metges en el Sistema Nacional
de Salut.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la rehabilitació i la
reconversió de l'Hospital Son Dureta, l'Hospital del Verge del
Toro i a l'antic hospital de Can Misses com a centres
sociosanitaris.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un decret de carrera investigadora i un
programa de captació de talent investigador en salut.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir les eines els i recursos necessaris per fer
efectiva una vertadera integració tarifària entre les xarxes de
transport públic interurbà i urbà a l'illa de Mallorca; així com
a facilitar l'ús de títols i targetes de transport entre les diferents
illes.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, en les noves concessions de transport
públic terrestre per carretera sota la seva competència, un
model de transport públic de major qualitat i amb més nivell de
servei, més equitatiu en termes territorials, més competitiu
respecte del vehicle privat; i més sostenible en termes
ambientals incorporant de forma progressiva els sistemes de
propulsió menys contaminants possibles; així com a treballar de
forma coordinada amb els consells insulars per tal de donar-los
suport tècnic amb les mateixes finalitats i amb l'objectiu
d'assolir una major interconnexió entre les diferents xarxes de

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que promogui acords amb els ajuntaments per tal que
aquests comuniquin els solars públics que tenen en propietat
per construir habitatges públics amb la finalitat de crear un parc
estable d'habitatge públic de lloguer.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei del canvi climàtic i
transició energètica que incorpori la creació d’instruments
eficaços per coordinar i planificar les actuacions que s’han
d’impulsar en cada un dels sectors, amb la definició d’un
calendari d’actuacions, articulat en plans quinquennals
revisables per anar adaptant l’estratègia a l’evolució de la
situació.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a participar amb els consells insulars, en la realització
d'un pla d'ordenació del nostre litoral, que tingui en compte les
característiques particulars de cadascuna de les nostres illes i
que estableixi criteris que permetin treballar per minimitzar
l'impacte que la pressió humana causa sobre el nostre litoral,
sobretot en els mesos de temporada alta.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar els plans de formació per tal de fomentar una
major capacitació professional del sector agrari i facilitar la
incorporació del nostres joves al món de l’agricultura i al
treball del nostre camp.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la millora i el manteniment de
les infraestructures hídriques, en la revisió del Pla hidrològic i
en les línies d'actuació necessàries per garantir la recuperació
dels nostres aqüífers i dels recursos hídrics de les nostres illes.
Palma, a 26 d'octubre de 2017
La portaveu
Andreu Alcover i Ordinas

J)
RGE núm. 14112/17, del Grup Parlamentari Mixt
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), derivades del
Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (CiudadanosPartido de la Ciudadanía) presenta, derivades del Debat de
política general del Govern, les propostes de resolució
següents:
1. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la
congelació el 2010 de l'acord aconseguit el 2008 i aprovat
posteriorment en Mesa sectorial de Sanitat per a la fidelització
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del personal sanitari facultatiu del subgrup A1 del Servei de
Salut de les Illes Balears com a compensació de la doble i triple
insularitat en els serveis de salut de l'illa de Menorca i Eivissa
i Formentera. És per això que insta el Govern de les Illes
Balears a descongelar aquest acord, habilitant el cobrament del
cent per cent del complement de fidelització a partir de l'1 de
gener de 2018.
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b) I la reducció del tram autonòmic de l'IRPF per a la classe
mitjana i treballadora.
9. El Parlament balear insta el Govern balear que adopti els
canvis normatius que siguin necessaris perquè, a partir de 2018,
l'impost sobre estades turístiques no hagi d'abonar-se entre els
mesos de novembre i març (ambdós inclosos), fomentant així
la desestacionalització.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la transparència en les llistes d'espera en
sanitat i serveis socials duent a terme para tal fi:
a) L'elaboració d'un document públic on estiguin recollits
els criteris i les prioritats per a la confecció de les llistes
d'espera, tant en sanitat com en els serveis socials.
b) La implementació d'un sistema de fàcil accés que permeti
que cada usuari o pacient pugui accedir a la informació que
li incumbeix per saber la posició actualitzada en la llista
d'espera.

Palma, a 26 d'octubre de 2017
El portaveu suplent
Xavier Pericay i Hosta

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en un termini de sis mesos, una auditoria
completa dels espais i edificis públics i del sector públic
instrumental per conèixer les necessitats d'accessibilitat, amb
l'objectiu d'anar elaborant el pla d'accessibilitat universal
previst a la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal
de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 27 d'octubre de 2017, admet a tràmit la moció següent.
Palma, a 27 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

4. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de les
freqüències de tren i metro de l'empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) des de març del present any; per
tant, insta el Govern de les Illes Balears a restablir i, si n'és el
cas, a millorar-ne les freqüències.

A)

5. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la necessitat
d'impulsar la Formació Professional per la seva importància
estratègica per al canvi del nostre model laboral i econòmic, de
manera que sigui percebuda com un itinerari formatiu de
primera opció per als nostres estudiants, al mateix temps que
constata la falta de nous títols i places oferts per l'administració
educativa conformement amb els sectors emergents. Per això,
insta el Govern balear a planejar un Centre integrat de
Formació Professional on s'imparteixin tots els estudis de la
família professional "Energia i Aigua", atenent les futures
necessitats del sector emergent de les energies renovables.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
6400/17, relativa a política general del Govern en relació amb
l'anomenat Pla Juncker, la moció següent.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que garanteixi en tots els centres educatius de la
comunitat el compliment de l'article 18.1 de la Llei Orgànica
8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, que estableix que:
“Tots els centres públics desenvoluparan les seves activitats
amb subjecció als principis constitucionals, garantia de
neutralitat ideològica i respecte de les opcions religioses i
morals a què fa referència l'article 27.3 de la Constitució”.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla d'accés sostenible als llocs d'interès
natural i/o paisatgístic, en col·laboració amb la resta
d'administracions competents.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que reculli, en la Llei de pressupostos de l'any 2018, les
modificacions normatives pertinents en matèria tributària per
a:
a) La disminució de l'impost de Successions i Donacions.

RGE núm. 13923/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb
l'anomenat Pla Juncker, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 6400/17.

1. El Parlament de les Illes Balears, davant el desinterès
mostrat pel Govern de les Illes balears en el desenvolupament
del Pla d'inversions per Europa, conegut com Pla Juncker,
l'insta a exigir, lluitar i defensar, davant els organismes
pertinents, els projectes que, des de la nostra comunitat
autònoma, s'han presentat a aquest pla d'inversions.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar nous projectes d'inversió públicoprivada al
Pla d'inversions per Europa (Pla Juncker) fins, com a mínim,
arribar a un total de 1.060 milions d'euros d'inversió, tal i com
ho demanava a l'anterior legislatura el diputat socialista i actual
conseller del Govern, Sr. Marc Pons.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Pla d'inversions per Europa (Pla
Juncker), com a mínim el projecte de remodelació de la Platja
de Palma, l'àrea de serveis i zona universitària de Sa Coma a
Eivissa i el Pla de dinamització integral del Port de Maó a
Menorca, tal i com ho demanava a l'anterior legislatura el
diputat socialista i actual conseller del Govern, Sr. Marc Pons.
Palma, a 20 d'octubre de 2017
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 31 d'octubre de 2017, aprovà les Resolucions derivades
del debat general sobre l'acció política i de govern del Govern
de les Illes Balears.
Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar el projecte de la implantació del gas natural
a Menorca, que va ser adjudicat per l’anterior govern de les
Illes Balears el mes de març de 2015.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Pla d'Indústria que estableix la recentment
aprovada Llei d'indústria abans del 31 de desembre de 2017,
per tal d'impulsar el sector industrial de les nostres Illes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el termini de quatre mesos presenti en el
Parlament una llei per combatre la sinistralitat laboral, per tal
de disminuir l'elevada sinistralitat que es dóna a les nostres
illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme polítiques actives d’ocupació
diferenciades, amb una major dotació pressupostària per a
2018, per a aturats de llarga durada, per tal de disminuir
l'anomenat atur estructural i per a aturats majors de 45 anys,
davant les dificultats d’aquest col·lectiu per accedir a un lloc de
treball.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar i executar definitivament durant el 2018
una política eficaç per a la desnitrificació dels aqüífers
d’Eivissa i Menorca, que presenten concentracions excessives
de nitrats, clorurs i sulfats.
6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears a la immediata retirada
de la canalització submarina de l’antic emissari de Talamanca,
en atenció a la preservació mediambiental de les praderies de
posidònia, la seguretat marítima i la integritat física de les
persones.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar el pressupost de transport públic i a
adreçar-lo, prioritàriament, a solucionar els problemes de
mobilitat dels residents de Balears, apostant per la
intermodalitat que garanteix l’Estació Intermodal de Palma.
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8. El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la declaració de Reserva Natural i Marina
de l’illa de Tagomago.
9. El Parlament de les Illes Balears, pel que fa a la normativa
en matèria de serveis socials i participació, insta el Govern de
les Illes Balears a agilitar el desenvolupament de la Llei
d’igualtat de dones i homes, especialment en allò que fa
referència a la violència masclista, i a presentar, dins l’any
2018, el projecte d’una nova llei del voluntariat de les Illes
Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un estudi, conjuntament amb tots els consells
insulars i ajuntaments, dels serveis socials i programes
susceptibles de concertació social.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que realitzi la seva política social d’habitatge comptant
amb tots els consells insulars, els ajuntaments, les entitats
socials i els agents del sector.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir una residència destinada als menorquins,
eivissencs i formenterencs que han de rebre atenció sanitària a
Mallorca, i els seus familiars, en lloc de destinar a ús
residencial unes habitacions hospitalàries de Son Espases, amb
l’incompliment que suposa dels compromisos contrets pels
partits del Pacte per a aquesta legislatura.
13. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera de
Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a complir
els acords parlamentaris aprovats, com ara les proposicions no
de llei aprovades a la Comissió de Salut el 7 d’octubre de 2015
i el 28 d’octubre de 2015, respecte dels grups de treball de
coordinació sociosanitària a totes les àrees de salut, o la
proposició no de llei aprovada en el Ple de dia 7 de desembre
de 2016 respecte de la redacció del Pla de cronicitat en un
termini de sis mesos.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar un servei d’al·lergologia a l’illa de
Mallorca, un a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera i un altre
a l’àrea de salut de Menorca.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar abans de final d’any un pla de cultura real i
efectiu per al període 2017-2019, amb l’obligació de
desplegar-lo de forma efectiva en els devuit mesos que resten
de legislatura.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar amb el Govern de l’Estat els convenis que
siguin necessaris, a fi de donar compliment al protocol
d’intencions firmat entre els dos governs el mes de desembre de
2015 i que suposen el desenvolupament del Conveni de
carreteres.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar, reivindicar i tancar els acords necessaris
amb el Govern d’Espanya a fi de garantir abans de finals de la
present legislatura l’execució de les inversions estatutàries, la
millora del sistema de finançament de les comunitats
autònomes i l’aprovació del nou Règim Especial per a les Illes
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Balears; així com a situar la inversió per càpita a les Illes
Balears, mitjançant els pressuposts de l’Estat per a 2018,
almenys a la mitjana de l’Estat espanyol. També s’insta el
Govern de les Illes Balears a presentar nous projectes al Pla
Juncker, així com a defensar i lluitar els projectes ja presentats.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una empresa energètica pública que pugui
impulsar el Pla de transició energètica que necessiten les
nostres illes i que prioritzi la iniciativa pública.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d'una oficina d'habitatge buit que disposi
d'un registre per tal de donar respostes al problema d'habitatge
que tenim a la nostra terra.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar demanant al Govern estatal la condonació
del deute públic balear i la renegociació del deute amb els
bancs, per tal de disposar de més doblers per a inversió en
sanitat, educació i polítiques socials.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reduint les llistes d'espera augmentant
l'eficiència de l'ús dels recursos propis i el nombre de
professionals necessaris.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per ampliar la universalització
efectiva de la Renda Social Garantida.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a l'àmbit de les seves competències, a prendre mesures
per resoldre la pobresa farmacològica, atenent aquelles
persones que no poden fer front al pagament farmacològic
prescrit per metges del Servei de Salut de les Illes Balears.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir incrementant anualment progressivament el
pressupost dedicat a R+D+I fins a arribar a la mitjana estatal i
a prendre les mesures necessàries per desenvolupar aquest
sector, així com les noves tecnologies a les quatre illes.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer complir l’acord sobre reducció de barracons fins
al 70% a final de l’actual legislatura.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar prioritzant sempre la inversió en l'escola
pública seguint els criteris d'eficiència i la necessària
planificació.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant a totes les illes els pròxims
anys la plantilla de vigilància, control i inspecció dels Espais
Naturals Protegits i Xarxa Natura 2000, incloent-hi la mar
interior.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer les passes necessàries per reconèixer la
singularitat de Menorca pel fet de ser l'única Reserva de
Biosfera de les Illes Balears, i a signar un acord de
col·laboració per contribuir al desenvolupament de polítiques
de sostenibilitat.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant i consolidant polítiques de suport
al món agrari, en especial als petits agricultors, les dones rurals
i les cooperatives.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la prevenció i la lluita contra
la violència masclista dotant de més recursos els pressuposts en
aquesta matèria.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar els òrgans de participació de cada illa en les
polítiques de gestió de l'aigua, per tal de recollir les seves
singularitats i, en haver finalitzat la revisió anticipada del Pla
Hidrològic, a dur a terme el traspàs de la gestió dels recursos
hídrics als consells insulars amb la dotació econòmica suficient.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant polítiques actives de
diversificació del model productiu per tal d'evitar la
sobredependència del sector turístic a la nostra economia, i a
diversificar-la.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir estratègies que permetin millorar la capacitat
d'adaptació i a reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic a les
Illes Balears.
34. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de l'Estat a
procedir a la transferència de la gestió del litoral al Govern de
les Illes Balears, tal com diu l'article 32.17 de l'Estatut
d'Autonomia, tot garantint una dotació econòmica suficient per
garantir aquesta competència.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir prevenint i a seguir lluitant contra la
precarietat laboral i a dotar de recursos tant econòmics com de
més personal d'inspecció i campanyes de conscienciació el món
empresarial.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar i a impulsar polítiques de foment del
transport públic (bus i ferrocarril), a augmentar les freqüències
horàries, la flexibilització d'horaris entre pobles i la
intermodalitat, i a ordenar l'accés de trànsit rodat a espais
naturals protegits.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar realitzant polítiques culturals actives i a
dotar dels recursos necessaris per potenciar els sectors creatius
i que així es contribueixi des del món cultural a la
diversificació del model productiu.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure en tot l'àmbit del sistema de compra
pública clàusules i criteris de compra de productes locals
agroalimentaris.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un protocol de bones pràctiques en l'àmbit
del lloguer de l'habitatge habitual que compti amb el consens
dels sectors implicats per tal de garantir el dret a l'habitatge i
fomentar la convivència social.
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40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar mesures destinades a combatre la precarietat
laboral juvenil per fer front a la ruptura generacional i als
efectes cicatriu que genera.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar actuacions de divulgació científica com a
eina de foment de l'economia del coneixement.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar la creació d'un consell assessor de benestar
animal com a òrgan consultiu en matèria de protecció
d'animals.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla d'exhumació de totes les fosses de la
Guerra Civil a les Illes Balears a la primera meitat de 2018, als
efectes d'establir un calendari per a l'exhumació de les fosses
que siguin viables i per a la senyalització i la protecció de les
que no es poden exhumar.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l'elaboració d'un diagnòstic i un pla
d'igualtat entre homes i dones a la pagesia de les Illes Balears.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que dins les modificacions previstes de la Llei 8/2012,
de turisme de les Illes Balears, es revisi la regulació del "tot
inclòs" i de tots aquells aspectes necessaris per aprofundir amb
un model turístic de major qualitat i combatre el turisme incívic
de gatera.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que, mentre no es reformi el sistema de finançament, suspengui
la retenció del fons de suficiència de les Illes Balears, per tal de
compensar el deute històric atribuïble al dèficit de finançament.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar i actualitzar la legislació referent als
arxius públics i a la cultura popular i tradicional.
48. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport i
reconeix i valora com a imprescindible la tasca que realitzen el
col·lectiu de docents i tota la comunitat educativa als centres
escolars de les Illes.
49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un pla de transformació digital a
l'educació que millori la connectivitat dels centres i impulsi
projectes pedagògics a través de les tecnologies de
l’aprenentatge i el coneixement.
50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar en el marc normatiu per tal de dignificar i
millorar les condicions de feina del personal de prevenció i
extinció d'incendis des del respecte a les competències i
singularitats dels diferents cossos (Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, consells insulars i Ajuntament de
Palma).
51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’augment en l’oferta de Formació
Professional, per tal de donar resposta a l’increment de la

6503

demanda i a les noves necessitats dels sectors econòmics
estratègics.
52. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’Advocacia de la CAIB a estudiar les mesures
judicials necessàries per tal de fer efectiu el compliment de la
legalitat pel que fa a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
especialment en relació amb l’article 32 (competències
executives) i la disposició addicional sisena (règim especial).
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a mantenir i reforçar els Jutjats de Pau existents als
municipis de les nostres illes, que acosten l’administració de
justícia a la ciutadania, compleixen una funció clau en la
intermediació i la resolució de conflictes, i custodien als seus
arxius una part important de la història documentada de molts
dels nostres pobles.
54. El Parlament de les Illes Balears constata que el conflicte
territorial que s’expressa a Catalunya és polític i només trobarà
una solució des del diàleg; al mateix temps insta les dues parts
a iniciar un diàleg responsable per fer possible una solució al
conflicte.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Hisenda a considerar que l’activitat dels ens públics
autonòmics de ràdio i televisió és d’interès públic i no de
caràcter comercial, per tal que aquests mitjans i els seus
pressuposts mantenguin l’exempció en el pagament de l’IVA.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer la primera consulta popular sobre la prohibició de
les prospeccions petrolieres una vegada aprovada la nova llei
de consultes de les Illes Balears.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a complir amb l'inici del procediment per a l'ampliació del Parc
Nacional de Cabrera abans que finalitzi el 2017, tal i com va
acordar de manera unànime el patronat d'aquest espai natural.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprar eines de fiscalitat verda per tal de fomentar la
reducció d'emissió de gasos contaminants.
59. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar mesures per regular el mercat de cotxes de
lloguer amb finalitat turística tot considerant criteris com l’alta
de cada vehicle de la flota i la seva renovació.
60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir regulada l’activitat dels rent a car abans de
l’estiu de 2018.
61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar de manera plurianual 2018-2019 un mínim
de 10 milions d’euros a un Pla de lluita contra el Xylella.
62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme una política de foment i suport al comerç
de proximitat com a element clau en la cohesió dels nostres
pobles i ciutats i del nostre model econòmic.
63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a canviar la central de contractació per tal d’afavorir
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que respectant els principis de publicitat i concurrència els
petits i mitjans empresaris puguin participar i que es facin lots
que es licitin per illes.
64. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa accions per afavorir l’ús de vehicles
elèctrics a les Illes i convertir Formentera en la primera illa
elèctrica.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir com a servei públic les connexions aèries de
Menorca i Eivissa amb la Península.
66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
i, concretament, el Ministeri d’Hisenda que modifiqui la
normativa aplicable per tal d’eliminar les restriccions de
creació de places i de despesa als ajuntaments de les Illes
Balears que tenguin els comptes sanejats.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els estudis que correspongui i a impulsar, ben
dotats, els traspassos pendents de competències de l’Estat a la
comunitat autònoma, en matèries com justícia, cogestió
aeroportuària, ports d’interès general, costes i litoral, etc.
68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a lluitar amb tots els mecanismes al seu abast contra la
involució i la recentralització del model d'estat.

i grans empreses contaminants i establir les normes
corresponents.
76. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per impedir les prospeccions petrolíferes i les
campanyes sísmiques a la mar Mediterrània.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu, com més aviat millor, el Decret de
posidònia.
78. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del
Govern de les Illes Balears en el seu suport a la Declaració de
la Cultura Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la
UNESCO, impulsada pel Consell Insular de Menorca, i l’insta
a continuar aquesta tasca a través del Pla de Menorca
Talaiòtica 2018-2020.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar la creació d’un Centre Integrat de Formació
Professional d’Hostaleria a Ciutadella i a iniciar l’habilitació de
l’antiga estació marítima per al seu ús, sempre que es donin les
condicions necessàries, tot garantint l’obertura del centre
durant aquesta legislatura, preferentment per al curs
2018-2019.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el trasllat dels fangs residuals de la depuradora de
Ferreries fora de l’illa per al seu adequat tractament.

69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar progressivament la partida pressupostària
per a la Universitat de les Illes Balears amb l’objectiu de
situar-la dins la mitjana estatal d’inversió per alumne
universitari.

81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar la llei de consultes populars durant l’any
2018.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar convenis entre l’Ajuntament de Palma, el
Govern i els consells insulars, sense que suposi cap cost per a
aquests darrers, per fer efectius l’article 88 bis i la disposició
addicional de la Llei de capitalitat de Palma.

82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una comissió formada per l’Ajuntament d'Es
Castell, el Consell de Menorca i el Govern, a més de la societat
civil representada per l’Associació de Veïns d'Es Castell, per
impulsar l’ús públic dels quarters i donar resposta a les
necessitats del
municipi.

71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Govern de l’Estat la gestió dels aeroports
i dels ports d’interès general de la comunitat autònoma.
72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant perquè el Govern de l’Estat
assumeixi la implantació de la tarifa màxima
universal de 20€ per als vols entre illes.
73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar les compensacions per manutenció i
allotjament dels malalts i familiars que s’han de desplaçar per
ser atesos en un hospital fora de la seva illa de residència.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar el conveni amb la residència Ca’n Granada
per tal de millorar les condicions dels seus
usuaris.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei d’energies renovables i/o
contra el canvi climàtic abans de l’any 2018 i així mateix a
estudiar mesures impositives a les grans companyies elèctriques

83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a licitar el projecte pilot de recàrrega de l'aqüífer del
migjorn de Menorca dins el primer trimestre de l’any 2018.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar durant el 2018 les obres de rehabilitació de la
Sala Augusta de Maó per allotjar-hi el Conservatori
Professional de Música de Menorca.
85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a enllestir el Pla d'Indústria de les Illes Balears abans
que finalitzi l'any 2017 i a dotar-lo de forma suficient per donar
resposta a les necessitats de modernització, innovació i
internacionalització de les empreses industrials de les Illes
Balears.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la transparència en les llistes d'espera en
sanitat i serveis socials duent a terme para tal fi:
a) L'elaboració d'un document públic on estiguin recollits
els criteris i les prioritats per a la confecció de les llistes
d'espera, tant en sanitat com els serveis socials.
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b) La implementació d'un sistema de fàcil accés que permeti
que cada usuari o pacient pugui accedir a la informació que li
incumbeix per saber la posició
actualitzada en la llista d'espera.
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, en un termini de sis mesos, una auditoria
completa dels espais i edificis públics i del sector públic
instrumental per conèixer les necessitats d'accessibilitat, amb
l'objectiu d'anar elaborant el pla d'accessibilitat universal
previst a la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal
de les Illes Balears.
88. El Parlament de les Illes Balears constata la reducció de les
freqüències de tren i metro de l'empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca (SFM) des de març del present any; per
tant, insta el Govern de les Illes Balears a restablir i, si n'és el
cas, a millorar-ne les freqüències.
89. El Parlament de les Illes Balears és conscient de la
necessitat d'impulsar la Formació Professional per la seva
importància estratègica per al canvi del nostre model laboral i
econòmic, de manera que sigui percebuda com un itinerari
formatiu de primera opció per als nostres estudiants, al mateix
temps que constata la falta de nous títols i places oferts per
l'administració educativa conformement amb els sectors
emergents. Per això, insta el Govern balear a planejar un centre
integrat de Formació Professional on s'imparteixin tots els
estudis de la família professional "Energia i Aigua", atenent les
futures necessitats del sector emergent de les energies
renovables.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a projectar i executar l'ampliació de capacitat de
tractament d'aigües residuals de l'EDAR de Formentera,
millorant la xarxa en alta i l'emissari, amb l'objecte de
perfeccionar el tractament secundari i introduir el tractament
terciari per a l'aprofitament de les aigües per a usos com ara
l'agrícola al llarg de 2018.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a seguir treballant per la declaració de la reserva
marina de Sa Punta de Sa Creu en aigües interiors de
Formentera, i en la declaració per part de l'Estat de les noves
reserves marines d'Es Sec d'Es Ram i Es Baix Fondo, com a
part de la política en defensa dels estocs pesquers, la pesca
tradicional i la lluita contra la sobrepesca.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Decret de transport marítim en el termini
màxim de sis mesos, per garantir l'equilibri i la suficiència de
les freqüències de servei entre illes al llarg de tot l'any i, alhora,
a aplicar criteris de sostenibilitat que permetin reduir els
impactes ambientals que són conseqüència de les excursions
marítimes i de l'excés de sortides programades per les línies
regulars en els mesos punta de l'estiu.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme un estudi de viabilitat jurídica i d'impacte
econòmic en relació amb l'aplicació de l'impost de turisme
sostenible al conjunt del sector del turisme nàutic, en el
transcurs dels propers sis mesos.
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94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a avançar la planificació de les obres d'ampliació de
l'IES Marc Ferrer de Formentera, previstes per al període
2019-2023 en el Pla d'Infraestructures Educatives, per fer
efectiu l'inici de la seva execució al llarg del curs 2018-2019.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar un pla d’ajudes econòmiques, fiscals i
de suport per autònoms per a la creació de nous negocis que, en
condicions preestablertes, propiciïn la diversificació econòmica
i/o l’R+D+I.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar instruments a fi de fer efectiva la
transparència compromesa en els acords pel canvi establerts a
principi de legislatura, perquè tots els pacients puguin saber la
seva situació a les llistes d’espera i el temps aproximat que
manca per a l’atenció, amb garanties i màxim rigor.
97. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a donar resposta a la petició del Govern de les Illes Balears
realitzada el mes de juliol de 2017, per col·laborar amb la
creació de dues oficines d'assistència a víctimes del delicte, una
a Inca i una a Manacor.
98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a modificar la llei coneguda com "d'identitat de gènere" per tal
de no considerar una patologia la transsexualitat i de garantir
els drets dels menors.
99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que reguli el "tot inclòs" amb criteris de sostenibilitat
social i mediambiental, i de qualitat en la prestació de serveis,
que ha d'anar en relació amb la plantilla de personal fix i a les
places de l'establiment, mitjançant la presentació d'un projecte
de llei al Parlament de les Illes Balears.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar i donar suport activament al
desenvolupament de Sa Coma a Eivissa especialment en la
millora d’infraestructures d’investigació, recerca i formació
hostalera i de qualitat turística.
101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a desenvolupar, conjuntament amb la Unió Europea, programes
de turisme social europeu específics per a les Illes per poder
desenvolupar durant els mesos d’hivern i facilitar així el procés
de desestacionalització de l’activitat turística.
102. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar una partida per equipaments esportius
a Menorca, Eivissa, Formentera i la part forana de Mallorca per
ser necessària la realització d’inversions en equipaments
esportius en aquests territoris, i en especial, aquells que donen
un servei supramunicipal.
103. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per seguir impulsant mesures i accions per tal
de prevenir la violència, la xenofòbia i l’homofòbia que tingui
l’origen a qualsevol tipus de manifestació esportiva a través de
la redacció i la tramitació d’un reglament per tal de
desenvolupar les funcions i la composició de la Comissió
contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears prevista a la
Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport a les Illes Balears.
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104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el 2018 les polítiques culturals
contemplades en el document inicial del Pla de cultura, entre
els quals es contempla la creació de l’institut d’indústries
culturals i així com també el desenvolupament de la Llei de
mecenatge.
105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per recuperar la memòria
democràtica de les nostres illes, a continuar amb l'obertura de
fosses per tancar ferides, així com per reconèixer i reparar les
víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar augmentant i millorant l’atenció a les
persones en situació de dependència, ja sigui mitjançant
l’augment de les places residencials públiques o concertades,
considerant que un gran nombre de persones majors no volen
ser ateses als centres residencials i per a elles s’han d’impulsar
i augmentar les alternatives a l’envelliment com són les llars
compartides, els habitatges tutelats o els serveis d’ajuda a
domicili.
107. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
treball impulsat pel Govern de les Illes Balears en l’aplicació
de mesures de protecció social a les persones amb discapacitat
i l’instam a continuar augmentant l’atenció i els serveis dirigits
a aquest col·lectiu, reconeix i dóna suport a les entitats del
tercer sector que hi treballen pel benestar del col·lectiu de la
discapacitat: professionals, usuaris, famílies i voluntaris.
108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per ampliar la
universalització efectiva de la Renda Garantida.
109. El Parlament de les Illes Balears valora positivament els
acords entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular
de Menorca i l'Ajuntament de Maó per tal de fer possible la
construcció d’una nova residència per a persones grans
dependents; així com continuar treballant en l'estreta relació
amb el Consell Insular de Menorca, en l’àmbit dels serveis
socials, garantint les corresponents aportacions econòmiques.
110. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a la proposta de nou REIB plantejada pel Govern de les Illes
Balears i insta el Govern de l’Estat a complir amb els terminis
compromesos per a la seva negociació i aprovació; així com a
incrementar la bonificació del transport aeri i marítim de
residents entre illes i la resta de l’Estat al 75% i a eliminar les
taxes aèries en temporada baixa, introduint-ho en els
pressuposts generals de l’Estat de 2018.
111. El Parlament de les Illes Balears constata
l’infrafinançament històric que pateix la comunitat autònoma
de les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat a iniciar de
manera immediata un procés de negociació política que permeti
aprovar un nou model de finançament en el menor temps
possible que prevegi la condonació d’una part del deute de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i que respongui a les
demandes d’avançar cap a una major autonomia fiscal.
112. El Parlament de les Illes Balears rebutja la taxa de
reposició imposada pel Govern de l'Estat, que implica una
limitació a la potestat organitzativa dels serveis públics i una

minva en la qualitat, al mateix temps que insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la defensa de l’eliminació
d'aquesta limitació, ja que suposa un greu perjudici per als
ciutadans d'aquestes illes.
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incorporar en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2018 les partides pressupostàries necessàries per tal de donar
satisfacció a allò que plantegen totes les proposicions de llei
presentades pel Parlament de les Illes Balears davant les Corts
Generals i a la tramitació de les quals el Govern d’Espanya no
ha donat conformitat a l’empara de l’article 134.6 de la
Constitució, així com a les quantitats econòmiques
compromeses amb el Govern de les Illes Balears en matèria de
finançament de carreteres, aigua i sanejament, d’acord amb els
terminis acordats.
114. El Parlament de les Illes Balears valora el pla de reducció
de ràtios a educació infantil, l'increment de professorat de tots
els nivells educatius i dels recursos d’atenció a la diversitat, la
implantació del pla de formació inicial del professorat, i insta
el Govern a intensificar els seus esforços i a adoptar noves
mesures destinades a millorar la qualitat i l’equitat del nostre
sistema educatiu.
115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un nou marc de finançament per a
la Universitat de les Illes Balears, a través de la signatura d'un
contracte-programa que estableixi com s’han de dur a terme les
aportacions per part del Govern de les Illes Balears en concepte
de transferència nominativa de despeses corrents i d’inversions.
116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reforçant el suport de l’atenció a
l’alumnat amb altes capacitats per poder reduir els problemes
derivats de la seva atenció i aprofitar el seu potencial, establint
una xarxa de professorat de referència en altes capacitats que
permeti l’atenció adequada i l’acompanyament d’aquests
alumnes al llarg del seu procés formatiu.
117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar un protocol d’actuació i de
formació prèvia de tot el personal que realitza el servei de
transport escolar, així com a establir un sistema d’indicadors de
la qualitat del servei que es desenvolupa dintre dels autobusos
de transport escolar per part del personal contractat per aquest
servei.
118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a intervenir i a tenir un paper proactiu perquè els salaris
s’incrementin progressivament i sempre per damunt de la
inflació, i perquè els treballadors i les treballadores puguin,
com a mínim, mantenir o augmentar el seu poder adquisitiu. Els
increments salarials s’han d’adaptar al cicle econòmic de cada
sector i territori, amb l’objectiu de recuperar el poder adquisitiu
previ a la crisi econòmica i de reduir les desigualtats.
119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar el nombre d’inspectors i subinspectors a Espanya
i a les Illes Balears del cos de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social (ITSS) en coordinació amb el Govern de les
Illes Balears amb l’objectiu de vetllar i millorar les condicions
laborals dels treballadors i les treballadores.
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120. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que inclogui dins el catàleg de malalties professionals aquelles
malalties d’origen professional que en aquests moments tenen
la concepció de dolences o patologies “comunes”, amb especial
atenció a aquelles de naturalesa musculoesquelètica i en
matèria d’ergonomia, a categories professionals com les
cambreres de pis, l'handling, i els reposadors.
121. El Parlament de les Illes Balears, amb la finalitat de fer
més competitiu i que la normativa reguladora del sector comerç
sigui el més ajustada a les especificitats i necessitats de cada
comunitat autònoma, insta el Govern de l'Estat a derogar
l'article 28 del Reial Decret 20/2012, per tal de recuperar els
dos períodes tradicionals de rebaixes, i a constituir un espai de
debat on hi estiguin representades totes les comunitats
autònomes, per tal de revisar la normativa estatal, amb especial
esment a la delimitació de competències en matèria de comerç,
i així evitar el solapament de la normativa estatal sobre
l'autonòmica.
122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la reducció de les llistes d’espera
dins la sanitat pública i insta el Govern de les Illes Balears a
recuperar el Decret de garantia de demora i a restituir al
Defensor de l’Usuari de la sanitat a les Illes Balears.
123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la recuperació de professionals de
la salut, amb major estabilitat i convocant pel proper any una
gran oferta pública d'ocupació, i així mateix insta el Ministeri
de Sanitat del Govern d’Espanya a abordar de la mà de les
comunitats autònomes mesures per pal·liar la manca de metges
en el Sistema Nacional de Salut.
124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la rehabilitació i la
reconversió de l'Hospital Son Dureta, l'Hospital del Verge del
Toro i l'antic hospital de Can Misses com a centres
sociosanitaris.
125. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un decret de carrera investigadora
i un programa de captació de talent investigador en salut.
126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les eines i els recursos necessaris per fer
efectiva una vertadera integració tarifària entre les xarxes de
transport públic interurbà i urbà a l'illa de Mallorca; així com
a facilitar l'ús de títols i targetes de transport entre les diferents
illes.
127. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar, en les noves concessions de
transport públic terrestre per carretera sota la seva competència,
un model de transport públic de major qualitat i amb més nivell
de servei, més equitatiu en termes territorials, més competitiu
respecte del vehicle privat, i més sostenible en termes
ambientals, incorporant de forma progressiva els sistemes de
propulsió menys contaminants possibles; així com a treballar de
forma coordinada amb els consells insulars per tal de donar-los
suport tècnic amb les mateixes finalitats i amb l'objectiu
d'assolir una major interconnexió entre les diferents xarxes de
transport de cada illa, especialment pel que fa a la integració de
sistemes tarifaris.
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128. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir un pla plurianual d’adquisició i
construcció d’habitatges, amb un mínim de 200 habitatges per
any, fins arribar als nivells actuals d'habitatge públic a la Unió
Europea. Aquest pla hauria de tenir una durada i un compromís
de 10 anys com a mínim.
129. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que promogui acords amb els ajuntaments per tal
que aquests comuniquin els solars públics que tenen en
propietat per construir habitatges públics amb la finalitat de
crear un parc estable d'habitatge públic de lloguer.
130. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte de llei del canvi climàtic
i la transició energètica que incorpori la creació d’instruments
eficaços per coordinar i planificar les actuacions que s’han
d’impulsar en cada un dels sectors, amb la definició d’un
calendari d’actuacions, articulat en plans quinquennals
revisables per anar adaptant l’estratègia a l’evolució de la
situació.
131. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar amb els consells insulars en la
realització d'un pla d'ordenació del nostre litoral que tingui en
compte les característiques particulars de cadascuna de les
nostres illes i que estableixi criteris que permetin treballar per
minimitzar l'impacte que la pressió humana causa sobre el
nostre litoral, sobretot en els mesos de temporada alta.
132. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar els plans de formació per tal de
fomentar una major capacitació professional del sector agrari
i facilitar la incorporació del nostres joves al món de
l’agricultura i al treball del nostre camp.
133. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la millora i el
manteniment de les infraestructures hídriques, en la revisió del
Pla hidrològic i en les línies d'actuació necessàries per garantir
la recuperació dels nostres aqüífers i dels recursos hídrics de les
nostres illes.
A la seu del Parlament, 14 de novembre de 2017
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
La presidenta
Baltasar Picornell i Lladó

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera sessió
de dia 31 d'octubre de 2017, debaté les preguntes que es
relacionen a continuació:
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A) RGE núm. 14102/17, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions a les escoles
públiques de Santanyí, que contestà el conseller d'Educació i
Universitat.

N) RGE núm. 14100/17, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a renda social garantida, que contestà la presidenta del Govern
de les Illes Balears.

B) RGE núm. 13714/17, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a valoració de
la resposta de la indústria menorquina a les convocatòries
d'ajuts, que contestà el conseller de Treball, Comerç i Indústria.

O) RGE núm. 14107/17, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de
les competències en matèria de promoció turística als consells
insulars, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

C) RGE núm. 13983/17, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a cartografia de la posidònia,
que contestà el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

D) RGE núm. 14095/17, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
transferència de competències, que contestà el conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

E) RGE núm. 14099/17, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a concerts
amb la sanitat privada, que contestà la consellera de Salut.
F) RGE núm. 14018/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a sol·licituds de modernització d'establiments turístics, que
contestà el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i
Turisme.
G) RGE núm. 14104/17, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de neteja
dels centres educatius de les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Hisenda i d'Administracions Públiques.
H) RGE núm. 14106/17, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
model de finançament autonòmic, que contestà la consellera
d'Hisenda i d'Administracions Públiques.
I) RGE núm. 14101/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de les habitacions
de l'antic Can Misses destinades al personal sanitari, que
contestà la consellera de Salut.
J) RGE núm. 14103/17, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a diàleg del
conseller d'Educació i Universitat, que contestà el conseller
d'Educació i Universitat.
K) RGE núm. 14105/17, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtio d'infermeria a la
UCI pediàtrica de Son Espases, que contestà la consellera de
Salut.
L) RGE núm. 14098/17, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a deficiències a Es
Pinaret, que contestà la presidenta del Govern de les Illes
Balears.
M) RGE núm. 14019/17, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a recuperació del decret de garantia de demora, que contestà la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 31 d'octubre de 2017, rebutjà les Propostes de resolució
4, 6 a 10, 12, 14 a 16, 18, 20 a 23, 28, 29, 31, 32, 34 a 37, 39,
42 a 48, RGE núm. 14108/17, del Grup Parlamentari Popular,
derivades del debat general sobre l'acció política i de govern
del Govern de les Illes Balears, amb els resultats següents:
• Propostes 32, 45, 46 i 8: vots emesos 59, vots a favor 20,
vots en contra 34 i abstencions 5.
• Proposta 10: vots emesos 58, vots a favor 23, vots en contra
32 i abstencions 3.
• Propostes 14, 16, 23 i 34: vots emesos 59, vots a favor 22,
vots en contra 34 i abstencions 3.
• Proposta 21: vots emesos 59, vots a favor 23, vots en contra
33 i abstencions 3.
• Propostes 6, 7, 18, 35 i 37: vots emesos 59, vots a favor 24,
vots en contra 32 i abstencions 3.
• Propostes 31 i 36: vots emesos 59, vots a favor 22, vots en
contra 37 i abstencions 0.
• Proposta 12: vots emesos 59, vots a favor 26, vots en contra
30 i abstencions 3.
• Proposta 48: vots emesos 59, vots a favor 24, vots en contra
33 i abstencions 2.
• Proposta 47: vots emesos 59, vots a favor 25, vots en contra
32 i abstencions 2.
• Proposta 20: vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra
31 i abstencions 1.
• Proposta 9: vots emesos 58, vots a favor 26, vots en contra
31 i abstencions 1.
• Propostes 39, 42 i 44: vots emesos 59, vots a favor 25, vots
en contra 34 i abstencions 0.
• Propostes 29 i 43: vots emesos 58, vots a favor 25, vots en
contra 33 i abstencions 0.
• Propostes 4, 15, 22 i 28: vots emesos 58, vots a favor 26,
vots en contra 32 i abstencions 0.
Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació

•
•

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 31 d'octubre de 2017, rebutjà les Propostes de resolució
2, 6, 10, 20 i 26, RGE núm. 14096/17, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, derivades del debat general sobre l'acció
política i de govern del Govern de les Illes Balears, amb els
resultats següents:
• Proposta 6: vots emesos 59, vots a favor 14, vots en contra
21 i abstencions 24.
• Proposta 2: vots emesos 59, vots a favor 15, vots en contra
21 i abstencions 23.
• Proposta 20: vots emesos 58, vots a favor 8, vots en contra
49 i abstencions 1.
• Propostes 26 i 10: vots emesos 59, vots a favor 10, vots en
contra 49 i abstencions 0.
Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Propostes 1 i 8: vots emesos 58, vots a favor 25, vots en
contra 33 i abstencions 0.
Proposta 7: vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra
32 i abstencions 0.
Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 31 d'octubre de 2017, rebutjà les Propostes de resolució
1 i 2, RGE núm. 14031/17, del Grup Parlamentari Mixt (María
Consuelo Huertas i Calatayud), derivades del debat general
sobre l'acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears, amb els resultats següents:
• Proposta 1: vots emesos 59, vots a favor 3, vots en contra
53 i abstencions 3.
• Proposta 2: vots emesos 59, vots a favor 7, vots en contra
32 i abstencions 20.

Ordre de Publicació
Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 31 d'octubre de 2017, rebutjà les Propostes de resolució
1, 2, 4, 9, 11 i 16, RGE núm. 14027/17, del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, derivades del debat general
sobre l'acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears, amb els resultats següents:
• Proposta 2: vots emesos 59, vots a favor 13, vots en contra
26 i abstencions 20.
• Proposta 4: vots emesos 58, vots a favor 5, vots en contra
53 i abstencions 0.
• Proposta 9: vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra
29 i abstencions 3.
• Proposta 1: vots emesos 59, vots a favor 23, vots en contra
32 i abstencions 4.
• Proposta 11: vots emesos 59, vots a favor 25, vots en contra
32 i abstencions 2.
• Proposta 16: vots emesos 58, vots a favor 26, vots en contra
32 i abstencions 0.
Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 31 d'octubre de 2017, rebutjà les Propostes de resolució
1 i 6 a 9, RGE núm. 14112/17, del Grup Parlamentari Mixt
(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), derivades del debat
general sobre l'acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears, amb els resultats següents:
• Proposta 9: vots emesos 59, vots a favor 22, vots en contra
34 i abstencions 3.
• Proposta 6: vots emesos 59, vots a favor 22, vots en contra
37 i abstencions 0.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 31 d'octubre de 2017, rebutjà les Propostes de resolució
1 a 4, RGE núm. 14029/17, del Grup Parlamentari Mixt
(María Montserrat Seijas i Patiño), derivades del debat general
sobre l'acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears, amb els resultats següents:
• Proposta 1: vots emesos 59, vots a favor 4, vots en contra
33 i abstencions 22.
• Proposta 2: vots emesos 58, vots a favor 5, vots en contra
33 i abstencions 20.
• Proposta 3: vots emesos 59, vots a favor 27, vots en contra
32 i abstencions 0.
• Proposta 4: vots emesos 59, vots a favor 2, vots en contra
57 i abstencions 0.
Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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1.5. INFORMACIONS

d’espais esportius a les diferents federacions i entitats
esportives per donar cobertura a les seves necessitats.

Substanciació del debat general sobre l'acció política i
de govern del Govern de les Illes Balears.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients per solucionar els
problemes que es troben els usuaris del Poliesportiu Prínceps
d‘Espanya per accedir al recinte, especialment pel que fa a les
targetes d’accés per als pares i famílies dels esportistes.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
plenària dels dies 24 i 25 d'octubre de 2017, se substancià el
debat general sobre l'acció política i de govern del Govern de
les Illes Balears.

Cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a abonar als clubs d'elit esportius les subvencions
corresponent a la temporada 2016-2017, que actualment encara
deu, abans que finalitzi el mes de novembre.

Ordre de Publicació
A)

Palma, a 9 de novembre de 2017
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de novembre de 2017, admet a tràmit les mocions
següents.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de novembre de 2017, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita següents.

Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 14958/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb la
gestió de l'esport, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
10138/17.
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
10138/17, relativa a política general del Govern en relació amb
la gestió de l'esport, la moció següent.
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desplegar reglamentàriament la Llei 6/2015, de
30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i
s’estableixen mesures tributàries, abans del termini de tres
mesos per poder fer efectius els beneficis i incentius fiscals que
recull per a l’activitat esportiva a les Illes Balears.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els canvis normatius necessaris en la
regulació de proves esportives en el medi natural,
principalment les corresponents als espais de la Xarxa Natura
2000, per solucionar els problemes sorgits en l’organització
d’aquests esdeveniments.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer feina en la millora dels criteris de cessió

Palma, a 15 de novembre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 14626/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a modernització turística.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de projectes i amb quin pressupost total va emetre
el seu informe preceptiu la Conselleria de Turisme per
modernització turística l'any 2017?
Palma, a 6 de novembre de 2017
El diputat
Josep Melià i Ques

B)
RGE núm. 14627/17, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a modernització turística, 1.
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores diputats i senyors diputats.
Debat sobre l'orientació política general del Govern
de les Illes Balears
Passam al punt únic, que és el debat sobre la orientació
política general del Govern de 2018.
Passam avui a la primera sessió, intervenció de la
presidenta de les Illes Balears, la Sra. Francina Armengol.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
President, diputats i diputades, bon dia a tots i a totes.
Han passat més de tres anys des que em vaig dirigir per
primera vegada a aquest Parlament i a tota la ciutadania com a
presidenta de les Illes Balears. Llavors els vaig dir que l'únic
camí d'èxit cap al futur era el del progrés social. El de la
política per a tothom, començant pels que més necessitaven
el nostre suport.
Els vaig dir llavors que necessitava l'acord i la
col·laboració de tots. Que pactaria amb tothom. Que aquest
pacte que està transformant les Illes Balears escoltaria sense
complexos ni prejudicis i treballaria per tornar les institucions
i la política a la ciutadania, sense deixar a ningú enrere, sense
ignorar ningú, sense renunciar a cap idea ni a cap veu.
Llavors els deia que el Parlament i els ciutadans als quals
represent serien el centre de la política, que els necessitava a
tots, sense excepció; els que des de Podem, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca, Gent per Formentera i el Partit
Socialista donaven suport al programa consensuat per
governar, i els que des de l'oposició havien d’enriquir-lo amb
la crítica, amb la proposta.
Més de tres anys després torn a dirigir-me als ciutadans i
ciutadanes d’aquesta terra per retre compte de la feina feta i
del que queda per fer.
I desig començar per expressar-los el meu més sincer
agraïment pel que, entre tots, hem aconseguit, un agraïment
que de forma especial vull fer arribar a tots els grups del
pacte, sense els quals res d’això no hauria estat possible, i que
també vull fer extensiu a l’executiu, als consells insulars i als
ajuntaments. Junts, des del diàleg continuat amb la ciutadania,
estam transformant aquesta societat, i som conscient que
encara ens queda molt per fer; per això els vull transmetre la
meva determinació per seguir fent feina de la mà de tots per
continuar construint unes illes més fortes, en les quals la vida
segueixi millorant per a tots els ciutadans i ciutadanes, perquè
estam co nvençuts que el futur serà una història d'èxit si el
seguim edificant junts.
Junts hem viscut moments que fan que aquests tres anys
hagin valgut la pena. Junts, amb el consens de tots, vàrem

aprovar en aquesta cambra una llei de fosses que ens està
permetent reconciliar-nos amb el nostre passat, per afrontar
més units que mai el que ha de venir.
D’aquesta cambra hem vist néixer algunes lleis que
expressen el millor del que som. Aquí, fa pocs meso s,
aprovàrem per unanimitat la Llei del tercer sector.
Associacions que durant anys han arribat on ningú més arribava
celebraren aquell dia que podran treballar més i millor per als
altres. Això, senyores i senyors, expressa el millor del que
som: una societat que vol fer més feina i que desitja fer-ho
unida, una societat que vol ser solidària, generosa, acollidora,
una societat que treballa dur per ser pròspera per a tothom,
sense excepció.
En aquests tres anys, junts hem demostrat que hi ha un
camí més enllà de l’amargor, que ningú no creix més que qui
més col·labora, que ningú no millora més de pressa que qui
aporta idees amb generositat i cedeix perquè l'assoliment sigui
de tots. En aquests tres anys hem aconseguit convertir-nos en
un referent per a tot l'Estat d'aquest progrés social que, en el
meu primer discurs com a presidenta, vaig definir com a
indispensable.
L'esperit dels partits que varen col·laborar per recuperar
la memòria de tots, l'esperit de les institucions públiques i les
associacions solidàries que celebren poder treballar més pels
altres és el mateix que mou els nostres empresaris i els
nostres sindicats a compartir la prosperitat, a signar convenis
col·lectius amb pujades salarials de fins al 17%, com el
d'hostaleria. Són acords que deixen clar que la riquesa és de
to ts i per a tots, i que estam decidits i confiats que po dem
seguir creixent junts, alhora, units.
Per això els don les gràcies a to ts, a totes les nostres
associacions, als nostres empresaris i treballadors, als milers
de ciutadans que cada dia fan que aquestes illes siguin més
justes, més equitatives i pròsperes.
I per això, des de la humilitat de qui sap que encara ens
queda moltíssim per construir i millorar, que encara tenim
reptes enormes per superar, els deman que mantenguin el pols,
que segueixin fent feina de la mà del Govern; que segueixin
aportant, pensant, analitzant de forma crítica, convertint les
idees en verbs i els verbs en accions.
Des del pacte fem feina per millorar la vida de tothom.
Des del diàleg hem demostrat que res no és impossible per a
una societat que treballa unida, que ha passat pàgina, una
societat que ja no decideix des de la por, l’individualisme i la
derrota, ni pensa en culpables a qui carregar injustament la
factura de tota una crisi.
Avui passam pàgina per deixar enrere una societat que
rescatava les finances d'alguns baixant els salaris de tots, per
avançar per un camí en el qual el major creixement econòmic
de l'Estat, el d'aquestes illes, es converteix en millors sous per
a tots a Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca. Avui passam
pàgina d'una societat que desno nava famílies senceres per
progressar junts amb el major pla de construcció d'habitatge
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públic de la nostra història. Avui passam la pàgina d'una
administració en retirada, que renunciava al futur acomiadant
professors, per créixer amb aquests mestres que en algun
moment ens varen marcar a tots i que ara són més importants
que mai. Avui passam pàgina d'una societat que alimentava
bretxes socials i salarials cada vegada més grans, per accelerar
cap a polítiques que ens condueixen cap a la igualtat
irrenunciable que demanen les dones i els homes d'aquestes
illes.
(Alguns aplaudiments)
Hem deixat enrere una societat que retallava drets i serveis
essencials per dotar-nos amb ambició d'una estructura pública
amb més personal sanitari, amb més inversió educativa i social
i, sobretot, amb més co nsciència que els nostres serveis
públics són la nostra major fortalesa, la nostra garantia
d'equitat. Avui passam pàgina per mirar només cap endavant, i
fer-ho junts.
Perquè, senyors i senyores, si hem aconseguit tot això, i
molt més, en només tres anys d’esforç co mpartit, què no
aconseguirem en les dècades que vendran? Tenim a les nostres
mans construir un futur en el qual jo veig la innovació com la
fàbrica d'oportunitats; un futur en el qual la investigació i la
formació siguin fonts inesgotables de benestar i riquesa; un
futur basat en la certesa que l’esforç es recompensa sempre
amb millors salaris i un habitatge digne. De la nostra
perseverança neix una comunitat que no deixa ningú enrere,
una comunitat en què els emprenedors ens tenen al seu costat
i els joves no han de cercar escapatòries per trobar, aquí i ara,
projectes a l'alçada del seu talent, dels seus desitjos i de la
formació que entre tots els hem donat; un futur on la meitat de
la població, les dones, deixin de ser discriminades simplement
pel fet de ser dones.
En aquest futur, l'esperança de vida és sempre sinònim de
qualitat de vida, en una terra que fa costat a la gent gran, que
reconeix el seu llegat i el seu sacrifici amb una millor atenció
i cap càrrega en forma de copagament.
Estam construint entre tots unes illes sostenibles, les
mateixes que han multiplicat la seva pro ducció d’energies
renovables en aquests tres anys, les mateixes que en aquesta
cambra aprovaran una llei de canvi climàtic i transició
energètica que ens situa a l'avantguarda d'Europa i, sobretot,
ens garanteix un cel net per a tots i una herència digna per als
nostres fills.
A les Illes Balears què dibuixam hi ha el millor del nostre
entorn, preservat, recuperat, mimat com el patrimoni
col·lectiu que és.
En aquesta societat inclusiva, solidària i pròspera que
perseguim, hi som tots, units al voltant de la idea que tot el
que feim durant la nostra vida millo rarà la història que
compartim. Seguim escrivint-la junts. Els èxits fins ara són
significatius, però encara són més grans els reptes que hem
d’afrontar, i no ens espanten. Com hem de témer els reptes
després d’haver donat la volta a la situació? No podem tenir
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por al futur quan no ens hem resignat en el passat i hem
derrotat al derrotisme.
Quan vàrem arribar al Govern amb un projecte de progrés
per a tots, l'atur venia d'assolir rècords, i ens deien que era
imprescindible una devaluació salarial: s’havia de treballar
més per menys. Avui tenim rècords laborals, però no d'atur,
sinó d'ocupació.
Quan vàrem arribar, a les escoles hi havia un clima
irrespirable i s'acomiadaven professors per centenars, mentre
s'abandonaven els centres a la seva sort, sense invertir ni en
reparar goteres. Avui caminam de la mà de la comunitat
educativa pactant un marc que estabilitzi per a sempre el
nostre projecte educatiu, invertint en la millora dels nostres
col·legis i instituts. Llavors, els conformistes ens deien que
era impo ssible posar més recursos en Educació, que no hi
havia doblers, que les prioritats eren unes altres. Imaginin la
derrota que suposava aquesta visió curta, trista i pobre; ens
conduïen a una societat que es fixava prioritats més importants
que els seus propis fills. Ja no és així; ja no tornarà a ser així,
avui sabem que l'educació és la clau. Ho vàrem tenir clar des
del primer segon d'aquesta legislatura. Llavors, el pressupost
educatiu era de 7 7 5 milions. La comunitat educativa en
demanava mil. Idò ja els anuncii avui que el pròxim pressupost
per a educació i formació superarà els 1.000 milions d'euros,
que seguiran...
(Alguns aplaudiments)
... que seguiran creixent en els propers anys, perquè no hi ha
res més important que l’educació dels nostres fills.
Igual que la nostra salut i els nostres serveis socials,
llavors condemnats a retallades i llistes d'espera cada vegada
mes grans. Eren imprescindibles, deien. No hi havia més
remei que tancar els centres de salut els horabaixes, aturar la
Llei de dependència i acomiadar milers de professionals
públics. Avui veiem que no era cert: gràcies a la feina constant
i la gestió eficaç hem tornat a obrir centres de salut els
horabaixes, hem multiplicat la cartera de serveis per rescatar
Menorca, Eivissa i Formentera del seu major aïllament, hem
impulsat noves residències i centres de dia, i hem recuperat de
l'oblit hospitals que són part de la història íntima de les
nostres vides, com Can Misses, Son Dureta o Verge del Toro,
que tornaran a ser emblemàtics amb actuacions ja en marxa.
I tot això en tres anys. Tres anys en els quals hem aprovat
una renda social que converteix les ajudes en un dret, i una
renda d’emancipació perquè els joves extutelats tenguin una
oportunitat de futur. Tres anys en els quals hem avançat cap a
la gratuïtat dels pàrquings hospitalaris, i els vull anunciar que,
a partir d’aquest gener, tots seran gratuïts per als ciutadans,
complint un cop més amb la paraula donada.
(Alguns aplaudiments)
En aquests tres anys hem tornat a convertir la sanitat en
universal, i ens hem situat devora dels professionals,
contractant més sanitaris i posant en marxa unes oposicions,

7474

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 135 / 18 i 19 de setembre de 2018

les majors de l’historia, que permetran a 5.000 treballadors
obtenir una recompensa digna a la seva entrega diària per la
salut de tots. Era impossible, deien, i estam demostrant que no
ho és. I seguirem fent-ho.
Això és el que caracteritza aquest govern i la nostra
societat: mai no ens conformam, sempre volem ser millors i
ens esforçam cada dia per aconseguir-ho. Hem desterrat la
complaença del passat i, des de la seguretat del que ja hem
aco nseguit, afrontam amb valentia els reptes que tenim per
endavant, reptes que són molt importants. Alguns intimiden,
però tots motiven, i els superarem.
Ens diu el professor Michael Sandel, darrer premi
Princesa d’Astúries de Ciències Socials, que la fo rma com
són les coses no determina com haurien de ser. Per tant, és a
les nostres mans canviar-les. Tenim davant nostre quatre grans
reptes, que estan des de fa temps presents en la nostra acció
i planificació a curt, mitjà i llarg termini.
Primer. En aquests tres anys hem viscut el cicle econòmic
de major prosperitat d’aquest segle i sabem que tendrà
continuïtat. Així ho confirmen les nostres previsions, les de
la patronal CAEB i les d’altres o rganismes econòmics i
financers independents. El repte és ara aprofitar que la
locomotora no s’atura per fer encara més de les nostres Illes
una fàbrica d’oportunitats, i així ho farem. I per avançar amb
més velocitat hem de seguir units per aconseguir el Règim
Especial i Fiscal que donarà l’impuls definitiu a la
modernització i competitivitat de l’economia d’aquestes illes.
Aquest és un projecte de tots, un projecte que només pot
retrocedir si abandonam la unitat en l'esforç i la comunió en
els interessos. No hem de cometre aquest error. Hem treballat
intensament durant anys amb el govern anterior i ara ho estam
fent amb l’actual. Exigim el que exigíem, perquè som on
érem: en el convenciment que la defensa dels interessos dels
ciutadans de Balears és l’únic que ens mou. Per això negociam
amb la mateixa força per assolir un acord que doni resposta a
la demanda de tota la societat.
Segon. Hem de consolidar un model en el qual aquesta
riquesa que estam aconseguint es reparteixi millor i arribi a
totho m. El camí està traçat; passa i passarà per la intensa
col·laboració entre institucions, empresaris i sindicats en el
marc de la competitivitat i el diàleg social que ens ha conduït
a millores salarials històriques. Hem de continuar recorrent
aquesta senda que ens planteja reptes importants, com la
precarietat o la desigualtat, que hem de seguir combatent des
de l'acord, des del rigor en la gestió i des d'un model fiscal
que ja redistribueix riquesa, és a dir, amb baixades d'imposts
dissenyades a la mida d'una classe mitjana i treballadora que ha
de seguir millorant el seu nivell de vida. Hem d'aprofundir en
aquest model, avançar cap a una societat més feminista, en la
qual les dones no s’hagin de manifestar per la igualtat que ja
hauria de ser real entre tots i totes. Hem de perseverar per fer
d'aquesta una societat més justa i equitativa per a tothom.
Tercer. Hem de continuar enfortint els nostres serveis
públics. Són la nostra millor palanca de redistribució de
riquesa, una garantia d’igualtat i oportunitats per a tothom. I,

per fer-ho, hem d’invertir més i millor en educació, sanitat i
serveis socials. Aquesta aposta irrenunciable requereix, a més,
un reforç de les plantilles públiques, amb més estabilitat,
professio nals cada vegada més qualificats, i recursos
suficients per garantir la sanitat, l'educació, el suport social,
la cura de l'entorn, i una major equitat per fer més inclusiva la
nostra societat.
I quart, però no menys important, hem de seguir afrontant
els desequilibris a la nostra comunitat. Hem de progressar cap
a una comunitat en què l’accés a l’habitatge estigui garantit.
Hem d’avançar cap a unes illes més amables amb el ciutadà,
més respectuoses amb l'entorn, més atractives per a qui ens
visita, més sostenibles, i més integrades des de la diversitat de
cada illa, amb una presa de decisions cada vegada més propera
al ciutadà des dels consells insulars i dels ajuntaments.
Tot això ens demana que el progrés econòmic i social
sigui compatible amb la recuperació del nostre entorn. Ens
impulsa a ser conscients que el transport col·lectiu i net és la
solució per a tothom, que la xarxa de sanejament d’aigües ha
d’estar a l’alçada, que els plàstics han de ser història, i que els
combustibles fòssils han de deixar pas a l'energia neta. Hem
de conscienciar-nos que cada arbre és part del que som, que
cada cala és un tros de la nostra essència i que cada esplanada
de posidònia arrela en tot allò que volem ser.
Com veuen, els reptes són enormes. Només els vencerem
amb un projecte solvent, ambiciós i creatiu i, com hem
demostrat, el tenim. Avui els definiré clarament les accions en
marxa, algunes conegudes, altres molt noves, totes en
execució, to tes a la mesura dels quatre desafiaments
col·lectius que els acab d'enunciar. Els vull detallar com estam
caminant cap al futur que somiam.
El primer repte, deia, és seguir aprofitant les fortaleses de
la nostra economia per convertir-la en una fàbrica
d’oportunitats per a tothom, millorar el model per
diversificar-lo, aprofundir en allò que funciona i perfeccionar
allò que no funciona, generar el context propici perquè el
talent floreixi i les ganes de fer serveixin per fer.
Mai no hem tengut un millor context. La solidesa del
nostre teixit productiu es reflecteix en tota una legislatura
creixent per sobre de la mitjana espanyola i europea. Sumam
creixement sobre creixement a totes les illes, fins al punt que
la nostra economia ha convertit en normal allò que és
extraordinari, i ja acumulam un augment del PIB de l’11,6%
des del 2015, molt per sobre del registrat al conjunt de l'Estat.
Això ens deixa en una situació immillorable: llançats dins el
cicle econòmic més sòlid d’aquest segle i confiats com mai
en el fet que la prosperitat ha arribat per quedar-se.
Començant pel turisme. De la mà de les inversions
valentes dels nostres restauradors, hotelers i comerciants i de
l’esforç formatiu i laboral del nostres treballadors, hem
desenvolupat un model en què la trampa de la quantitat deixi
pas a la qualitat; qualitat per oferir els millors allotjaments,
restaurants, comerç i varietat d’oci de tota la Mediterrània;
qualitat per millorar fins a màxims la rendibilitat de les
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nostres empreses turístiques, començant per les petites i
mitjanes, les que donen forma al 70% del nostre sector, i
arribant a les grans companyies que avui duen el nom i el
coneixement del turisme de les Illes per tot el mó n. El seu
esfo rç és l'èxit de tots. El seu èxit és el futur de tots, el
trampolí per a la resta de sectors, i tenim rao ns per a
l'optimisme.
Recorden quan el conformisme d'alguns ens duia a
aferrar-nos només al turisme de sol i platja? Llavors ens
explicaven que parlar de desestacionalització i d'allargar la
temporada era viure en un món irreal. Idò ja veuen que no era
així: aquest any el nostre turisme ha frenat els seus màxims de
càrrega en els mesos d'estiu per créixer en els mesos de gener
a maig, quan no només va augmentar la xifra de viatgers, sinó
sobretot va pujar la despesa que feien a les nostres illes. Això
respon a la visió i el talent dels nostres empresaris i
treballadors, però també a la seva coordinació amb una
estratègia del Govern. Junts hem donat publicitat només al
turisme dels mesos d’hivern i hem apropat la promoció a cada
destinació, transferint les competències a cada illa perquè
puguin apostar per allò que els fa més competitius.
Ara els altaveus del derrotisme només ens parlen de la
recuperació de destinacions competidores, sense adonar-se
que la comunitat que millor resisteix l'envit és justament
aquesta. Aquest mateix juliol hem viscut la segona millor dada
d'arribada de turistes de la història: 2,8 milions. Però no hem
de caure en la trampa de la quantitat, perquè allò que ens
importa és la qualitat, i qualitat és un 9% de despesa més per
turista en aquest mes de juliol, i, sobretot, una pujada de la
facturació entre gener i març d’un 13% més.
Per què estam millor? Perquè els nostres empresaris varen
veure fa temps l’oportunitat de millorar la seva oferta perquè
guanyem tots; perquè en unes illes on cada racó era
susceptible d'albergar un llit per a un viatger hem posat ordre
en l'oferta de lloguer turístic per conduir-la cap a la qualitat i
l'augment de valor afegit; i perquè des del Govern hem apostat
per definir de la mà de tot el sector nous productes lligats al
nostre patrimoni, al nostre espo rt, a la nostra natura,
gastronomia i cultura.
Tot això està donant resultats, i ho demostra el fet que els
empresaris del món hoteler, i ara també els petits i mitjans
restauradors, han acordat augmentar un 17% els salaris dels
seus treballadors. Algú creu que se sumarien a una mesura tan
important com pagar 3.100 euros més a l'any a cada empleat
si no la trobassin justa? I, sobretot, si no la veiessin sostenible
per a les seves empreses? La seva confiança en el futur i en la
implicació del seus professionals ens empenyen a fer més: a
traslladar la seva recepta de qualitat, formació i innovació a
altres sectors, que estan fent de l’impuls del turisme i del seu
exemple el catalitzador cap a una economia més diversa i més
sòlida.
No avançarem com a societat si ens quedam en el que ja
sabem fer. Aquesta és la certesa que ens impulsa a construir
una societat que cerca noves metes. Hem fet de la innovació
i el coneixement la nostra millor oportunitat, obrint pas a
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l’intel·lecte i a la il·lusió. Hem creat un pla d'autoocupació
destinat a obrir portes a nous emprenedors. Hem vist com
molts d'ells han posat les seves il·lusio ns a caminar a la
incubadora del P arc Bit i el Centre Bit de Menorca. Molts
altres han tornat a aquestes illes per fabricar l'oportunitat que
se'ls va negar en el passat. I més encara, han fet de la
necessitat virtut per reinventar les seves vides i reactivar-nos
a tots fent de la crisi el primer pas cap al nego ci dels seus
somnis. Calia estar al seu costat, facilitar-los recursos que
massa vegades no tenien; ho hem fet multiplicant per 10 les
desgravacions fiscals a qui innova i a qui inverteix en noves
empreses. Avui som la única autonomia que incentiva les
PIME innovadores i la que més ha crescut en inversió
empresarial en R+D+I.
Però cal fer més. Si els seus esforços no aturen, no hem
de frenar els nostres. Per això hem impulsat un decret que
dóna a les nostres millors ments l'oportunitat de desenvolupar
la seva carrera científica, investigadora i innovadora. Gràcies
a ells, construïm una economia on el coneixement és el nostre
aliat.
Així es guanya el demà. En una societat d'oportunitats el
futur passa per explorar els nous camins del present i per tenir
cura d’aquells que enriqueixen la nostra història compartida;
passa per modernitzar-nos amb el primer pla d'indústria
d'aquestes Illes, 100 milions d'euros que ens fan més
competitius, un pla que vol estendre l'exemple d'empreses
com la menorquina Mibo, una fàbrica de sabates d’Es Migjorn
que es modernitza per ampliar ho ritzons; o com Rajoles
Huguet, que duu el disseny d’aquesta terra a llars cada vegada
més llunyanes. Aquesta mateixa filosofia alimenta el nostre
pla d'internacionalització, que està duent les nostres galletes,
vins i formatges, la nostra bijuteria o els nostres vaixells a la
resta del món.
El nostres industrials i comerciants són un referent. Han
vist com el món globalitzat els imposava nous reptes, com la
competència de les grans multinacionals els obligava a
associar-se, a especialitzar-se, a modernitzar els seus canals
de venda; a invertir fe, il·lusió i energia per contrarestar el
múscul financer dels titans del comerç global. No podem
deixar-los sols en aquest afany, no podem permetre que la
nostra identitat, els nostres pro ductes, els nostres petits i
mitjans comerços siguin arrossegats per una marea de gegants
tecnològics que massa vegades assenten la seva força en el
treball precari. Serem al seu costat per aconseguir que es
restableixin els períodes de rebaixa; ens tenen al seu costat
amb ajudes per augmentar el seu mercat amb noves eines de
venda digital; i estarem devora dels que sempre hi han estat,
implantant línies de suport al comerç emblemàtic, perquè els
necessitam a tots.
Deia Émile Henriot, un reconegut científic i intel·lectual
europeu del segle XIX, que la cultura és allò que roman en una
persona quan ho ha oblidat tot. Lamentablement, aquestes illes
varen viure massa temps oblidant la pròpia cultura, oblidant el
que sobreviu a l'oblit. No ens ho podíem permetre més, i
aquesta legislatura ens hem proposat donar una oportunitat al
que som, a la nostra creativitat i al nostre talent.
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Les bases d'aquesta lluita contra l'oblit quedaran assentades
així en un pla de cultura, el primer de la història d'aquesta
comunitat, un pla que protegeix el nostre patrimoni col·lectiu
i la llengua que ens uneix, dóna veu als creadors i alimenta el
geni que atresoren aquestes illes. Ells duen dècades demanant
auxili. M'ho varen recordar Laura Gost i Jaume Carrió quan els
vàrem rebre per felicitar-los pel seu merescut Goya, que varen
aconseguir després de veure’s obligats a sortir de les nostres
illes. Això no pot tornar a passar. Hem de cuidar el que tenim,
hem d'estimular el millor que som. Neix així el Consell de
Cultura i germina l'Institut d'Indústries Culturals, que
aglutinarà els agents transformadors d'una societat que serà
més diversa en el coneixement o no serà. I aquest govern
estarà a l’alçada; per donar suport als nostres creadors
establirem una nova línia d'avals i crèdits amb 5 milions
d’euros. La seva imaginació ha de ser font d’inspiració per a
tots.
Diputat i diputades, en les nostres arrels està la nostra
terra, la nostra agricultura, un camp que reverdeix amb la
incorporació a l'activitat agrària en els tres últims anys de 300
joves agricultors i ramaders. Ells també han derrotat el
derrotisme dels qui deien que el futur del nostre camp era
només ser part del decorat turístic, que conrear la terra només
duia mal d'esquena. No s’ho varen creure, i ara estan armant
cooperatives de cultiu ecològic, estan recuperant varietats
tradicionals i estan innovant per multiplicar la producció i
fer-la més respectuosa amb el medi ambient. Ells estan
muntant empreses com Farmers & Co que, fusionant talent i
visió , apropen el producte local de Menorca, Eivissa,
Formentera i Mallorca als nostres ciutadans. Seu és el present,
en el qual es desenvolupa i consensua una llei agrària que ha de
tornar al camp el paper estratègic que mai no hauria d'haver
perdut. Amb aquesta llei, i amb el diàleg que l’enriquirà en
aquesta cambra, fomentarem el cultiu de varietats lo cals,
potenciarem la producció ecològica i incentivarem el comerç
de proximitat i la venda directa. Aquesta és la garantia de futur
del nostre sector primari, que serà més productiu, modern i
sostenible.
Això és nodrir el que som. Això és arrelar les no stres
arrels. Això és do nar una oportunitat al nostre patrimoni
col·lectiu.
Construïm una societat de tots i per a tots, perquè sabem
fer feina plegats, i ho fem per aconseguir l’aprovació d’un
règim fiscal que faci justícia a les Illes Balears i ens permeti
convertir la insularitat en un signe d'identitat i d'orgull, mai
més en un problema.
Aviat ho aconseguirem, com vàrem fer amb el 75% assolit
després d'anys de treball conjunt. La unitat d'acció ens permet
avui gaudir d'aquest descompte, que és de justícia, i motiu
d'orgull per a tots. Tant és així que qui més qui menys s'ha fet
seva la consecució del 75%, i bé està que sigui així, perquè qui
més qui menys ha aportat el seu granet d’arena.
Amb insistència, amb perseverança, avançam cap al Règim
Especial, i de la mateixa manera seguirem lluitant per un
finançament que respongui amb justícia a la solidaritat del

territori més generós de l’Estat. No pot ser que la segona
comunitat que més aporta al sistema sigui la novena a l’hora de
rebre i que això ens deixi sense els doblers que mereixen la
nostra sanitat o la nostra educació. No po t ser que els
ciutadans i les ciutadanes de Balears financem serveis a altres
comunitats que aquí no ens podem permetre. Quan la
solidaritat no té límit es converteix en injustícia. És el
moment de sortir de set anys de paràlisi i reformar el sistema
de finançament.
(Alguns aplaudiments)
Reclamant junts i fent feina junts aconseguirem revertir
una situació que arrossegam des de fa dècades.
Així arriben els resultats. Aquesta és la clau ara que
afrontam la recta final de la negociació d’un règim especial
que tancarem amb el Govern de l’Estat aquest mes de
novembre.
(Alguns aplaudiments)
Però hem de seguir junts fins al final, partint dels únics
interessos que ens han de moure, els dels ciutadans i les
ciutadanes d'aquestes illes. Per a ells exigim el mateix que ens
va encomanar tot el teixit empresarial, sindical, i institucional
de les illes, un règim especial que inclogui un fons
d'insularitat amb el qual puguem compensar dècades a la cua
en inversió a l'Estat; un règim especial que incorpori no ves
mesures fiscals per pal·liar els sobrecosts competitius de les
nostres empreses i l'esforç extra que suposa per a les famílies
viure a les Illes; un règim especial que millori les nostres
connexions, blindant el 75% per sempre i abaratint el
transport de mercaderies. Serà un règim especial de tots i ha
de convertir-se en el nostre gran catalitzador, l'eina per
accelerar cap a un futur millor.
Senyores i senyors, quan parlam del segon desafiament,
que és el que ha definit la nostra acció des del primer instant,
quan parlam de progrés social i de redistribuir riquesa, parlam
d'ocupació de qualitat, de contractes estables, de crear llocs
de feina cada vegada més qualificats, més ben pagats. Parlam
d'igualtat d'oportunitats, remuneracions i condicions. Parlam
d'aprofundir en un model fiscal que ha rebaixat imposts per
donar respostes a mida als problemes de la nostra classe
mitjana. I per assolir tots aquests objectius és tan important la
definició de la meta com l'estratègia per arribar-hi amb èxit,
i aquesta es resumeix en una paraula: diàleg. Fer feina junts
exigeix posar tots els recursos de la nostra societat, totes les
idees i el talent al servei de la millo ra del nostre projecte
compartit; d’aquesta manera hem passat en pocs anys d’un
rècord d'atur a un rècord d'ocupació, enfortit amb pujades
salarials històriques per a sectors com l'hostaleria, la neteja o
el comerç. Algú creu que això hauria estat possible sense la
col·laboració entre empresaris i sindicats?
El diàleg està igualment darrere d’un gir que ha de ser
tendència. Em referesc a l'acord estatal, impulsat des de
Balears, pel qual s'ha aconseguit que una reclamació
llargament ignorada sigui avui una realitat: la inclusió en el
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catàleg de malalties professionals d'algunes de les patologies
que més castiguen les cambreres de pis, un col·lectiu que és
exemple de sacrifici personal, de dedicació durant dècades a
l'èxit del nostre turisme. Avui elles celebren que se les escolti
per fi, quan realment el que els deu aquesta societat és una
disculpa per haver trigat tant.
(Alguns aplaudiments)
Afrontam aquell neoliberalisme fracassat que ens
alliçonava amb idees com que el mercat s'ajustava sol i
accedir-hi era una responsabilitat individual. No ho era. L’atur
és responsabilitat de tots. Per això el Govern ha passat dels
561 euros que es varen invertir per aturat l'any 2014 a
disparar-los fins als 2.081 d'aquest any.
El resultat d'aquesta combinació d'intens diàleg social i
decidida acció pública i privada són els 71.000 llocs de feina
creats en aquesta legislatura, 71.000 històries d'èxit guanyades
amb sacrificis individuals i acció col·lectiva, que fan de
Balears la primera comunitat que supera els nivells d'ocupació
previs a la crisi.
I sabem que el millor està encara per arribar. Aquesta
legislatura hem reduït l’atur registrat un 29%. Tancarem així
a prop del 10. Seguirem reduint l’atur els anys vinents. No
descansarem fins arribar a la plena ocupació, intensificant les
polítiques que avui sabem que funcionen.
Però si de veres volem assolir la justícia social que suposa
transformar el creixement en benestar per a tothom hem de
desterrar la precarietat del nostre mercat laboral. No serveix
de res la formació si els sacrificis i la dedicació dels
treballadors més capaços i preparats es veuen després
castigats per la contractació precària. La urgència d'atendre
aquest repte la tenim tots clara; el Govern, els partits que li
donen suport, els empresaris i els sindicats hem unit forces al
voltant d’un pla de lluita contra la precarietat laboral que s’ha
convertit en un referent i que està donant molt bons resultats.
15.600 treballadors han vist els seus contractes adaptats a la
realitat dels seus horaris i jornades, i aquest estiu hem creat
22.500 llocs de treball indefinits més.
Aquest és el triomf a què aspira aquesta societat: créixer
més, sí, però sobreto t créixer millor, perquè tothom se’n
pugui beneficiar i ningú no perdi el tren del progrés. I per
aconseguir-ho actuam sobre les necessitats diferents de
col·lectius diferents, amb polítiques especifiques per els
joves i els majors de 45 anys. Els nostres joves estan farts de
sentir que el futur és seu, dit des d'un present que els tancava
portes, un cop de porta que menyspreava els esforços d'una
vida formant-se per després no trobar camí a casa seva, i varen
abandonar o fugir, és clar, espantats per un mercat laboral que
els demanava alho ra capacitació avançada i disposició a
treballar del que fos pel salari que fos. Quines barreres
excloïen del mercat laboral els nostres joves? Massa. Molts
havien caigut en la desesperança de qui no veu futur i abandona
els seus estudis; o s'havien cansat d’estampar-se una vegada i
una altra contra un mercat laboral que només oferia
precarietat.
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Era urgent actuar. I hem actuat, escoltant i donant resposta
a les seves pròpies històries, com la de na Marta Munar, una
llicenciada universitària i màster en bioquímica de 25 anys,
que ens explicava que la seva formació no li permetia accedir
a una oportunitat; com tants altres titulats havia de sentir com
li deien que tenia un expedient excel·lent però que no tenia
experiència; na Marta ha trobat la seva sortida amb la creació
del programa Joves Qualificats, que li permet fer feina com a
bioquímica en un grup de recerca de la Universitat de les Illes
Balears. Aquest programa, entre d’altres, explica que en
aquesta legislatura l'atur juvenil s'hagi reduït un 22%. Quan
vàrem arribar només 500 joves estaven inscrits en el pla de
Garantia Juvenil; avui són 24.000, i en el propers mesos
s’aproparan als 30.000.
Així hem activat també beques de reto rn al sistema
educatiu; hem implantat un model de formació dual que
funciona, i hem impulsat un pla integral de fo rmació
professional que mobilitzarà 428 milions d'euros i que ja crea
oportunitats, una formació pro fessional que ja estam
millorant, ampliant l’oferta formativa i reforçant la seva
qualitat, fet que ja ha provocat un augment de l’alumnat.
Ara, però, hem de donar una passa més per retenir el nostre
talent. Hem de recuperar-lo. Des d'aquest convenciment, els
vull anunciar que aquesta mateixa tardor entrarà en
funcionament un pla de retorn que, en la seva primera fase,
ajudarà més de 500 joves de fins a 40 anys a tornar a casa seva,
integrant-se en el mercat laboral amb un equip específic per
respondre a les seves necessitats i o btenint facilitats per
mudar-se i instal·lar-se a la terra que mai no els hauria d’haver
deixat partir. Els nostres joves han de deixar de fugir. Han de
tornar.
(Alguns aplaudiments)
Per aconseguir-ho, implementarem ajudes de foment de la
contractació estable a les Illes de fins a 15.000 euros i tendran
fins a 11.000 euros de suport per emprendre els seus propis
negocis. Avui els obrim de bat a bat la po rta d'entrada: “no
només sou el nostre futur, també sou el nostre present; feu-lo
vostre des de ja”, els diem.
Només amb la implicació de tots s'aconsegueix que el
creixement es tradueixi en progrés social per a tothom, també
per als majors de 45 anys, per suposat. Quan vàrem arribar, el
pessimisme del campi qui pugui els plantejava un únic horitzó:
aguantar quinze anys vivint dels estalvis que poguessin tenir i
dels subsidis que els poguessin arribar, fins a aconseguir una
jubilació de pensions més baixes, exclosos als 50 anys i per
sempre del món laboral. Per sort ja no governa el derrotisme,
i des de llavors l'atur de llarga durada s'ha reduït un 43%, i
aspiram a acabar la legislatura amb una baixada del 60%.
I tampoc aquí no ens conformarem; mantendrem el rumb.
Hem integrat els majors de 45 anys en les nostres estratègies
i hem creat programes que han demostrat ser un encert, com
Visibles, que ha permès que 2 .0 0 0 persones que volien
treballar, però que no tenien oportunitats, tenguin una
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ocupació; s’ho han guanyat. I en tendran més: augmentarem un
25% la dotació d’aquest programa en els propers pressuposts.
Aquest és el camí cap al progrés social, un camí pel qual
avançam per diverses vies. La millora de la qualitat de
l’ocupació i les pujades de sous són impo rtants, però per
aconseguir que l’equitat i la prosperitat siguin per a tothom és
fonamental gestionar els recursos públics de forma eficient,
fer de la fiscalitat un motor d’igualtat i eixamplar el nostre
estat del benestar.
El rigor en la gestió dels doblers públics que ha demostrat
aquest govern de progrés ha permès aquest any reduir deute
públic per primera vegada en més d'una dècada i començar a
recuperar l’autonomia financera que havíem perdut amb els
mecanismes de liquiditat de l’Estat. Aquesta eficiència fa que
els proveïdors del Govern cobrin més ràpid que mai, en 31
dies de mitjana. Reduir el període de pagament als proveïdors,
no generar dèficit, rebaixar el deute públic, sortir als mercats,
recuperar autonomia financera... res de tot això no seria
po ssible sense el rigor en la gestió dels nostres comptes
públics; res de tot això no teníem quan vàrem arribar.
Sí que ens vàrem trobar un model fiscal que exigia més
esfo rç a tothom a canvi de menys serveis per a tothom.
Nosaltres el vàrem reformar al voltant de dues idees clau:
progressivitat i solidaritat. Progressivitat per fer que els qui
més tenen aportin més en la solució dels problemes de tota la
so cietat; i solidaritat dels que ens visiten, que a través de
l’impost de turisme sostenible generen serveis que també els
beneficiaran a ells i oportunitats per a la societat que els acull.
Aquest és l'esperit d'un impost que no té contestació social i
que ens aporta 120 milions per finançar polítiques d’habitatge,
medi ambient, abastament i depuració d’aigües, millora de la
qualitat de l’oferta turística i protecció del patrimoni. La
progressivitat i solidaritat d’aquest model fiscal ens permet
donar respostes a mida a cada necessitat.
Actualment tenim en vigor 15 desgravacions fiscals, que
donen aire al pressupost de les famílies i, a la vegada, aborden
desafiaments de la nostra economia per convertir-los en
oportunitats. Gràcies a aquest model fiscal, ara que acaba de
començar el curs escolar, milers de famílies de les nostres
Illes es treuen pes de la seva motxilla amb desgravacions per
a llibres de text o per a l’estudi d’un idioma estranger. Des de
l’any passat, a més, les famílies amb alumnes que es veuen
obligats a sortir de la seva illa per continuar els seus estudis
també disposen d’avantatges fiscals.
Aquest govern sap que hem de progressar impulsats per la
innovació i l’esperit emprenedor i, per això, el nostre model
fiscal dóna suport a qui inverteix en recerca, desenvolupament
i innovació , i a qui es converteix en mecenes de la cultura,
l’esport, la ciència i el desenvolupament tecnològic. I seguim
fomentant la renovació del nostre teixit productiu, ajudant qui
inverteix en participacions d’empreses de nova creació.
Aquest model fiscal ara s’enforteix per convertir-se en
part de la solució d’un dels majors desafiaments col·lectius de
la nostra societat: la igualtat entre homes i dones. Tots som

conscients que hem de facilitar la conciliació, perquè massa
sovint la cura dels més petits, dels majors o les tasques
domèstiques segueixen recaient gairebé en exclusiva sobre les
dones. I per aconseguir la societat feminista que volem, hem
d’abordar els problemes que segueixen llastrant les
possibilitats professionals, econòmiques o de temps lliure de
massa dones. Tal i com preveu la Llei de famílies aprovada en
aquesta cambra, avui els vull anunciar que el Govern incorpora
una nova ajuda que permetrà els pares i les mares amb infants
de 0 a 6 anys disposar de 6 00 euros a l'any per pagar
escoletes, activitats extraescolars i d’estiu, escoles matineres,
cuidadors i classes de reforç.
(Alguns aplaudiments)
D’aquesta manera, les Illes Balears es co nvertiran en la
comunitat que dóna més suport fiscal a les famílies perquè
puguin conciliar i, al mateix temps, apuntalam l’aposta per
l’ensenyament de 0 a 3 anys, multiplicant per 3 la dotació en
el proper pressupost.
Formació per crear ocupació de qualitat; consens per pujar
els salaris; acció conjunta contra la precarietat; compromís en
la lluita per la igualtat; reformes per facilitar la conciliació.
Aquestes són les receptes que ens permeten vèncer el segon
dels nostres desafiaments: progressar per la senda del
creixement inclusiu, sempre.
Deia la filòsofa Hannah Arendt que l’educació és el
moment en què decidim si estimam prou el món com per
fer-nos-en responsables, el moment en què l'individu es
converteix en societat i millora el que és per millorar-nos a
to ts. Jo compartesc plenament aquesta visió. Tenc clar que
enfortint l'educació dels nostres fills farem d'aquesta una
societat millor.
Algú està disposat a negar-se al trampolí cap al futur que
és l'educació de qualitat? Algú creu que acomiadar 1.000
professors garanteix un millor futur per als nostres fills?
Nosaltres, per descomptat, no. Per això n’hem contractat
1 .200 més. I no només els reincorporam, sinó que
reconeixem la importància de la seva tasca, clau en el que avui
som cada un de nosaltres, essencial per definir el que serà
cadascun dels nostres fills i les nostres filles. En el futur
immediat de tots els nostres col·legis i instituts hi ha
professors i professores que exerceixen amb estabilitat,
gràcies a unes oposicio ns que enguany cobreixen 1.008
places, 3 .0 00 fins al 2020, i que serviran per reduir la
interinitat en un 40%.
Ho he dit altres vegades: només una societat formada i
culta, una societat que creu en el talent del seus, té garantit el
seu futur. Per això hem fet no stre el repte de la comunitat
educativa de destinar 1.000 milions d'euros a educació i
formació, que eren només 775 quan vàrem arribar.
En lloc de permetre que els col·legis caiguin a trossos,
amb 10 milions d'inversió en quatre anys de tisorada política,
aquest govern ha invertit en tres anys 44 milions d'euros, que
han servit per millorar el 80% dels nostres col·legis i
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instituts. I no ens aturarem: en el nostre horitzó immediat
arribarem a 100 milions d'euros d'inversió en catorze
reformes i ampliacions i en onze nous centres, com l'IES de
Santa Maria, que aviat obrirà les seves portes, o les
ampliacions del Joan Ramis i Ramis de Maó, el Puig de sa
Font de Son Servera o l'IES de Binissalem.
La nostra aposta per l’educació no s’esgota en
l’ensenyament obligatori. És també una aposta per la primera
etapa educativa, la dels 0 a 3 anys. L'any vinent dedicarem 6
milions d'euros a aquest tram educatiu, el major pressupost
destinat en aquestes illes a l’atenció dels nostres fills més
petits, que s’ha de sumar a les desgravacions que ja els he
explicat abans per a les famílies. Entre altres novetats, ara
introduirem en aquesta etapa les ajudes a menjador. En total,
invertirem 6 vegades més en un any que els nostres
predecessors en quatre anys de retallades i d’oblit dels serveis
públics.
La nostra Universitat també ha deixat de caminar tota sola.
En aquests tres anys, hem incrementat un 17% el seu
pressupost i enguany arribarem al 25%. Hem afavorit
l’ampliació de la seva oferta educativa i hem facilitat l’accés
dels joves als estudis universitaris rebaixant en aquest mateix
curs les taxes entre un 10 i un 15%.
(Alguns aplaudiments)
Això és creure en el que és de tots, això és creure en el
futur dels nostres fills, aquesta és la po lítica que ens ha
permès millorar l’educació, és l’estratègia que ens empeny
cap a un futur amb més professors, millors centres i
programes formatius adaptats a les necessitats de cada alumne;
això és vacunar-nos contra les crisis que puguin venir i
enfortir-nos amb el coneixement que garanteix un futur de
progrés.
Mirem cap endavant i analitzem els passos que hem de
donar. Aprofitem l'impuls que hem agafat en aquests anys en
què els serveis públics essencials s'han recuperat de la seva
major destralada; i creixem sobre el que ja hem edificat, amb
rigor, doblers i il·lusió, amb més serveis i menys deute, amb
menys càstigs i més oportunitats per a tothom.
Perquè mai més aquesta societat no deixarà ningú enrere;
mai més no tornarem a negar la salut a ningú. Avui sabem que
les bones idees i la feina ben feta donen fruits, com està
demostrant la nostra sanitat pública, que ha sortit de les
urgències per avançar-se al futur amb planificació, una
planificació que, preveient que la nostra societat cada cop
viurà més anys, adapta el nostre sistema sanitari per afrontar
les malalties cròniques i promoure un envelliment actiu.
Per això, hem començat a recuperar hospitals obsolets per
donar-los un nou ús, hem passat la pàgina dels acomiadaments,
hem inco rporat més de mil professionals, i hem posat en
marxa una facultat de Medicina, que és la millor garantia de
qualitat per a la nostra sanitat futura.
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Aquesta és la diferència entre el braços caiguts del
derrotisme i l’energia de l’inconformisme. Aquest és el canvi
que vàrem prometre, un canvi que es detecta d’arrel. Mirin per
exemple les demores a la sanitat, els que avui donen lliçons de
gestió tenien 2.500 pacients esperant més de sis mesos per
una operació; avui són 620, i la diferència no és només la
xifra, la diferència és que per a nosaltres 620 pacients fent cua
per la seva salut són 620 més dels que ens hem d’exigir com
a societat. Per això aquest octubre aplicarem un decret de
garantia de demora que farà que ningú no esperi més de sis
mesos per ser operat...
(Remor de veus)
... o més de dos per a una prova diagnòstica o una cita amb
l’especialista.
Per això tenim una avió ambulància que opera les 24 hores
a Menorca, i hem desenvolupat un programa que trasllada
metges especialistes cada setmana a Menorca, Eivissa i
Formentera per atendre els seus pacients a la seva illa. Per
això hem dut el servei de radioteràpia a Menorca o el TAC a
Fo rmentera. Per això hem inaugurat la residència per a
pacients i familiars de Son Espases i els acollim també a Son
Granada. Per això acceleram la millora integral de l'Hospital
de Manacor i estam impulsant, de la mà de Sant Joan de Déu,
un nou hospital sociosanitari a Inca; i els vull anunciar avui que
des d’aquest govern, juntament amb l’Ajuntament de Felanitx,
impulsarem la construcció d’un nou hospital sociosanitari a la
comarca del Llevant de Mallorca. Per això hem activat la
rehabilitació de l'Hospital General i la modernització del Joan
March, centres emblemàtics que altres es varen plantejar
tancar.
De veres vol algú tornar al derrotisme de la tisora i la
retallada ideo lò gica? No hi tornarem, no ens ho podem
permetre. Donem continuïtat a po lítiques pioneres i
inclusives, com una renda social que avui és referent a
Espanya i una ajuda a 10.000 persones. L’any vinent el
pressupost de la renda social serà de 20 milions d’euros, que
han de consolidar per a sempre aquesta eina d’oportunitats.
(Alguns aplaudiments)
Milloram sobre la base del nostre estat del benestar,
assentat en pilars com la Llei de dependència, aprovada l’any
2008 per un govern progressista i sabotejada des de llavors
pels qui no creuen en l'equitat. Perquè sabem que enfortir els
mecanismes de resposta a la dependència és, a la vegada,
augmentar la igualtat. Com els deia abans, massa vegades
l’atenció als nostres malalts, a la nostra gent gran, als nostres
nins i nines recau sobre l’esquena d’una dona. També per això
seguim augmentant les prestacions i agilitant la concessió
d'ajudes a famílies que no es poden permetre esperar que hi
hagi recursos per tirar endavant amb els seus, perquè això és
també avançar cap a una societat més justa i feminista.
No és fàcil, però ho estam aconseguint gràcies a un
sistema de benestar solidari que cada vegada estam dotant
millor. Quan vàrem arribar, aquestes illes pagaven 1 1 .665
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prestacions lligades a la Llei de dependència; avui són 22.765.
Llavors, les famílies esperaven una mitjana de 270 dies perquè
es valorassin les necessitats dels seus dependents; avui són 38
dies. Per a això són els recursos públics. Això és estendre
l'estat del benestar.
I així seguirem; en el pressupost vinent destinarem 17
milions d’euros més a serveis socials, perquè volem que lleis
com la de dependència siguin plenament efectives, i que ho
sigui ara que és més necessària que mai perquè, com sabem,
cada any la nostra esperança de vida creix. Això és afrontar el
repte que imposa una noticia tan bona com que viurem més;
això és garantir que també viurem millor; això és apostar per
allò que és de tots.
Com ho és haver elevat un 18% les places en centres de
dia i haver augmentat en 436 les de residència. O haver tret
dels calaixos projectes aturats en el passat, com els que ens
permeten impulsar ara vuit nous centres de dia amb 220 places
noves a Marratxí, Palma, Felanitx, Cala d'Or o Sóller, i sis
noves residències amb 538 places a Maó, Es Castell,
Formentera, Marratxí, Son Martorell i Son Dureta.
Aquesta societat autoexigent arriba fins on gairebé ningú
més no arriba, creant una xarxa que garanteix l’atenció social
a les persones amb diagnòstic de salut mental. Per a ells ja hi
ha concerts on hi havia subvencions, i 211 noves places de
centres ocupacionals, instal·lacions com la de Can Raspall, a
Eivissa, que fan d’aquesta una comunitat més integradora i
inclusiva.
Aquest és el camí: créixer sobre el millor que som, sobre
el millor que tenim, impulsant lleis com la de famílies, com
la que dóna suport a l'acció en favor dels altres que fa el tercer
sector, o com la Llei d'acció concertada, que dotarà de
recursos i estabilitat uns col·lectius que arriben on ningú més
no arriba.
Volem renunciar a tot això? Volem tornar a la llei del més
fort, al sistema en el qual el que és de tots es retalla i els
serveis claus per al benestar de tothom es privatitzen? La
resposta és clara: retallar serveis públics essencials és
empobrir-nos a tots.
(Alguns aplaudiments)
I nosaltres volem tot el contrari. Aquesta és la política que
ens duu al progrés, la determinació que ens ha permès retornar
drets socials a tothom i crear-ne de nous, la convicció que ens
ha duit a activar la carrera pro fessional per als funcionaris,
retornar els drets laborals perduts als empleats públics, i
estabilitzar les plantilles amb les majors oposicions de la
història, que afectaran 7.500 treballadors. Aquest és el nostre
model de benestar que ha de seguir creixent; un model de
progrés que només retalla privilegis; un model que a tots ens
fa respo nsables de la nostra societat, que respon a l’esforç
amb reconeixement; un model que té cura del seus i els
escolta.

Els ho planteig amb fets, i amb vivències que ens marquen,
que ens fan comprendre què és realment prioritari. Com a
presidenta he tengut l'honor de parlar en moltes ocasions amb
persones implicades a construir unes illes millors, com poden
ser Toni Gelabert o Fina Colom, representants de col·lectius
de jubilats que, com molts altres, varen sortir al carrer per
defensar activament un present millor per a la nostra gent gran.
Ells conten que molts varen haver d’ajudar els seus néts en
temps de crisi; que es varen veure fins i tot obligats a triar
entre mantenir els seus en els pitjors moments o pagar-se uns
medicaments encarits per la injustícia del copagament. Idò no
hauran de triar més. Avui passam pàgina també de la derrota
col·lectiva que és el copagament. Els vull anunciar que a partir
de l’any vinent els pensionistes ja no hauran de fer front al
copagament farmacèutic.
(Alguns aplaudiments)
Sabem que el nou govern de l'Estat es planteja eliminar-lo,
i tenguin la certesa que els reclamarem el doblers quan ho
facin. Però aquí no podem esperar més; els prop de 190.000
jubilats i pensionistes d’aquestes illes no s’hauran de treure de
les seves butxaques els euros que en molts casos no tenen.
Les medecines que necessiten no sortiran ja d'unes pensions
que tots sabem insuficients. Avui també deixarem enrere una
injustícia que ens afeblia a tots i castigava els que varen donar
tot el que tenien per construir una so cietat amb futur i
il·lusions. La tendran. La tendrem.
Perquè sabem el que volem per a la nostra societat i no ens
amagam a l'hora de solucionar el que no funciona. Som
conscients que augmentar la qualitat de vida a les nostres illes
exigeix donar resposta efectiva i ràpida a problemes que estan
en el dia a dia de tots. Una societat que s'estima no pot
permetre que gran part de la seva població pateixi per trobar
una llar a l’abast del seu salari i les seves necessitats. Unes
illes que cerquen sostenibilitat social i ambiental no poden
desenvolupar-se sense un transport amable, puntual, net i
eficaç. Ho sabem, i estam actuant en conseqüència, amb
execució i planificació, des de la urgència i des de
l’autoexigència.
Gaudim ara d'una economia que creix més i comença a
donar oportunitats a tothom. Estam construint una so cietat
més amable, més cohesionada, i això necessita d’un transport
que ha de millorar molt més per no robar-nos un del
ingredients claus de la qualitat de vida: el temps. Per això
estam planificant, executant i implicant l'Estat en la millora i
l’extensió de la nostra xarxa de transpo rt públic, perquè fa
massa temps que va arribar el moment que la solidaritat
d'aquestes illes, que conformen l'autonomia més generosa
amb el conjunt d'Espanya, obtengui com a resposta l'empatia
de l'Estat. Ha arribat l'hora que Madrid sigui part de les
solucions, que sumin a Balears, de la mateixa manera que
nosaltres sumam des de fa dècades a la cohesió i prosperitat
de l'Estat.
I a poc a poc estam revertint la situació. El nou govern de
l’Estat s’ha compromès a finançar actuacions clau del Pla de
mobilitat que ha posat en marxa aquest govern. Aquest pla, que
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ha de completar la xarxa de tren i metro i connectar per
tramvia l'aeroport de Palma, és part de la solució a un dels
problemes més urgents que patim: la congestió en els
accesso s a Palma. El Pla de mobilitat que hem presentat
preveu inversions per estendre la xarxa ferroviària durant els
propers deu anys, que aquest cop sí s'executaran, perquè el pla
ja està en execució.
Aquesta mateixa legislatura licitarem la connexió del
metro amb el Parc Bit i tendrem fet el projecte per arribar a
Son Espases. Aquest hivern es completarà l’electrificació del
tren fins a Sa Pobla i Manacor, fet que reduirà 20 minuts les
esperes i elevarà la capacitat del transport públic. I aquesta
setmana presentarem la primera fase de la integració tarifària,
que permetrà usar la mateixa targeta per als auto buso s de
l’EMT i el metro.
(Alguns aplaudiments)
Paral·lelament feim feina per licitar unes noves
concessions de transport per carretera per valor de 479
milions d'euros, que ens serviran per augmentar un 50% les
connexions, freqüències i quilòmetres recorreguts. Amb
recursos propis, europeus i de l'Estat, seguirem desenvolupant
la resta del Pla de mobilitat, què elevarà la capacitat i
comoditat del transport col·lectiu i durà el transport ferroviari
a punts de Mallorca on ja fa temps que hi hauria de ser.
Això és donar resposta als desafiaments. Això és tenir
somnis, convertir-los en plans i fer-los realitat. Això és creure
en un transport públic sostenible, que sabem que només
impulsarà un govern de progrés.
(Alguns aplaudiments)
Deia Aristòtil que l'excel·lència és un hàbit, una forma de
treballar sense deixar d’exigir-se, una constància que ha faltat
en aquesta comunitat per donar resposta a alguns dels seus
problemes estructurals més importants. És el cas del
transport, però també el de l'habitatge. De res no ens serveix
un mercat laboral que, ara sí, redistribueix la riquesa amb
millors salaris, si els treballadors veuen devorats el seus
ingressos pels preus inflats del mercat immobiliari. Sabíem
que havíem d'actuar, i ho estam fent des de principi de
legislatura.
Deixam enrere les vendes de solars autonòmics que ens
van llegar els que sempre tenen prioritats diferents a les dels
ciutadans, i que pensaven que era millor un hotel a un solar
públic que fer-hi habitatge públic. Avui treballam en les
promocions d'un pla que aquesta mateixa legislatura ens
permetrà iniciar la construcció de 511 llars, 511 en una
comunitat que avui no més té 1.800 pisos gestionats pel
Govern. Poden semblar molts o pocs. A mi, per molt que
elevin un 30% l'oferta d'habitatge públic i ens treguin de la
paràlisi de temps passats, em semblen clarament insuficients,
i per això seguirem construint habitatge protegit fins disposar
d’un parc de 5.000 habitatges d’aquí a deu anys, tal i com
contempla el Pla d'habitatge; i per això seguirem fent feina
perquè l’Estat també s’impliqui en la resolució d’aquest
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problema i es facin realitat projectes com el dels 830
habitatges públics de Son Busquets, a Palma, o el dels 500 de
Can Escandell, a Eivissa.
Els nostres ciutadans no mereixen menys. Sabem que
només amb una oferta àmplia d'habitatge públic s'abaratiran els
preus per a tota la classe mitjana. Aquest és el model
d’habitatge per a tothom que només un govern de progrés pot
fer realitat.
Recursos, constància i decisió; també col·laboració i
imaginació, per cercar noves fórmules que ens permetin
afrontar la manca d'habitatge. D’aquesta necessitat neix una
nova modalitat de cooperatives impulsada per aquest govern,
un model que planteja una alternativa no especulativa a
l'allotjament de lloguer o en propietat. La fórmula consisteix
en el fet que l'IBAVI cedeix el sòl i la seva explotació durant
75 anys a cooperativistes que pagaran entre 400 i 500 euros
al mes per l'habitatge. El sistema ja té cinc projectes en marxa,
que augmentaran l'oferta en 117 pisos.
A més, avui tenim subvencions que poden arribar a cobrir
el 50% del lloguer de pisos de fins a 900 euros al mes. No les
cerquin en el passat perquè no hi eren. En tres anys hem
multiplicat per 4 els beneficiaris d’ajudes al lloguer. Ara,
aquesta política clarament redistributiva arribarà directament
a les butxaques de 3.000 famílies més, que podran veure reduït
el cost del seu lloguer en 4.000 euros a l'any.
I els vull anunciar que en els propers pressuposts
rebaixarem a gairebé la meitat l’impost que grava la compra
d’habitatges de menys de 200.000 euros.
(Alguns aplaudiments)
Tots els que comprin un habitatge per primera vegada...
(Remor de veus)
... i per destinar-lo a la seva residència habitual...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor!
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
... veuran reduït l’impost de transmissions patrimonials del 8%
actual al 5%, fins a 6.000 euros menys...
(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Disculpi, presidenta. Guardin silenci, per favor. Silenci!
Continuï, per favor.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
... fins a 6.000 euros menys en imposts, que faran més fàcil
donar la primera passa a l’hora de comprar un habitatge per
poder-hi viure, una mesura que vol ajudar les nostres classes
mitges i que també ha d’afavorir la rehabilitació i l’accés a
habitatges que ara estan buits.
Aquest govern ja ha instaurat desgravacions fiscals que
premien aquells que treuen el seu habitatge al mercat
residencial, alhora que alleugerim la càrrega dels que han de
canviar d'illa per raons laborals amb rebaixes al seu IRPF,
efecte que també s'aconsegueix amb la dotació de recursos
contra la pobresa energètica, que avala una nova llei d'habitatge
que garanteix que ningú no quedi sense aigua ni llum per
manca de recursos. És una de les virtuts d'aquesta llei, que ens
capacita per posar límit als que usen l'habitatge com a
producte especulatiu. Aquesta mateixa tardor, els que
acumulen habitatges buits hauran de decidir si treuen els seus
pisos al mercat de lloguer o esperen que el Govern intervengui
i els tregui, avalat per una normativa que també marca el camí
a seguir per garantir que l’accés a l'habitatge sigui un dret real
per a tothom.
"Quan no podem seguir somiant, morim", reflexionava la
filòsofa Enna Goldman. I aquesta comunitat somia i
persegueix els seus somnis. Està viva. Una societat és
pròspera si és capaç de millorar-se a si mateixa, d'afrontar les
seves ombres i il·luminar-les. Aquest ha de ser l'objectiu de
tots: seguir construint unes Illes Balears de les quals ens
sentim orgullosos, unes illes amables amb el resident,
generoses amb l'emprenedor, arrelades a la seva història,
llengua i cultura, afectuoses amb el seu entorn, obertes al
mon. Amables i sostenibles. I això passa per tenir cura del que
som i rectificar el que no hem de ser.
Som una co munitat orgullosa del seu paisatge i el seu
entorn: cuidem-lo com el tresor que és, protegim el que s'ha
salvat d'excessos passats i recuperem el que està en risc de
desaparèixer per sempre.
So m una terra acollidora, que ha fet dels seus braços
oberts una forma de vida. Seguim per aquest camí, millorem
el que oferim a qui arriba cada any a visitar-nos.
Som una comunitat ambiciosa, que vol créixer, però cap a
la sostenibilitat social i ambiental. Passem les pàgines del tot
val, de la destrucció de les nostres costes, de la contaminació,
de l'asfíxia del nostre aire. I fem-ho ja.
El camí que hem obert des de les Illes Balears està sent
seguit per moltes altres societats avançades, que volen tenir
futur, que desitgen passar a la història com una generació que
va lliurar un món millor del que va rebre.
En aquest futur no hi ha cotxes contaminants: hi ha
vehicles sostenibles, alimentats amb energies alternatives,
com dicta una llei de canvi climàtic i transició energètica que
ja ha entrat en aquesta cambra. Siguin generosos amb ella,

però sobretot siguin generosos amb els que vénen darrere. No
traïm els nostres fills i els nostres néts.
(Alguns aplaudiments)
Alimentem un futur amb un 100% d'energies renovables i
zero emissions contaminants, un futur sense les xemeneies de
carbó o de fueloil des Murterar i de Maó.
Siguem el canvi que volem veure al món. Siguem aquest
futur sostenible i net que hem començat a garantir. Avancem
també de la mà d'una llei de residus que ara passarà per aquesta
cambra; arriba amb el reconeixement dels que fan de la causa
ecologista la seva raó de ser i amb l'aval de governs europeus
que la miren com a exemple a seguir. Sumin-s’hi i desterrem
junts la contaminació i el plàstic. És el moment de fer-ho, de
comprometre'ns amb el nostre futur, d'innovar per convertir
les dificultats de la transició en oportunitats per millorar.
Passem la pàgina de la resignació i escrivim un futur del qual
ens sentim orgullosos.
O no estam tots orgullosos que aquestes illes hagin estat
capaces de crear el Parc Natural d'Es Trenc? Jo n’estic, tot i
ser plenament conscient que ens queda encara molt per fer;
igual que estam orgullosos d'una regulació que protegeix la
posidònia, o d'una planificació que frena totes les ampliacions
i construccions de ports esportius. I més orgullosos estarem
tots quan es completi l'ampliació de parcs naturals que tenim
en marxa; o quan es faci realitat l'ampliació del Parc Nacional
de Cabrera, que molt aviat multiplicarà per 9 la seva extensió
per convertir-se en el més gran de la Mediterrània; i serà aquí,
a Balears, i serà de tothom.
Com no ha d’estar orgullosa de tot això aquesta societat?
Com no hem d’estar satisfets de ser pioners a Europa amb un
regulació de l'entrada de cotxes a Formentera que compta amb
el consens i l'aportació de tots?, un projecte de llei que,
precisament, volem aprovar aquest divendres en un Consell de
Govern a Formentera.
Perquè estam orgullosos del que som i il·lusionats amb el
que serem, no ens conformam. No ens resignam a una xarxa de
depuració d'aigües sobrepassada, abandonada durant anys a la
seva sort. Avui desenvolupam una nova cultura de l'aigua.
Gràcies a ella hem destinat recursos a pro tegir els nostres
aqüífers i garantir la seva existència futura. Gràcies a ella
vàrem rescatar Talamanca de l'immobilisme per instal·lar un
nou emissari en temps rècord. Gràcies a ella estam destinant
43,1 milions de l’impost de turisme sostenible a millorar les
infraestructures del cicle de l'aigua. Tenim 108 milions en
execució per millorar la depuració i hem signat un contracte
de manteniment de 72 milions en sis anys. Hem activat les
dessaladores de Ciutadella i de Santa Eulària des Riu, i el
mateix farem amb l'ampliació i el reforç de noves plantes
d'una xarxa de tractament clarament insuficient. Però deixarà
de ser-ho amb la feina decidida i rigorosa de totes les
administracions competents. I en aquest punt, vull agrair
especialment la implicació dels ajuntaments de les nostres
illes.
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En la col·laboració trobam els exemples que ens fan sentir
orgullosos. En el treball conjunt veim la societat solidària i
imaginativa en la qual volem viure. Aquesta és la societat
amable que va acabar amb la barbàrie de la tortura d'animals.
Aquestes són les illes responsables que han regulat contra la
violència en l'esport. Aquesta és la comunitat cohesionada que
avança cap al federalisme interior, apropant els serveis i les
institucions als ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. És la societat amb futur que convertirà hospitals
obsolets que a molts ens varen veure nàixer, com Verge del
Toro, Can Misses i Son Dureta, amb garantia de qualitat de
vida i atenció de màxim nivell pels nostres majors. És la
societat ètica que obre les portes de la vida als que s’han
enfrontat a la mort a la Mediterrània.
És la terra oberta que estima la seva llengua i la seva cultura i
abraça les que vénen de fora.

Ens vàrem comprometre a fer feina per facilitar l’accés de
to thom a un habitatge, i ho feim posant en marxa el pla
d’habitatge públic més ambiciós d’aquesta terra, activant
ajudes de lloguer, i avui els anuncii que rebaixarem a gairebé
la meitat l’impost que grava la compra d’un primer habitatge
de menys de 200.000 euros. Els convid a unir-se a un projecte
de futur on la política d’habitatge ja no és només protecció
social sinó la garantia d’un dret per a tothom.

Aquesta és la societat inspiradora que pren exemple
d’esportistes com Rafa Nadal, Alba Torrens, Mario Mola,
Patri Guijarro, Enric Mas, Maria Perelló o Markus Cooper,
que duen els valors d’aquestes Illes dalt de tot. Aquestes són
les illes plurals, que han recuperat òrgans de diàleg com el
Consell de la Joventut o el CES. Aquesta és la societat
feminista que persegueix des de la unitat i la determinació la
igualtat entre homes i dones; una comunitat valenta, que
articula un pla d'acció contra l'explotació sexual de nines i
dones; la societat diversa que es va donar una llei d’LGTBI.
Una societat que avança amb pas ferm cap a un present
sostenible per a tothom, cap a un futur millor per als nostres
fills.

Ens vàrem comprometre a preservar el nostre territori i a
fer d’aquestes Illes un lloc més amable per viure. I ja no tot val
en aquesta terra: hem frenat el consum de més territori i hem
blindat el futur dels nostres parcs naturals i praderies de
posidònia. Ara desterrarem per sempre d’aquesta terra els
plàstics i els fums contaminants, i de la mà de les lleis de
residus i de canvi climàtic avançam cap a l’economia verda.
No passarem a la història com la generació que va mirar cap
a un altre costat.

Aquesta és la societat que estam millorant des del Govern
que tenc l'honor de presidir...
(Alguns aplaudiments)

Ens vàrem comprometre a impulsar un turisme més
equilibrat, que generàs més beneficis tot l’any, i ho estam fent,
sortint de la trampa de la quantitat per créixer només en
qualitat; allargant la temporada amb viatgers que deixen més
ingressos. Ara, la tracció del turisme ens ha d’accelerar cap a
un model productiu més divers, que se solidifiqui en sectors
nous i de gran valor afegit, com l’economia del coneixement.

Ens vàrem co mpro metre a despertar les institucions de
l’apatia que va estancar el nostre transport públic en el passat.
I també estem complint; augmentarem les freqüències
d’autobús, acabarem l’electrificació del tren i hem començat
a fer feina per dur el metro al Parc Bit i a Son Espases. Però
això només és el principi. El model de futur que estam
implantant farà del transport públic i col·lectiu una garantia de
comoditat, que ens ha de conduir a connectar amb tramvia
Palma i l'aeroport de Son Sant Joan.

...un govern de canvi al qual queda molt per fer, i ho farà.
Ens vàrem comprometre a retornar la pau als col·legis i a
rescatar les aules de les retallades. I ho estam fent escoltant
tothom, contractant més professors, reactivant la inversió i
rebaixant les taxes universitàries. Ara aprovarem els
pressupostos més elevats de la història, perquè sabem que la
ciutadania de demà es construeix amb l’ensenyament d’avui.
Ens vàrem comprometre a redistribuir millor la riquesa i
fer de la nostra una societat d’oportunitats. I ho estem
aconseguint. Generam més ocupació que mai i hem estimulat
un marc de diàleg social que impulsa els majors increments
salarials de la nostra història. Aquest és el nou contracte
social que han signat aquestes Illes, un contracte que ens situa
a l’avantguarda del progrés social.
Ens vàrem comprometre a fer feina per frenar la sortida de
joves i talent, que cercaven fora el futur que les seves Illes els
negaven; i hem reduït l’atur juvenil i hem impulsat un decret
per atreure el geni científic que precisam. Però no basta; per
això els he anunciat que posarem en marxa de forma imminent
un pla que farà tornar els nostres joves a ca seva.

Vàrem dir que defensaríem els interessos dels ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears per damunt de tot. Ens
vàrem comprometre a reclamar un sistema de finançament just
i a fer feina per aconseguir el Règim Especial i Fiscal que fa
massa temps que aquesta societat demana. I units ho
aconseguirem. Fent feina junts hem assolit el 75% de
descompte. Fent feina junts hem tancat un calendari que ens ha
de conduir a l’aprovació d’un nou règim especial. I no tenc cap
dubte que, fent feina junts, aconseguirem també el
finançament que mereixem.
Ens vàrem comprometre a recuperar una societat de drets
i llibertats, que s’assentàs sobre les seves arrels, la seva
llengua i cultura, per obrir-se al futur. Tancam les ferides del
passat amb una llei de fosses que fa que la nostra història sigui
de tots. I acollim refugiats que fugen de la guerra perquè la
solidaritat no es negocia.
Vàrem dir que en aquesta societat les perso nes havien
d’anar primer. I ens vàrem co mprometre a desterrar per
sempre la discriminació. Hem aprovat una llei d’igualtat i una
llei LGTBI que estam aplicant. Hem implantat un pla pioner
contra la violència masclista. Hem garantit un lloc de feina a
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totes les dones maltractades. Bastim un model d'igualtat
assentat en la conciliació, un model que des d’ara incorpora
una nova eina que permetrà a les famílies amb infants de 0 a 6
anys dispo sar de 600 euros a l'any per pagar activitats
extraescolars, escoletes i classes de reforç, perquè tenim clar
que només en la igualtat hi ha futur.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta.
(Continuen els aplaudiments)
Silenci, per favor.

Vàrem dir que edificaríem una societat sobre un futur que
ja és aquí: viurem més anys i hem de poder viure millor. Per
fer-ho possible ens vàrem comprometre a enfortir els serveis
per a la nostra gent gran i avançar-nos a l’envelliment de la
nostra po blació . I ho estam fent creant més places de
residències i centres de dia, duplicant els beneficiaris de la
Llei de dependència, i ara també recuperant de l’oblit els
no stres hospitals emblemàtics per dotar-los d’un nou ús,
perquè només avançam cap al progrés real quan progressam
tots.
Ens vàrem comprometre a posar fi al deteriorament dels
hospitals i centres de salut; a retornar drets i acabar amb els
copagaments. I hem complit. Hem recuperat la sanitat
universal, hem incorporat més de mil professionals sanitaris,
i hem ampliat i millorat els serveis a tot el territori. Avançam
en un model que converteix la ciutadania en principi i fi de
totes les polítiques. Per això vos anuncii que a partir del 19
eliminarem el copagament de medicaments que avui castiga la
butxaca de gairebé 190.000 jubilats i pensionistes d'aquestes
illes.
Aquest és el projecte de progrés que ens condueix a un
futur per a tothom. “El meu nosaltres és un nosaltres sense
nom, fet de tots el nostres noms”, diu la filo sofa Marina
Garcés. Volem un nosaltres, un “noltros”, fet de tot el que
som; el “noltros” igualitari, inclusiu i just que vàrem prometre.
Un “noltros” d’oportunitats, que estimuli el millor de cadascú.
El “noltros” cap al qual avançam des de fa tres anys. Un
“no ltros” que ens exigeix més, que ens necessita a tots. Un
“noltros” per guanyar el futur.
Avui els convid a sumar-se a aquest futur, que construïm
sobre el compliment de la paraula donada. Un futur per a tots,
impulsat per un model de canvi més viu que mai. Un futur que
ha passat pàgina a l’amargor, el derrotisme i la paràlisi. Un
futur de prosperitat sempre per a tothom. Un futur amb més
igualtat i sense discriminació. Un futur que amplia drets i
retira càstigs. Un futur solidari i just. Un futur que millora allò
que és de tots i reforça els serveis públics. Un futur que
facilita oportunitats i elimina barreres. Un futur que abraça el
millor de nosaltres i defineix una societat integradora i culta.
Un futur amb més democràcia. Un futur que assolirem amb un
model d’avanç cap al progrés, propi de les Illes Balears, però
que s’ha convertit en referent per a tot l’Estat. Un futur que té
un projecte, aquest projecte: un avui per a tothom, un demà per
a tothom.
Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments)

Doncs se suspèn la sessió fins demà, a les nou hores del
matí.
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EL SR. PRESIDENT:

profundament que vostè hagi fet perdre quatre anys a tanta de
gent amb unes circumstàncies favorables úniques.

Bon dia, senyores diputats i senyors diputats.
Debat sobre l'orientació política general del Govern
de les Illes Balears
Continuam amb la sessió, amb l'orientació política general
del Govern.
Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Gabriel Company.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputades. Sra. Presidenta del Govern, ahir va fer el que haurà
estat no només el darrer debat de política general d’aquesta
legislatura sinó segurament el seu darrer debat co m a
presidenta del Govern de les Illes Balears. Ahir va fer aquell
debat i vostè ha presidit un govern durant més de tres anys,
però no ha estat capaç mai de governar-lo, no és la primera
vegada que li deim. Vostè ahir podria haver-se lluït fent un bon
balanç de legislatura ja que el seu govern està gestionant el
major pressupost que ha tengut mai aquesta comunitat, amb
1.350 milions d’euros més enguany que la passada legislatura.
Però després d’escoltar-la és evident que ha perdut
l’oportunitat que demanava a principi de legislatura quan vostè
ens va dir que ho volia canviar tot perquè tot canviàs. La
conclusió a què ens duen les seves paraules d’ahir és que la
tercera versió d’un pacte d’esquerres contra el Partit Popular
ha estat un nou fracàs. Tant de somniar durant aquests tres anys
i mig i s’ha oblidat de la gestió, Sra. Armengol. I la veritat és
que ho tenia tot a favor, el millor cicle econòmic de la història
d’aquestes illes, com també vostè ahir va reconèixer, una
administració pública sanejada i una comunitat que l’any 2015,
a diferència del que va dir vostè ahir, a l’any 2015 aquesta
comunitat autònoma liderava la creació de feina a Espanya.
A més, vint anys d’experiència en política que du vostè i el
que tocaria haver après dels dos pactes d’esquerres fracassats,
això fa que s’esperava molt més de vostè. El motor el va agafar
en marxa i en ple funcionament, i vostè tenia l’obligació de fer
més, molt més del que ha fet.
Li demanaven els professionals sanitaris, els de l’escola
pública, el de la concertada, els pagesos, els caçadors, el
sector nàutic, les patronals, els de lloguer turístic, el sector
hoteler, la petita i mitjana empresa, els comerciants, els
restauradors, els pares i mares de famílies, fins i tot li demana
també, o li ha demanat, la Plataforma Antidesnonaments, les
entitats ecologistes, aquelles que el seu president del Consell
de Mallorca els diu que estan de vacances quan el go vern
popular, quan el Govern del Partit Popular està en el poder, els
sindicats de l’escola pública, els agents culturals. Molts d’ells
diuen que se senten decebuts amb un govern incapaç de passar
de l’eslògan als fets en la majoria de les ocasions. Tots ells
diuen que ha estat una legislatura perduda. I em dol

Pareix que els únics que semblen no sentir-se decebuts
amb la seva gestió són els de Podemos, i això sí que ha estat
un miracle, perquè any rere any els ha promès acabar amb els
barracons, actuar davant l’emergència d'habitatge, i any rere
any no els ha fet ni cas, i ells han seguit aprovant-los les
principals lleis i els pressuposts i ben contents, com basta
veure la cara del Sr. Jarabo.
(Alguns aplaudiments)
O són bons d’enganyar o són bons d’enganyar, Sra.
Armengol, o ha estat, Sr. Jarabo i Sra. Camargo, trepitjar
moqueta i oblidar-se dels carrers.
(Algunes rialles)
Només havia de gestionar, Sra. Armengol, gestionar l’èxit
perquè el fracàs que vostè va tenir en l’anterior legislatura del
pacte de progrés ja li vàrem gestionar nosaltres. Però
desgraciadament la ideologia mal entesa ho ha impregnat tot
durant la seva presidència, una ideologia que massa vegades
vostè i els seus socis han posat per sobre de l’interès general.
Pot estar tranquil·la, perquè no tenc cap intenció de
boicotejar aquest debat, com deia dilluns el seu portaveu. Jo
crec que ahir ja ho varen fer els que li varen fer el seu discurs,
ja li varen boicotejar ben a bastament.
(Alguns aplaudiments)
Però és evident que el que toca avui és passar comptes al
seu govern i a aquest pacte d’esquerres. Comparem, idò ,
quines diu vostè que han estat les seves prioritats i quines han
estat realment, perquè s’ha acabat el temps, el temps de la
propaganda, el temps dels anuncis repetits, com ahir, el temps
de les promeses que ja no podrà complir, el temps dels
somnis grandiloqüents d’una presidenta incapaç de solucionar
allò essencial que són els problemes del dia a dia dels
ciutadans.
Vostè ahir va parlar d’educació, i jo també m'hi vull parlar,
li vull parlar de les xifres rècord de barracons, 116, més que
mai, molt lluny d’aquells 33 que vostè va prometre. Veu
aquesta imatge, aquí vostè havia promès una escola nova, veu
com està? Això és el que queda de la seva po lítica de
màrqueting: un solar.
(Alguns aplaudiments)
Vostè ahir es va oblidar de moltes coses, vostè ahir es va
oblidar, per exemple, de Jaime i de Noah que no han pogut
començar les classes enguany per manca de professorat de
suport, amb el pressupost més alt de tota la història, Sra.
Armengol; o dels retalls d’ATE a Eivissa; o de l’escola Camilo
José Cela de Palma; o del canvi de criteri en el transport
escolar de nins amb discapacitat, Sra. Armengol, nins amb
discapacitat i aquest transport escolar ara dificulta encara molt
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més el dia a dia de les seves famílies; o de les escoletes de
Palma sense aire co ndicionat, mentre la seva regidora de
Palma, del seu pacte, se’n va a Itàlia per veure si descobreix
com s’ha de fer per posar aire condicionat a les escoles, com
si a Balears, aquí, a Palma, no tenguéssim empreses punteres,
però punteres a nivell mundial. No en sabem res ni dels aires
condicionats ni tampoc de les factures del viatge.
(Alguns aplaudiments)
Vostè ahir tampoc no va parlar del trist lideratge de les
Illes Balears en el rànquing de fracàs escolar i abandonament,
i que tampoc això no li ha ocupat ni li ha preocupat aquesta
legislatura; per no parlar per la nul·la aposta del seu govern per
l’aprenentatge en llengües estrangeres. Vostès só n més de
subvencionar els intercanvis amb comunitats autònomes de
parla catalana, però i què en feim de l’anglès?, i què feim
perquè els nostres al·lots aprenguin anglès? Doncs, bé, que
cadascú s’arregli com pugui o, millor dit, que l’aprengui qui
pugui pagar, que algun dels vostres ho fan. Sense mencionar
els casos de possible adoctrinament que actualment,
actualment, està investigant la fiscalia i que vostè no ha volgut
saber ni si passava ni si no passava.
Amb més doblers que mai, Sra. Armengol, una legislatura
bastant perduda en educació.
Va parlar ahir d’habitatge, i jo també n'hi vull parlar, vull
parlar del Pla antidesnonaments que havia de tenir enllestit els
cent primers dies del seu mandat i que ja n’han passat més de
1.300 i encara no sabem de què va.
Podem parlar dels desnonaments d’IBAVI, que jo mateix
vaig aturar l’anterior legislatura i que vostè ha tornat a
reactivar aquesta legislatura.
(Alguns aplaudiments)
Podem parlar dels preus del lloguer situats entre els més
alts d’Espanya, avui un treballador ha de pagar quasi uns mil
euros per un lloguer digne; o podem parlar del preu de
l’habitatge disparats des de l’any 2015, i també podem parlar
del que vostè diu que és el seu pla de lloguer que en realitat no
és el seu, que és el d’Espanya, que és el de Madrid; o dels
HPO que no ha fet ni farà aquesta legislatura, de les úniques
que en pot parlar vostè és de les de Formentera que les vàrem
començar no saltres a l’anterior legislatura i fa més de tres
anys i mig, i té més doblers que mai; o dels plans de lloguer
social, també de la passada legislatura; o de Son Busquets, un
conveni firmat amb el Partit Popular i que el PSOE va rebaixar
l’edificabilitat per fer menys habitatges socials; o de la
vulneració del dret a la propietat privada, això sí que és seu, li
ho he de reconèixer, vulnerar la propietat privada és una cosa
que a vostès els posa.
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està Son Dureta? Així. Fa tres anys que vostè ens promet que
ho tombarà. No es preocupi, Sra. Armengol, això si espera un
poc més caurà tot sol.
(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
No es preocupi, no s’ha de gastar res. I que dir-li del decret
de garantia de demora que ja el va anunciar en el debat de l’any
passat i ahir ens va tornar a dir que ara el farà. Bé, un altre,
com Son Dureta.
També es va oblidar de parlar dels tancaments dels
quiròfans per mosques a Can Misses o dels centres de salut
sense aire condicionat i amb un estat lamentable de
manteniment o de les ambulàncies del 061 sense metges ni
infermeres durant aquest estiu o de les urgències col·lapsades
o d’esperes injustificades en proves diagnòstiques i
radiològiques, especialment mamografies, o de canvis en el
circuit assistencial dels malalts oncològics que varen provocar
la indignació dels malalts o de la manca de pro veïment
d’algunes vacunes. No se’n recorda, Sra. Armengol? I just, just
arribarà a temps de complir una promesa que ens ve fent des
del primer dia, la gratuïtat dels pàrkings de Son Espases i Can
Misses, perquè ara diu que serà per a l’hivern. Vegem-ho.
Esperam que sigui així perquè està aprovat per tots. En canvi
no vàrem escoltar cap mesura ni una per fidelitzar els metges
i professionals a Eivissa, a Menorca o a Formentera.
Amb més doblers que mai, Sra. Armengol, una legislatura
perduda també a sanitat.
Vostè va parlar ahir de mobilitat, i jo també n'hi vull parlar.
Li vull parlar de les jornades de vaga a SFM, no n’hi havia
hagudes tantes mai, o dels retalls en les freqüències, o dels
retalls injustificats, o de les queixes constants dels usuaris, o
de la manca de previsió, encara hi deu haver al·lo ts que
esperen a Sineu del dia del Much perquè no hi va haver la
previsió que hi havia d’haver.
(Alguns aplaudiments)
Tampoc no han estat capaços d’acabar amb les obres que
nosaltres els hi vàrem deixar encaminades la passada
legislatura, com la carretera general de Menorca, la carretera
de Vila a Santa Eulària, o la de Llucmajor a Campos, o el
sego n cinturó o els accessos a Palma. Vostès han creat un
caos circulatori per ideologia i han intentat culpar els turistes,
però la veritat és que el tenim cada any. Ahir una persona que
venia de Manacor va haver d'estar una hora i quart per entrar a
Palma.

Amb més doblers que mai una legislatura perduda també en
habitatge.

El seu pla de mobilitat, un altre buf. Hi ha coses curioses,
un pla de mobilitat que dur la prolongació del metro fins el
ParcBit i Son Espases, una proposta del Partit Popular i que
vostè en el mes de maig, fa dos o tres mesos, ens va votar en
contra. Ja és veritat del que diuen del Sr. Sánchez, i vostè veig
que ho segueix, només encerta quan rectifica.

Va parlar de sanitat, i jo també li vull parlar de sanitat. Li
vull parlar de Son Dureta, però no n'hi parlaré molt. Veu com

La foto d’aquesta legislatura és més vehicles privats que
mai, embossos tot el dia, pertot. La gent no vol passar una hora
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dins el cotxe a l’entrada a Palma, la gent vol solucions i
desgraciadament per a ells no en tenen cap ni una.

especial molts de ciutadans que ara se’ls prohibeix treure rèdit
al seu patrimoni.

Vostès han induït el caos circulatori sense fer res per
millorar el transport públic, que aquesta legislatura és de tot
menys amable, net i eficaç, com vostè va dir ahir que volia que
fos. Fins i tot han estat incapaços de complir una mesura
aprovada en aquest parlament, una mesura presentada per
Noves Generacions del nostre partit, i el que voldria és fer
efectiu l’augment de la targeta intermodal fins als 30 anys en
lloc de 2 5 . Ajudes als joves de boqueta, però a l’hora de la
veritat, res de res, ara, això sí, a l’any 2025 no tendrem cotxes
diesel, l’any 2035 no tendrem de benzina, arribarem a anar
amb carro, això li anirà bé al conseller de Medi Ambient.

De turisme també podríem parlar del silenci del seu
govern davant actuacions “turismofòbiques”, de la complicitat
i fins i tot de l’intent de justificació d’aquestes accions per
part de membres del seu govern.

(Alguns aplaudiments)
Prohibir, prohibir i prohibir, això és el que tenim, Sra.
Armengol. No em digui que no és guapo estar aturat a la Via de
Cintura de Palma i llegir un cartell que posa: “la carretera de
Formentor està tallada”. Fantàstica metàfora de les solucions
en mobilitat del seu govern i dels seus socis a les diferents
institucions competents. Bé, supòs que a Formento r també
informaran de com està el trànsit a Palma, imagín que hauran
posat un cartell allà, no hi he anat.
Amb més doblers que mai una legislatura perduda també a
mobilitat, Sra. Armengol. Bé, jo diria que més que una
legislatura perduda aquí el que tenen és una legislatura
embossada, físicament i mentalment.
També va parlar de turisme, poc, la veritat, però jo també
en vull parlar. Vostès han duplicat el preu de l’ecotaxa sense
importar-li l’impacte que això ha tengut so bre la
competitivitat de la nostra indústria turística. La caiguda de
turistes enguany és una evidència i les perspectives per a la
propera encara só n més preocupants, no li bastarà tots els
doblers que gasta en comunicació per intentar fer veure l’altra.
Això passa a dia d’avui, Sra. Armengol, hem de rectificar.
Podem parlar també de la derogació de la Llei de turisme.
Vostè ahir va presumir de qualitat i ens va venir a donar la raó,
qui és que ha fet possible que hi hagués un increment de
qualitat? La Llei de turisme que vàrem aprovar l’anterior
legislatura i que vostè ha aturat i ha derogat just perquè la va
fer el Partit Popular, i ara no hi ha ni una so la o bra en
funcionament, el 2020. Això és el que ha fet vostè, Sra.
Armengol.
(Alguns aplaudiments)
La nostra llei va suposar una inversió de més de 1.500
milions d’euros, li ho diuen tots els hotelers a vostè, i com
així l’ha aturada? Per aquest odi al Partit Popular? Això no està
bé, Sra. Armengol.
I va bravejar de la seva llei Frankenstein -hi ha per allà el
Sr. Biel Barceló encara per aquí- per regular el lloguer de
vacances. Aquesta llei és un engendro, ho va dir el propi
Barceló, és un engendro que ha enfadat a tothom, de manera

També una legislatura perduda en turisme.
Vostè va parlar ahir d’economia, i jo també en vull parlar,
i va tornar a presumir ahir. La veritat és que les coses van bé
i nosaltres ens alegram moltíssim, van bé encara, perquè vostè
s’ha passat tres anys i mig aprofitant la inèrcia de les reformes
estructurals fetes la passada legislatura tant a les Illes Balears
com al Govern d’Espanya. Vostè no ha fet absolutament res
per donar un impuls a l’activitat econòmica de manera que
aquesta bonança la puguem fer més duradora en el temps,
vostè no ha dut cap reforma ni una a aquest parlament que això
sigui més llarg, per fer que visquem millor durant més temps.
Vostè ha practicat una política prohibicionista, de tot i per a
tots, o n les moratòries han estat a l’ordre del dia. I avui ja
tenim indicadors que ens diuen que iniciam novament un
procés de desacceleració econòmica que podria acabar
afectant sense cap dubte la creació de feina.
I vostè va parlar ahir d’agricultura, també poc, la veritat,
perquè no té de què presumir. Miri, vostè ha aconseguit que
els pagesos de Balears siguin els darrers d’Espanya a cobrar
quan eren els primers d’Espanya a cobrar les ajudes de la
política agrària comunitària. Vostè ahir va bravejar de 3 00
pagesos joves incorporats, no sé com és possible, i ha aturat
la línia d’ajudes perquè s’hi puguin tornar incorporar, té 2.000
expedients aturats amb 11 milions d’euros de Pla de
desenvo lupament rural on hi ha les ajudes d’aquests joves
pagesos i les té aturades perquè aquell senyor no sap
gestionar.
I sap què ha fet? Com que no sap gestionar, ha aturat la
línia, ha dit “no vull que n’entrin pus", això és el que ha fet, que
és el que fan amb tot, ho aturen, prohibeixen. Per tant, vostè
no en pot bravejar gens ni mica. Surti a parlar amb els pagesos,
si no n’hi ha cap que en parli bé, fins i tot els més propers a
vostè callen perquè no queda més remei.
I de la Llei agrària, no en vull parlar, de la Llei agrària, és
un atac el que han fet vostès al sector, això també ho sabem i
vostè ho sap. Jo sé cert que vostè no està gens contenta amb
el que li han posat damunt la taula, però les circumstàncies
polítiques del seu pacte l’obliguen a haver de menjar-se
moltes vegades coses que no es menjaria, però que no se les
menja..., culpa seva.
Amb més doblers que mai, una legislatura perduda també
a agricultura.
I ahir no va parlar de comerç, de proximitat ni de petit
comerç, pràcticament en va parlar molt poquet, hi va passar
molt per damunt, d’aquest petit comerç que calcula que tendrà
un 30% manco d’ingressos aquest estiu; d’aquest petit comerç
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a qui més afectat la brutor i el caos circulatori de Palma;
d’aquest petit comerç on la seva regulació restrictiva del
lloguer turístic també ha fet molt de mal; d’aquest petit
comerç a qui vostè ha deixat tot sol en la lluita contra la venda
ambulant il·legal i a qui vostè no ha tengut ni la valentia de
defensar quan un regidor seu, del seu pacte, els titllava de
racistes i és que aquest pacte d’esquerres en general ha
governat d’esquena a Palma i això tampoc no pot ser.
(Alguns aplaudiments)
I ahir va parlar de medi ambient i jo també n’hi vull parlar,
de medi ambient. Podem parlar del bombeig de Calonge, de
l’EDAR de Santa Maria, de l’EDAR de Ferreries, del de la
P latja de Muro, del de Sóller, del de Sant Josep, del de
Binissalem, del d’Andratx, del de Cala Tarida, del sanejament
de Llucmaçanes, del bombament de Santa Eugènia, del de
l’Alqueria Blanca, de Portocolom, del de Fornell, de l’EDAR
de Camp de Mar, del col·lecto r d’Es Canar o de les
depuradores d’Àrea de Can P icafort, de Santa Eulària
d’Eivissa.
Sap què són això, Sra. Armengol, vostè que ha dit que no
hem fet res, que no vàrem fer res?, sap què són?, això són
obres que li vàrem deixar fetes dins uns plurianuals, Sra.
Armengol, i sembla mentida i les vàrem deixar totes
encaminades i són les úniques obres que vostè haurà fet durant
tota la legislatura tenint 1.350 milions d’euros més i aquell
senyor té 50 milions d’euros aturats a ABAQUA perquè no sap
gestionar!, perquè és un zero a l’esquerra gestionant!...
(Alguns aplaudiments)
I per favor, no em digui que no és així, perquè això és més
bo... és més bo d’agafar un mentider que un coix en aquestes
coses.
I sap què ens va deixar vostè al segon pacte..., o vostès al
segon pacte d’esquerres al 2011 amb aquell senyor assegut de
director general?, zero depuradores projectades!, bé, ens va
deixar 5 milions d’euros d’ajuda... de factures sense pagar dins
els calaixos, això ens va fer, eh?, però zero depuradores en
marxa, ni un euro compromès.
I és clar, ara vostè... em filtra vostè, a l’hora de filtrar és
bona, però vostè em filtra una carta per pegar-me un tir, eh?,
i resulta... i resulta que se n’ha pegat dos a vostè: un a aquell
senyor que té darrere, al seu portaveu, perquè a l’any 2010 va
posar zero indemnitzacions per a inversions, el Sr. Manera i el
Sr. Alcover que estava a EMAYA, ah, caram!, m’anava a pegar
un tir a mi i n’ha pegat dos al Sr. Alcover i per tant a vostè...
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
L’any 2010; a l’any 2011, zero i zero!, però és que, Sra.
Armengol, a l’any 2016, zero; a l’any 2017, zero, que aquest
ja és vostè i vostè m’ha volgut pegar un tir fent això?, ja ho val,
Sra. Armengol, ja ho val!
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Sap què deia el Sr. Manera? “Baleares tendrá que
amortizar 700 empleos públicos al año”, ho deia dia 5 de
maig de 2011. Sap què deia?, “augura al que le suceda en el
puesto años de calvario”...
(Remor de veus i algunes rialles)
...“la prioridad será contener el gasto”. Sap què deia el seu
conseller d’Hisenda?, li demanaven: “¿elimin ará empleo
público?, Cataluña eliminará empleo público, ¿lo veremos
aquí?” i diu: “sí, amortizando puestos, el planteamiento es
que Balears tiene que amortizar 600 o 700 plazas al año,
no podemos mantener un sector público de esta magnitud”,
i és clar que el Sr. Manera ens ho va dir, que ho passaríem de
metro, ho sabia ben cert, ell va fer suspensió de pagaments a
l’any 2010, va fer suspensió de pagaments.
Home..., i ahir ens va anunciar una nova cultura de l’aigua,
Sra. Armengol, quina?, quina ens va anunciar? Ha parlat amb
els empresaris d’Eivissa o de la Platja de Palma per saber les
pèrdues milionaris que tenen cada vegada que ha de tancar les
platges?, fa tres anys i mig que vostè governa. Vostè es pensa
encara que és a l’oposició, fa tres anys i mig que governa.
Sap la indignació que provoca que vostè persegueixi i culpi
tot el sector nàutic mentre és incapaç de ni tan sols plantejar
una solució als abocaments?
Sap què és el súmmum del postureo?, fer un simulacre per
vessaments fecals a la Platja d’En Bossa a Eivissa quan fa dies
que té vostè tancat el Port d’Eivissa pel mateix!, no importa
que se’n vagi a Can Bossa, vagi al Port d’Eivissa!...
(Alguns aplaudiments)
Amb quina cara pot demanar vostè als turistes que paguin
l’ecotaxa, un impost suposadament mediambiental si tenen la
platja de davant el seu hotel tancada perquè put i perquè és un
perill per a la salut nedar-hi?, amb quina cara, Sra. Armengol,
tres anys i mig després i amb més doblers que mai?
Per tant, amb més doblers que mai també una legislatura
perduda en aquesta matèria. Per cert, ahir també ens va dir, ens
va vendre les bondats d’ampliar parcs naturals i crear-ne de
nous, esper que no tinguin les mateixes conseqüències que a
Es Trenc, que des que és parc natural està pitjor que mai.
I també li vull parlar d’una cosa de la qual no va parlar ahir,
que és d’aquest govern transparent, obert i participatiu i del
qual vostè, ja dic, no en va dir res, perquè per això varen crear
una conselleria amb aquesta competència, la transparència, els
resultats tots els coneixem: dues conselleres fora, una d’elles
imputada per un possible delicte de corrupció i la conselleria
dissolta.
També podem parlar del tema participatiu. Vostè feren
processos participatius, un al Born i també un a Eivissa, a
Eivissa damunt l’ampliació de la carretera de Santa Eulària,
11.000 euros perquè 183 persones diguessin el que trobaven
que havien de dir i varen votar en un 80% per a l’ampliació de

7492

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 135 / fascicle 2 / 18 i 19 de setembre de 2018

la carretera i miri com està avui la carretera, el cas que fan a
aquestes consultes.

Constitució o les normes legals. Vostè creu que hi ha presos
polítics a Espanya, Sra. Armengol?

I també li vull parlar del seu canvi de personalitat política
des que el Sr. Sánchez ha arribat a La Moncloa perquè ahir tot
just va dedicar un minut i mig a parlar del que per a vostè eren
dos temes cabdals: REB i el finançament; dic eren perquè fins
fa cent dies eren aquests dos temes l’excusa perfecte per
amagar el desgavell de gestió que ha duit a terme... i el
"Madrid ens mata" constant, però ha estat arribar el Sr. Sánchez
a la Moncloa i tota la seva estratègia ha caigut. Ara avui
Madrid ja no la mata a vostè, Sra. Armengol, ben al contrari,
ben al contrari. Vostè ara se’n va a Madrid i acota el cap.

En definitiva, vostè no s’ocupa del que preocupa a la gent
i s’ha ocupat del que no li preocupa. I vostè, que ja veu que la
legislatura li ha fugit de les mans, i que encara que no ho
reconegui les coses importants han quedat pendents, vostè ara
amb aquest balanç vol que els mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs li donin quatre anys. Escolti,
quatre anys per què, Sra. Armengol?, per seguir col·locant els
seus amics en càrrec públics?, encara n’hi queden per
col·locar?, per seguir engreixant l’administració? Ja ha sentit
el que li deia el Sr. Manera. O quatre anys més per seguir
regant amb subvencions organitzacions afins i de l’espectre
pancatalanista? O quatre anys més per seguir deixant 200
milions d’euros sense inversions cada any? O quatre anys per
continuar vivint espectacles vergonyosos entre els socis de
govern?; do s mesos sense presidència d’aquesta cambra, la
polèmica de l'investigador Bachiller, el relleu del Sr. Barceló
al capdavant de la Conselleria de Turisme, o l’espectacle que
es produeix cada vegada que presenten una llei perquè abans
no han estat capaços de consensuar-la... Vol quatre anys més
per seguir expandint el missatge que ens sobren turistes?, o
per seguir aplicant polítiques de prohibició i prohibició i
prohibició?

Dia 9 de juny del 2018 deia: “el sistema de financiación
será infinitamente mejor que con Mo n toro”, bé, idò ara
resulta que li diuen que no hi haurà sistema de finançament i
vostè es mostra comprensiva, faltaria més!, només faltaria. La
fan una no ningú amb el REB -la fan una no ningú amb el REBi aquí també li treuré... “Armengo l, la moción de censura
garantiza un mejor REB para Baleares”, la fan una no ningú
amb el REB i vostè calla. Això és el que tenim ara, a dia d’avui,
d’ençà que ha arribat el Sr. Sánchez.
I aquests són, Sra. Armengol, entre molts d’altres, els
problemes dels ciutadans del carrer, els que va obviar ahir al
seu discurs i els que ha obviat durant tota la legislatura.
Ara sí, ha tengut temps per dedicar a altres coses. Vostè ha
tengut temps per dedicar-se a prohibir els toros, a crear
comissions polítiques sobre els quals la justícia ja s’havia
pronunciat, com les carreteres d’Eivissa... Per cert, tal vegada
estaria bé, Sra. Armengol, que en féssim una per veure què
suposava aquesta intervenció del Sr. Carbonero a les
carreteres d’Eivissa o a Son Bordoy, pot apuntar Son Bordoy,
Sra. Armengol...

O potser vol quatre anys més per acabar aprovant el REB,
que li falta temps; l’any 2015 ja hi va renunciar. Nosaltres amb
el REB sí que ha de saber que li donam suport totalment i
absolutament, i seguim defensant que hem d’aconseguir un
millor REB, un molt bon REB a Madrid, i té tot el suport del
Grup Parlamentari Popular i del Partit P o pular perquè això
sigui així. El que també és vera és que volem estar vigilants,
eh?, i dia 1 de gener ens havíem compromès, en el Partit
Popular, a tenir-lo en marxa; ara vostè ens diu que potser
l’aprovaran el novembre, aprovar; i quan el tendrem en vigor,
Sra. Armengol?

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
...Son Bordoy... o al solar de l’IBAVI a Campos, que la Sra.
Cladera li podrà contar coses, que es va pagar un preu de
canari jove, i mentre a aquesta cambra vostè té un cal·lapse de
lleis aturades, en aquesta cambra s’han debatut qüestions
imprescindibles per als ciutadans d’aquestes illes, per
exemple, la defensa de la democràcia al Brasil i contra
l’impeachment del seu president o contra les polítiques
migratòries del president Trump o per demanar la noextradició d'Hervé Falciani, o per demanar la república, o per
canviar el nom a Palma, o per prohibir la jura civil de la
bandera espanyola, o sobre la participació de la família reial
als actes d’inauguració del Palau de Congressos.
Efectivament, Sra. Armengol, quan vostè ve cap aquí es troba
tothom que l’atura per demanar-li per aquests temes, és un
clamor dins Palma!, tothom està preocupat per aquests temes.
O a favor del que vostès insisteixen a anomenar presos
polítics. Miri, aquí sí que m’agradaria que també en prengués
nota, ja que vostè té tot el temps del món per contestar; vostè
creu que hi ha presos polítics, a Espanya?, perquè nosaltres
pensam que hi ha polítics presos per haver incomplert la

Sra. Presidenta, els ciutadans no es poden permetre quatre
anys més d’esquerres, i no només perquè hagi estat una
legislatura perduda, sinó perquè hi ha una cosa molt més greu,
que és el desgavell que vostè ha muntat a les diferents
institucions. Per això avui li he parlat no només del seu govern
balear, li he parlat dels co nsells de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa, de Formentera, i de l’Ajuntament de Palma, perquè
aquest és el preu que hem hagut de pagar tots els ciutadans de
les Illes Balears perquè vostè estigui asseguda a la Presidència
del Govern; aquest és el preu que hem hagut de pagar, i hem
hagut d’aguantar coses que no eren aguantadores, i quan un
regidor insulta el petit comerç vostè n’és la responsable, Sra.
Armengol, perquè vostè l’ha volgut, aquest pacte; i quan el
Consell de Mallorca cedeix el Teatre Principal per premiar i
homenatjar colpistes, vostè n’és la responsable, Sra.
Armengol; i quan es trenca el consens de la Diada de Mallorca
per acontentar MÉS, vostè és la màxima responsable; i quan el
president d’aquest parlament, que és la segona autoritat, i em
sap greu perquè li tenc afecte personal, treu fora els
periodistes, o va a manifestacions a favor dels polítics presos,
o ha de ser desautoritzat per la Casa Reial, vostè n’és la
responsable!
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(Alguns aplaudiments)
I vostè, Sra. Armengol, si m’ho permet, estic segur que
també ho sap i també ho ha viscut, perquè vostè, de política, en
sap molt més que tots aquells que l’envolten, i els ha manejat
així com ha volgut, i ells ni se n’han adonat. A vostè ja li va bé
tenir un conseller de Medi Ambient que li pinti un parc a
Tanzània, o que pegui escopetades a les cabres d’Es Vedrà;
aquí, d’aqueixa manera, no es fiquen amb vostè, es fiquen amb
ell. Però resulta curiós també veure com baden els seus
suports, perquè ja em dirà, Sra. Armengol, qui va alertar del
cas contractes, qui tenia la informació, Sra. Armengol? Jo no.
Qui la va filtrar? Qui tenia la informació del viatge al Carib tot
inclòs del Sr. Barceló?, a qui ho va dir, el Sr. Barceló, que se
n’anava de viatge?, qui ho va filtrar? Qui va pro vo car la
defenestració de l’anterior presidenta del Parlament? Qui ha
sortit beneficada amb el canvi de portaveu de Podemos?, eh,
Sr. Jarabo?
(Algunes rialles)
Qui ha venut els seus socis amb esmenes d’amagat a la Llei
d’habitatge o a la Llei del sòl? I ells tan contents!
(Més rialles)
I jo li he de reconèixer aquest mèrit, Sra. Armengo l;
nosaltres no el tenim.
Des del P artit Popular de les Illes Balears li deim, Sra.
Presidenta, que aquest pacte d’esquerres té data de caducitat
a les pròximes eleccions de l’any 2019. Vostè ha suspès al
capdavant d’aquest tercer pacte contra el Partit Popular, i això,
Sra. Armengol, tot i tenir 1.350 milions d’euros més que els
que tenien l’any passat. En definitiva, estam davant un govern
liquidat. I no dic, Sra. Armengol, que vostè sigui sectària,
excloent i radical, no dic que ho sigui, però és evident que
vostè ha consentit que sigui així des de principi de legislatura
dins el seu entorn de govern, i això ha perjudicat molt la
imatge i el prestigi de les nostres institucions i els interessos
de la majoria de ciutadans.
Li vaig dir en el debat de l’any passat que com a president
del principal partit de Balears no venia a aquesta cambra a
combatre sinó a debatre, perquè la política no ha de ser un
camp de batalla, sinó un punt de trobada on partits de diferent
ideologia siguem capaços d’arribar a acords en benefici de
l’interès general, i sobretot allà on els debats que s’estableixin
i les diferències es puguin ventilar amb exemplaritat, amb
respecte a to tes les opcions, desqualificant menys, si és
possible, senyors de Podemos -ja sé que per a vostès això és
molt complicat, però estaria bé emprar un poc més d’educació
i deixar la desqualificació constant-; avantposant o anteposant
l’interès general a l’interès partidista, i essent capaços de
donar solucions als problemes quotidians de la gent. En
definitiva, fent política en majúscules, com la que es va fer en
el nostre país i a la nostra comunitat autònoma els primers
anys de la democràcia.
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Perquè ja li ho vaig dir també, Sra. Armengol: aquí no hi ha
enemics. Alguns de l’esquerra volen generar enemics, perquè
sense enemics no viuen; bé, el Partit Popular creu que no n’hi
ha d’haver; podem tenir diferències de punt de vista però tot
això ho hem de posar damunt la taula per afavorir els ciutadans
de les Illes Balears.
De fet no devem ser tan do lents quan vostè ahir ens va
anunciar que votaran a favor d’algunes de les mesures fiscals
que vàrem registrar amb una proposició de llei dimecres
passat; jo estic content, perquè ens les ha copiades talment, i
això li ho agraesc, i estic segur que n’hi ha un estol més que
afecten a discapacitats, que afecten a joves, que afecten a
famílies que tenen moltes necessitats, que també ens hi
podrem entendre, perquè jo sé que vostè en això és sensible,
i li ho dic de veres, i estic segur que farà un esforç perquè això
sigui així, perquè ara es pot, Sra. Armengol.
I ho veu, Sra. Cladera, com és possible reduir impostos?,
i han hagut de venir aquí de pressa i corrensos; ho veu, com és
possible?
Per això avui vull reivindicar una forma de fer política
basada en l’interès comú, a donar resposta a les necessitats de
la societat, a ajudar a fer de la nostra comunitat autònoma i
d’Espanya un lloc més (...)...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Company, per favor, vagi acabant.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Vaig acabant. Me n’ha donat poc, de marge.
I a fomentar també la convivència entre tots sense crear
bàndols de bons i dolents, perquè és vera, Sra. Armengol, que
aquí ningú no té la veritat absoluta. Així entenc jo l’activitat
política i així l’exercirem si després de les eleccions del
proper mes de maig de 2019 tenim la confiança de la nostra
societat, perquè li vull dir que en el Partit Popular de les Illes
Balears estam preparats per tornar a assumir la responsabilitat
de govern en aquesta comunitat, amb un projecte basat en la
gestió, que vostè no n’ha tenguda gens, i en la convivència, que
vostè ha fet molta feina per espenyar-la; amb un projecte
integrador i no excloent, amb propostes concretes i possibles
en benefici de tots els mallorquins, menorquins, eivissencs i
formenterers.
Moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Company. Passam... al torn d’intervenció de la
presidenta del Govern..., té la paraula la Sra. Francina
Armengol.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes, diputats i
diputades. Esper que estiguin preparats per passar un dia intens
de debat polític, un dia d’aquells que valen la pena també viure
en política, perquè parlar de política, parlar del que es fa, retre
comptes de la gestió feta i poder debatre ara avui amb els
diferents grups parlamentaris d’aquesta cambra ens dignifica
a tots i a totes, perquè parlar d’això significa parlar de les
perso nes, parlar d’allò que treballam dia a dia per millorar,
parlar de la nostra societat, de com la veim, de reptes de futur
que tenim encaminats, i evidentment d’explicar el que s’ha fet
durant aquests tres anys i poquets mesos de legislatura.
Sr. Company, intentaré explicar-li una vegada més tota la
gestió feta durant aquesta legislatura breument i, sobretot, cap
a on apuntam els que ens ha tocat governar en aquests tres anys
en aquesta comunitat autònoma, gràcies -i ho recordarem- a
l’ànim i el sentiment de moltíssimes persones que dia 24 de
maig varen confiar en unes forces progressistes per governar
aquestes illes, per canviar el fons i la forma de fer la política,
i això s’ha aconseguit durant aquests més de tres anys de
legislatura. Després li contestaré aquelles qüestions que vostè
ha plantejat a diferents àrees de la gestió del Govern, i
evidentment tornaré rebatre amb l’explicació que aquest
govern ha posat la mirada llarga, no només hem pensat en
polítiques d’aquesta legislatura sinó que sobretot hem posat la
mirada llarga pensant en el futur del que interessa als ciutadans
i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma, i em permetrà que
li digui, Sr. Company, que no compartesc en absolut aquesta
visió derrotista que vostè fa de la societat de les Illes Balears
i de la realitat de la nostra societat i, a més, totes les xifres el
desmenteixen, Sr. Company. La realitat és que, li agradi o no
al Partit Popular, tres anys i un poquet més de mesos, des del
2015, estam millor en aquesta comunitat autònoma, estam
millor, la gent viu millor, hi ha una millor economia, hi ha més
redistribució de riquesa, hi ha més drets, hi ha més
democràcia i hi ha més garanties per a la ciutadania.
I és clar, que em digui el Partit Popular que hem romput la
convivència, quan veníem d’una legislatura on cent mil
persones sortiren al carrer per dir-los prou...
(Alguns aplaudiments)
..., on no hi havia entesa amb ningú, Sr. Company, i jo sé que
queden moltíssimes coses per fer i jo sé que queden
moltíssimes coses per treballar, i sé que, evidentment, en
algunes coses ens haurem equivocat, però, Sr. Company, el
que és inevitable de voler assumir és que la realitat ha anat a
millor, que les polítiques són millors, que s’han canviat
moltíssimes coses durant aquesta legislatura. I ho hem fet amb
empenta, amb valentia, amb idees, amb compromís, amb
coherència, Sr. Company, que això també és important.

endavant i les que no han estat po ssibles també les hem
explicades, i hem millorat la vida de tothom, aquesta és una
realitat, o així ho hem intentat, així ho hem treballat
intensament des del Govern de les Illes Balears, a més, d’una
forma consensuada i pactada. I a això li don molt de valor, ho
hem fet des del diàleg, des del diàleg amb tothom, des de
l’acord polític, des de l’acord social, aquesta ha estat la forma
de fer feina, des de l’acord i amb rigor, Sr. Company.
M’ha dit durant tot el seu discurs que tenim més recursos
econòmics; perquè hi ha hagut un rigor amb els comptes
públics, m’ha dit vostè...
(Alguns aplaudiments)
... m’ha dit vostè, m’ha dit vostè: no veníem d’aquesta situació.
Bé, Sr. Company, nosaltres vàrem heretar una comunitat
autònoma amb 9.000 milions d’euros de deute, aquesta és una
realitat, Sr. Company; un deute públic que qui ha abaixat som
nosaltres...
(Alguns aplaudiments)
..., Sr. Company, som nosaltres. Vostès no varen acomplir el
dèficit més que un pic en tota la legislatura,...
(Alguns aplaudiments)
... aquells que parlen tant de rigor i d’ortodòxia, nosaltres hem
acomplit les regles de despesa, que no compartíem, que no
compartíem ni compartim, hem acomplit el dèficit que ens
exigia el Govern del seu partit, Sr. Company; hem acomplit
tots els paràmetres propis d’un rigor pressupostari i alhora
hem augmentat un 20% les polítiques socials, les polítiques
dedicades a tothom, que ha estat la nostra prioritat, les
persones, que eren i són la nostra prioritat.
(Alguns aplaudiments)
Per tant, des del rigor, des de la valentia, des del
compromís, des de garantir els drets dels ciutadans, des de
millorar la democràcia, des de pensar en un futur millor per a
tots i per a totes així fa feina el Govern que tenc l’honor de
presidir i així pensa seguir fent feina aquest govern i aquells
partits que li donen suport durant més anys en aquesta
comunitat autònoma.
I ara entraré àrea per àrea més o manco en el que vostè
m’ha plantejat, per veure si vivim dos móns paral·lels, sembla,
Sr. Company, em permetrà que li digui.
Hem començat per educació, ja li he dit, vostès, parlar
d’educació tenen credibilitat pràcticament zero, pràcticament
zero, Sr. Company.
(Alguns aplaudiments)

Nosaltres vàrem ser capaços de signar uns acords pel
canvi, una fulla de ruta transparent d’allò que volíem fer durant
aquesta legislatura; hem retut comptes setmanalment en aquest
Parlament, hem explicat aquelles polítiques que podíem tirar

I no m’hi vull tornar estendre, perquè l’educació, i li ho he
dit a tots els meus discursos i ho han dit tots els consellers i
conselleres d’aquest govern i tots els grups que li donen
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suport, per als partits d’esquerres l’educació és fonamental, és
l’únic que garanteix el present, però sobretot el futur d’una
comunitat autònoma; només si invertim en educació, només
una societat culta pot tenir futur, Sr. Company, i aquesta ha
estat la prioritat absoluta d’aquest govern. I ahir, a vostè no li
ha semblat interessant, ahir vàrem anunciar que per primera
vegada el pressupost autonòmic serà de mil milions d’euros
dedicats a educació i a formació, i d’això n’haurien d’estar
contents...
(Alguns aplaudiments)
..., n’haurien d’estar contents, perquè això afecta tothom, totes
les famílies d’aquestes Illes.
I és clar, vostè em diu: no hem fet res, no hi ha execució;
escolti, i els 1.200 professors més que hi ha a les aules dels
nostres fills i de les nostres filles, que no són una realitat
aquests 1.200 més, després dels mil que vostès varen
acomiadar?
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I que no s’ha adonat, Sr. Company, que no n’ha dit ni una
paraula, que la Universitat de les Illes Balears, que és l’espai
d’educació superior d’aquesta comunitat autònoma, que és
pública, que és nostra, que és de tots, que garanteix bons
professionals, que garanteix recerca, innovació, que garanteix
transferència de coneixement, a vostè no li ha semblat que
l’hagi de mencionar ni una vegada i li hem augmentat el
pressupost un 17% i arribarem al 25, i tenim una nova facultat
de Medicina i tenim el títol de direcció hotelera...
(Alguns aplaudiments)
... que no hi era en aquestes illes?
Hem començat per educació i hem seguit per habitatge en
la seva intervenció. És clar, Sr. Company, vostè va ser el
conseller que ha tengut un rècord histò ric a totes les
autonomies, no hi ha hagut mai cap conseller d’habitatge que
la teva funció és fer habitatge públic i el teu saldo sigui menys
2, és l’únic vostè del món, és l’únic, Sr. Company, és que
vostè és l’únic.

(Alguns aplaudiments)
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
És que vostès en varen acomiadar mil. I que no és una
realitat que hem invertit 44 milions d’euros, ja executats, a
2 4 0 centres, en el 80% dels centres escolars hi ha hagut
millora d’obra, quan vostès només n’hi invertiren uns exquisits
10 milions, uns raquítics 10 milions?
(Alguns aplaudiments)
Què no és una realitat això? Què no ha vist vostè, quan
passeja, que l’institut de Santa Maria cada dia creix, que no
l’ha vist? Què no ha vist que a Son Macià la gent té una escola
nova, després de molts anys de reivindicació? Que no ha vist
que el Ramis i Ramis té una obra importantíssima que el fa el
doble? Que no ha vist que el Berenguer d’Anoia també
s’amplia? No ho han vist tot això? Què no es passegen pels
centres escolars i amb la comunitat educativa?
(Remor de veus)
Què no ha vist vostè que en època de crisi duríssima, que
a vostès els va tocar gestionar, els nins, molts de nins anaven
a una classe sense una menjada diària, se’n recorden d’això?
Qui ha posat els fons d’emergència a les escoles?
(Remor de veus)
Aquest Govern. Què no veien que les beques de menjador
escolar no arribaven a la gent que les necessitava? Què no se’n
recorden que una família per tenir una beca de menjador ho
havia de demanar al principi i, si no, no la tenia i no la podia
pagar i, per tant, els seus fills no anaven a beca-menjador, les
persones més vulnerables no tenien dret a la beca-menjador?
Què no s’ha adonat que aquesta legislatura les hem
multiplicades per tres, que arribam a més de 4.000 infants més
que l’any passat, que no s’adonen d’això? I d’això n’haurien
d’estar contents perquè això vol dir que millora la realitat de
moltes famílies d’aquesta comunitat autònoma.

Vostè va aconseguir que un habitatge, que estava destinat
a habitatge públic, per a una família que el necessitava, passàs
a ser un arxiu de la conselleria, i que un solar, que estava ben
situat a Palma on es necessitaven públics, i tants, per a tantes
famílies, ara sigui un hotel, això ho ha aconseguit vostè. I que
em digui que nosaltres no hem fet res, Sr. Company, miri, li
repassaré perquè és que és molt important, i queda molt per
fer, eh, queda moltíssim per fer, perquè la política d’habitatge
és una política transversal, no és una política de quatre anys,
és una política en la qual hem de creure i hem de pensar en
totes les legislatures, Sr. Company. I el que no es planifica no
existeix en el futur i això li val per a habitatge, li val per a
mobilitat, li val per a depuració, i després n’hi parlaré, però
passem a l’habitatge.
Miri, vostè va continuar els habitatges de Formentera, els
14, i ni els va acabar, perquè les claus les he hagudes
d’entregar jo, perquè vostè ni els va acabar, que era una
promoció feta del temps del Govern Antich.
(Alguns aplaudiments)
He hagut de començar, hem hagut de començar en aquesta
legislatura els habitatges de Palma, els de Maó, que vostè va
decidir aturar; habitatges a Maó per a persones majors que
tenen dificultats i que necessitaven aquells habitatges i vostè
va decidir aturar-los, Sr. Company, aquesta és la realitat. La
realitat és que en aquest moment hi ha el pla d’habitatge públic
més ambiciós de la història d’aquestes Illes, 511 habitatges
que es començaran en aquesta legislatura; però no ho dic i no
són promeses i no són somnis, que, és clar que jo somniï una
societat millor, però l’aconseguim, Sr. Company, perquè les
obres es troben en marxa, les licitacions es troben en marxa,
els 511 es troben en marxa, Sr. Company.
(Alguns aplaudiments)
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Això són realitats. I és realitat també que treballam amb el
Ministeri de Foment i amb el de Defensa perquè Son Busquets
-que vostè va moure qualque dit per a Son Busquets?-, doncs
no va aconseguir res, i miri que eren dels seus, miri que eren
dels seus, doncs bé, perquè a So n Busquets hi hagi 830
habitatges de protecció oficial.
I a Ca'n Escandell d’Eivissa, Sr. Company, quatre anys
passats aturat, és un projecte que ve de l’anterior batlessa
d’Eivissa d’esquerres. I els quatre anys el SEPES el va tenir
aturat, els quatre anys de govern seus, i són 500 habitatges a
Eivissa que són més necessaris que mai, eren més necessaris
que mai i segueixen essent més necessaris que mai. Quina
diferència hi ha? Que ara hi ha un govern que se n’ha anat allà
i ha donat matraca fins que aconseguim que el SEPES
desenvolupi aquests habitatges, i quan ha governat el PP a
Madrid ni ens han rebut. Ara hi ha una reunió, dia 26, amb el
conseller Marc Pons, amb el SEPES, precisament per parlar
de Ca’n Escandell a Eivissa, cosa molt diferent és com ho
veiem uns i com ho veuen la resta.
I que no és una realitat, Sr. Company, que hi ha una llei
d’habitatge en aquestes Illes? I vostè la va fer? No la varen fer,
no hi varen pensar, en els pitjors moments d’habitatge de la
gent vostès no hi pensaren en això. I hi pensaren en què el
poquet que gestionaven, els 1.800 que tenim ara d’habitatge
públic, havien d’adequar aquest lloguer a la renda de la gent?
No hi pensaren, ho hem pensat nosaltres, això ho hem fet
nosaltres, hem adequat la renda al que un pot pagar; hi ha
persones doncs que pagaran el que puguin, si són 20 euros són
20 euros mensuals, depèn de la seva renda tenen un habitatge,
perquè això dignifica la nostra societat, perquè hi ha molta
gent, senyors del Partit Popular, que encara no arriba a final de
mes, i en aquesta legislatura s’han fet polítiques per a aquesta
gent que no arriba a final de mes i que les necessita.
Per tant, política d’habitatge, Sr. Company, jo tancaria la
boqueta i donaria suport a una política d’habitatge de futur, de
futur, de futur.
(Alguns aplaudiments)
De futur, entenent que l’habitatge és un problema greu,
entenent que és una política d’estat, entenent que hem d’ajudar
la gent que més necessita aquest habitatge i molta classe
mitjana que també vol optar a la compra i per això fem aquesta
deducció, aquesta baixada de l’impost de transmissions
patrimonials per als habitatges de menys de 200.000 euros.
D’habitatge hem passat a salut, no sé com ho ha lligat, però
d’habitatge hem passat a salut, Sr. Company, jo hi ha una cosa
que quan els sent riure d’aquestes qüestions em turmenta,
vostès varen ser capaços de retirar la targeta sanitària a les
persones, d’això varen ser capaços, de retirar la targeta
sanitària a 25.000 persones d’aquesta comunitat autò no ma.
Uns que han fet això deixen molt clara quina és la seva
ideologia, deixen molt clara quina és la seva ideologia,
desgraciadament.
(Alguns aplaudiments)

Desgraciadament. El primer que férem, tornar la sanitat
universal, que estic molt contenta que el Govern d’Espanya ara
ho hagi fet per a tota Espanya, a mesura i a mida del que hem
fet en aquestes Illes des del 2015.
El segon que feren, senyors del Partit P opular, era no
donar suport per a res a la sanitat pública de la nostra
comunitat autònoma, i ja no importa recordar més que
tancaren els capvespres, ni que volien tancar el General i el
Joan March, que només la mobilització ciutadana de tants
ciutadans compromesos els varen fer aturar i tornar enrera o
que introduïren copagaments un rera l’altre en el més preuat
de tothom, que és la mateixa salut de les persones. Vostè dirà:
no hem fet res. I jo sempre li diré: necessitam fer més, a totes
les àrees que em digui; és clar que queden encara moltes
coses per treballar, ara, el no hem fet res, Sr. Company: mil
professionals sanitaris més en els nostres centres de salut i en
els hospitals que quan vostès hi eren, aquesta és una realitat;
l’avió ambulància a Menorca 24 hores, 365 dies a l’any,
aquesta és una realitat...
(Alguns aplaudiments)
...; la radioteràpia a Menorca, aquesta és una realitat; els
especialistes que es desplacen cada setmana a Menorca,
Eivissa i Formentera i hem evitat 3.000 desplaçaments de
3.000 famílies de Menorca, Eivissa i Formentera que havien
de venir a Mallorca amb unes condicio ns pitjors per poder
rebre els seus tractaments, això ho ha fet aquest govern durant
aquests tres anys.
També és una realitat que hem ampliat tota l’oferta
d’atenció als ciutadans i ciutadanes, a l’obertura dels centres
d’horabaixa 3 milions de persones han tengut consulta els
horabaixes. S’adonen del que feren quan varen llevar l’atenció
a les persones d’aquesta comunitat autònoma?
(Alguns aplaudiments)
I hem projectat, li deia abans, planificar és fonamental, ho
és en habitatge, ho és en salut, ho és en educació, hem
projectat, i hi ha prevista obra nova a molts centres de salut
nous, però amb una qüestió molt important, l’hospital de
Manacor es fa, Sr. Company, no em digui que no es fa, les
urgències ja són una realitat, es fa l’obra; un hospital que serà
nou, que costarà 80 milions d’euros. Sap què varen fer vostès?
Varen arxivar la reforma que hi havia prevista de l’hospital de
Manacor, que ara ja seria una realitat i els ciutadans de Llevant
estarien molt millor atesos de com es troben en aquestes
condicions, per culpa de vostès.
L’hospital Psiquiàtric necessita una reforma urgent i està
programada. El Joan Marc i el General, que ja els ho he dit,
l’hospital d’Inca creix amb les urgències, igual que fem les
inversions en el Mateu Orfila.
I és clar, quan em diu... i de Son Dureta m’ha mostrat una
foto; escolti, començam l’esbucament el gener. Sap què ens
va costar Son Dureta durant to t el temps que vostès varen
governar? Quin projecte varen fer? Mostri’m-ho, no en tenien
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cap! És que hem hagut d’agafar el darrer que hi havia del
Govern de Francesc Antich, perquè de vostès no hem pogut
agafar cap projecte en cap àrea, perquè és que no n’hi ha cap,
aquesta és la realitat.
(Alguns aplaudiments)
Son Dureta és emblemàtic, Sr. Company, vostè sap
sentimentalment el que significa Son Dureta per a molts de
ciutadans d’aquestes Illes? Sap el que significa Verge del Toro
sentimentalment per als menorquins i per a les menorquines?
Sap què significa sentimentalment Can Misses per als
eivissencs, les eivissenques i els formenterers? Sap què
necessitam de futur en aquestes Illes?
Sap que tendrem una societat envellida que necessita
d’instal·lacions adequades perquè nosaltres volem que els
nostres pares puguin viure millor i nosaltres mateixos puguem
viure millor i els nostres fills puguin viure millor? Sap que
necessitam aquestes infraestructures adequades, Sr. Company?
Idò això ho fa aquest govern gràcies al suport dels partits
d’esquerres.
I si no em pot parlar de Son Dureta perquè no feren res, no
em pot parlar de Can Misses, perquè vostè tancaren el centre
de salut; no em pot parlar de Verge del Toro, perquè vostès
simplement el varen tornar al Govern d’Espanya i s’ha acabat.
(Alguns aplaudiments)
Aquesta era la seva intenció. I la sanitat gratuïta, pública i
universal, la llei magnífica que va fer el ministre Ernest Lluch,
bé, idò amb vostès copagaments a punta pala, aquesta és la
realitat. Primer de tot, 10 euros per accedir a la sanitat
pública, que hem llevat, hem llevat, són 5 milions d’euros que
s’han estalviat els ciutadans; que era injust, eh, molt injust, que
per accedir a la sanitat hagis de pagar 1 0 euros. Els
copagaments per a les perso nes que tenen material
ortoprotèsic que vostès els feien avançar, els hem llevats i ara
no els han d’avançar. Les vacunes, Sr. Company, a vostè li
semblarà per ventura que no té molta importància, la vacuna de
varicel·la i la pneumocòccica vostès no les tenien incloses,
això ha ajudat a estalviar 40.000 euros a les famílies que han
estalviat..., 40.000 famílies -perdó- que han estalviat 400
euros per infant, 16 milions d’euros que vostès feien pagar a
les famílies per vacunar els infants, per vacunar els infants.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I el copagament farmacèutic, tampoc no n’ha dit ni una
paraula, i això és molt gros, i això és molt gros. Nosaltres,
tots, tota la cambra d’aquest costat estava en contra del Decret
2012, tots, i una de les qüestions grosses era el copagament
dels pensionistes als medicaments. Vostès s’han aturat a
pensar que les pensions més baixes d’Espanya es tro ben en
aquesta comunitat autònoma? S’han aturat a pensar que durant
la crisi econòmica molts padrins i padrines varen deixar de
medicar-se, amb el que això suposa per a la salut de la
persona, amb el que això suposa per al sistema sanitari públic,
varen deixar de medicar-se perquè no podien pagar els
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medicaments? I encara n’hi ha molts que no els poden pagar,
aquesta és una realitat. Bé, idò , vo stès feren dues coses
malvades: la primera, dir-los, us fem pagar, cosa que no havia
passat mai, us fem pagar, i la segona, a més, avanceu tots els
doblers i després us tornarem fins al límit dels medicaments
d’aquí a sis mesos. Sap quant els carregaren a les esquenes
dels padrins i padrines vostès? 11 milions d’euros, 11 milions
d’euros, que nosaltres vàrem llevar tot d’una que vàrem poder,
el 2016; però 11 milions d’euros que varen pagar de més.
I ara trobam que és molt just que, efectivament, ara, que
pressupostàriament ho podem fer, ara que hi ha un govern a
Espanya que no hi està en contra, sinó tot el contrari, que els
190.000 pensionistes de les Illes Balears no hagin de pagar
pels medicaments que ja han pagat durant la seva vida.
(Alguns aplaudiments)
I hem parlat de mobilitat, i jo li vaig dir: és clar que sí que
és un dret que garantia a la gent que es pogués moure millor a
les seves illes, a cadascuna d’aquestes i entre elles i amb la
península i que, per tant, tot el que s’ha aconseguit ben
aconseguit està.
Ara, Sr. Company, vostè també era el responsable d’això a
la passada legislatura i vostè, no ho sé, com el qui vol... el que
és conseller d’habitatge fa habitatge, el que és conseller de
tren fa tren o fa autobusos o fa política de mobilitat; bé, idò
vostè va llevar vies i va posar una via verda i va renunciar als
440 milions d’euros per poder fer tren, això és el seu balanç,...
(Alguns aplaudiments)
... això és el seu balanç. Això és el seu balanç.
Nosaltres què hem fet?, anam enrere, molt enrere, en
aquestes illes anam enrere, molt enrere, és clar que sí, això ho
reconeixem tots, tenim un problema, és clar que el tenim -és
clar que el tenim- i per això feim feina, perquè tenim un
problema, però nosaltres no ens quedam amb el fet que tenim
un problema, nosaltres deim quina solució volem -quina
solució volem- i li he explicat quina solució hem posat a cada
problema que hem trobat, que n’hem trobat molts i la solució
és un pla de mobilitat valent i realista en aquestes illes per
millorar el transport col·lectiu, i això està fet.
I ara vostès poden al·legar el que vulguin i poden plantejar
les opinions que tenguin i tant de bo en plantegin moltes
perquè entre tots segur que ho podrem millorar, entre tots i
totes. Ara, això és una realitat. L’altra realitat és que ja s’ha fet
feina, és que se n’han adonat que tenim 1,8 milions de
passatgers més dels que tenia vostè en transport públic. Per
tant, vol dir que hem aconseguit fidelitzar gent al transport
públic de la nostra illa i això és important, és important.
I el Pla de mobilitat garanteix les inversions necessàries
perquè som conscients que tenim embossos a la ciutat de
Palma, a l’entrada, i som conscients que efectivament ja que
vostès varen dissenyar un metro que ens va costar un potosí no ho discutirem més- que no estava per cert a cap pla de
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transports, que es va inundar també, bé tot això que ha passat
en aquestes illes, donem-li una virtualitat perquè l’estrany és
fer un metro que no connecti amb els centres on va la gent i
per tant, el normal -que ho vàrem dir sempre- és que arribi a
l’hospital de referència a Son Espases, i que arribi al Parc Bit
que és un centre on va moltíssima de gent...
(Alguns aplaudiments)
... aquesta és la realitat i per tant, hem de replanificar damunt
vostès.
I això és el que estam fent i a més hem aconseguit el
compromís del Ministeri de Foment per poder fer les
inversions i, per tant, contribuir a aquestes inversions
necessàries tant per al tren a Son Espases com per al tramvia
de Palma tan absolutament necessaris.
I vull recordar-los que a Menorca, Eivissa i Formentera
també els co nsells insulars fan molta feina en tema de
transport terrestre i també, que no ho ha dit i crec que és
important, que aquesta legislatura hem augmentat el
finançament dels consells insulars en tres anys, els tres
pressuposts anteriors, amb més de 95 milions d’euros; per
tant, tenen possibilitats de fer aquestes inversions necessàries
a cadascuna de les illes.
En turisme, li puc dir una cosa clara, Sr. Company, que és
l’únic que m’alegra del que diu, benvinguts a l’impost de
turisme sostenible, benvinguts...
(Alguns aplaudiments)
... benvinguts, estic molt contenta. Estic molt contenta que en
les seves iniciatives legislatives que han presentat ja do nin
continuïtat a un impost absolutament necessari en aquestes
illes. Arriben com sempre tardet, tardet, si fa deu anys no
l’haguessin retirat 1.000 milions d’euros estarien invertits a
les nostres illes, és una desgràcia,...

És clar, que em digui... i això no sé on ho ha vist, però que
em digui vostè que hi ha hagut una caiguda del turisme en
aquestes illes és com a mínim... estrany, perquè tenim la
millor data de la història al mes de julio l, ahir li ho vaig
explicar, però nosaltres això no ens obsessiona. A nosaltres
ens obsessiona la qualitat i ens obsessiona la despesa per
turista i el que és molt important i també n’hauria d’estar
content, Sr. Company, perquè gràcies a l’esforç de tots i de
totes hem augmentat la despesa turística durant els meso s
d’estiu, però sobretot ha vengut molta més gent durant els
mesos d’hivern, durant la primavera i durant la tardor, hem
aconseguit allargar la temporada turística i hi ha molta més
gent que pot fer feina molt més mesos l’any.
Aquest era l’objectiu, allargar temporada turística,
redistribuir la riquesa que es crea, que se’n crea molta, que el
turisme sigui una palanca per diversificar economia, per
apostar per altres sectors econòmics, perquè hi hagi més gent
que se’n pugui beneficiar i pugui fer realitat els seus somnis
i que els treballadors i treballadores puguin fer feina més
mesos, cobrar millors sous -cobrar millors sous-, el 17% és
molt important; és molt important i tanta sort que avui no ho
ha criticat perquè és molt important que la gent ara cobri més
del que cobrava, i les Illes Balears és la comunitat autònoma
que ha pujat més els salaris de tot Espanya, no només
d’hoteleria, de tot, un 4,1%.
I, Sr. Company, creixem al 2,7, després d’haver crescut un
11,5% acumulat des del 2015. Som l’època de creixement
més important de tota la història d’aquestes illes i vostès
recorden que a principi de legislatura ens deien que això seria
un desastre, que érem uns mans foradades, que el...?, idò no,
som una comunitat sòlida, sòlida, amb un govern sòlid, amb
una feina sòlida i rigorosa i amb uns compromisos molt clars,
molt clars.
I no posin en dubte això, no tornin fer aquestes...
prebendes que vostès fan quan hi ha campanya electoral que
tot va malament i co m pitjor vagi millor ens anirà al Partit
Popular, idò no, Sr. Company, idò. Això no els surt, no.

(Alguns aplaudiments)
... és una desgràcia. És una desgràcia que sempre arribin tan
tard, però veig que quan estan a l’oposició els va bé,
s’humanitzen, acaben entenent els arguments i acaben veien
que aquestes polítiques van bé per a la ciutadania. Per tant, està
molt bé on són, és fantàstic i que vagin entenent que això fa
avançar la nostra comunitat autònoma.
Per tant, aquest impost que ens garanteix 120 milions
d’euros cada any extraordinaris que ens serveixen per millorar
infraestructura hidràulica, per millorar patrimoni, per millorar
cultura, per millorar formació, per tot això ens va molt bé. Per
tant, aquest impost al qual vostès arriben tard, però que estic
contenta que hi arribin, continuarà sent en aquestes illes una
realitat, que a més és un impost solidari amb una fiscalitat, els
ho explicava ahir, progressiva i solidària que és el que
nosaltres creim que ha de ser i ho lligaré amb tot el model
econòmic que vostè m’ha plantejat.

Els empresaris estan contents, els treballadors estan
contents i som conscients, ells i nosaltres, que queda molt per
treballar, i que queda molt per treballar des de l’àmbit del
diàleg, Sr. Company, i ha una gran diferència: el Pla de
competitivitat i per la qualitat del treball funciona.
Nosaltres hem decidit que les decisions no les prenem
sols, que les decisions les prenem de forma compartida. Per
això és tan fals el que deia vostè que hem romput la
convivència. Miri, tenim meses sectorials, totes les
conselleries d’aquí tenen òrgans de diàleg i participació i la
més important és el pacte per la competitivitat. Allà decidim
conjuntament amb empresaris i treballadors les polítiques que
s’han de fer a les nostres illes i discutim, i és clar que
discutim, però arribam a acords, i d’allà ha sortit el P la
d’ocupació de qualitat i d’allà ha sortit la modificació de la
RIS3 i d’allà ha sortit el Pla d’habitatge i d’allà han sortit totes
les mesures que s’han pres, el Pla d’autoocupació, sortirà la
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llei de cooperatives i totes aquestes fórmules econòmiques
que nosaltres volem implantar a les nostres illes.
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EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.

I m’ha dit: “és que vostès només han fet moratòries en
economia”, Sr. Company, la única moratòria que hem fet i que
no ha tengut el suport del Partit Popular és contra les grans
superfícies precisament per protegir el petit i mitjà comerç
que vostès varen destruir durant la seva legislatura.
(Alguns aplaudiments)
D’agricultura. Miri, tenim una llei agrària que discutim en
aquesta cambra que el conseller Vidal la setmana passada els
va explicar, una llei agrària per posar el camp on pertoca i, sí,
estam orgullosos d’aquells agricultors que segueixen fent
d’agricultors i de ramaders i els volem ajudar i per això feim
les ajudes. I per cert, la PAC està reportant un 12% més
d’ingressos als pagesos que la PAC de la legislatura passada.
Aquesta és la realitat, Sr. Company, i les ajudes s’estan pagant
i s’estan pagant en temps i forma i el PDR està servint i molt
i s’està emprant i molt i això és una bona notícia, Sr.
Company, i n’hauria d’estar content.
I no està content tampoc que hi hagi hagut un govern aquí
que quan hi ha hagut un problema dins la pagesia hagi respost
tot d’una? Se’n recorden, de la sequera, la sequera que hem
patit? Se’n recorden del que ha invertit aquest govern i del que
ha invertit el Govern d’Espanya? Se’n recorden del que ha
invertit aquest govern i el que ha invertit el Govern d’Espanya
quan hi ha hagut inundacions? És molt diferent. Hem tengut
una conselleria que ha estat devora els pagesos i els ramaders
i està devora els pagesos i els ramaders.
I tenim una llei agrària, una bona llei agrària que serà
discutida en aquest parlament i serà millorada i jo esper que,
clar que sí, amb el debat constructiu de tots i de totes que és
el que volem i posar el camp al lloc que li pertoca i protegir
el nostre sector primari, com s’està fent amb les polítiques de
la Conselleria d’Agricultura, igual que s’està fent amb les
polítiques ambientals, Sr. Company.
És clar, vostè se’n pot riure, dels parcs naturals, perquè
vostè no hi han cregut mai, perquè vostès sempre han pensat
que un metre de sòl, un metre d’especulació urbanística. Això
és el que han pensat sempre vostès...
(Remor de veus)
... i és clar que sí, i és clar que sí!

(Remor de veus)
Silenci!
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Les mesures proteccionistes de territori diguin-me de
quina legislatura vénen, i ja està, no passa res, cadascú pensa
el que pensa i cadascú defineix el futur com el vol definir.
Nosaltres el volem pensar des de l’ecologia, des del
feminisme, des de la sostenibilitat social, així el volem
pensar. Vostès el pensen d’una altra manera, tot és legítim -tot
és legítim. Ara, se’n riurà, de fer parcs naturals, jo no me’n ric,
jo ho trob important. Trob que posar en valor allò que ens fa
únics al món és important i haver fet el Parc Natural d’Es
Trenc és una passa important, és clar que sí, i poder ampliar el
Parc de Llevant és una passa important, és clar que sí, i
ampliar per nou el Parc Nacional de Cabrera és molt important
i no em diguin que vostès estan amb això, perquè basta anar a
la realitat. Ara al Govern d’Espanya el Sr. Vidal ja ha tengut
reunions. El més aviat possible ampliarem per 9 el parc de
Cabrera; quan ho teníem pràcticament a punt els senadors del
Partit Popular varen anar a veure la ministra Tejerina, que per
cert vostè hi tenia bona relació, per dir-li que ho aturassin. I
creuen amb els parcs nacionals?, i creuen amb els parcs
naturals?, i el que han fet és intentat boicotejar que es pogués
ampliar Cabrera, quan és una joia!, una joia protegida de la qual
hauríem d’estar orgullosos nosaltres i tots els que ens visiten.
Aquesta és una realitat, això és estimar també la terra que a un
l’ha vist néixer, aquesta és la realitat.
I després em diu..., lliga això a la cultura de l’aigua. Miri,
Sr. Company, jo... jo crec que ha quedat molt destapada la seva
realitat com a gestor, com a gestor; habitatge, mobilitat, i en
aigua, Sr. Company, i en aigua. Hi ha dues actituds a la política;
una és que veus els problemes, els problemes hi són, fas un
diagnòstic de la teva realitat, veus un problema i dius: “va,
anem a enfocar-lo, cerquem solucions”; això és una actitud.
L’altra actitud és: “hi ha aquest problema; em gir cap a un altre
costat i no faig res”; aquesta és la seva actitud, Sr. Company.
Ho és habitualment en la direcció del seu partit i ho va ser
com a conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Habitatge. El
problema hi era, i vostè no va posar solucions, i aquesta és la
realitat.

(Alguns aplaudiments)
I aquesta és la realitat, aquesta és la realitat...
(Segueixen els aplaudiments)
...i a mi em sap greu dir-ho, però és que sempre és aquesta la
realitat i això...
(Remor de veus)

I m’ha parlat de moltes obres que diu que vostè va fer, i jo
no vull anar una per una perquè és etern, però, miri, l’EDAR
d’Andratx, que me l’ha dita, era de la legislatura 2007-2011,
no era conseller, vostè, li varen deixar el projecte fet, no el va
fer. Cala Tarida, el projecte estava fet, vostè el paralitzar el
2008, perdoni, es va paralitzar el 2008, es va rescindir el
contracte, i vostè durant quatre anys no va fer res; és el 2016
que el conseller Vidal la va haver de posar en marxa. Aquesta
és la realitat. L’EDAR de Camp de Mar; el projecte iniciava de
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la data de 2009, però no es varen arribar a licitar mai tot i que
tenia fons FEDER!, Sr. Company, tenia fons FEDER i no els
va licitar mai, s’està fent ara amb el conseller Vicenç Vidal.
Per tant els exemples són molts, són molts, són infinits, Sr.
Company, són infinits. Aquesta és la realitat.
Miri, nosaltres hem vist el pro blema. Quan arribàrem
aquesta legislatura teníem problemes greus, a Eivissa i a altres
llocs, i efectivament hem practicat una nova cultura de l’aigua,
sí, i ho hem fet pensant des que treus l’aigua dels pous, com bé
explica el conseller Vicenç Vidal, o des que tens l’aigua a les
dessaladores, fins que la depures, i per tant la de sanejament,
o l’aigua en alta per arribar a la gent. Miri, tot això és el que
hem intentat controlar i fer feina, planificar, i ho hem fet
conjuntament amb els ajuntaments, als quals jo ho vull agrair
perquè sé que han patit molt, i conjuntament amb els consells
insulars, que també han ajudat moltíssim durant aquesta
legislatura a intentar resoldre problemes. I allà on vostè no
veia sequera nosaltres vàrem fer els indicadors per declarar la
sequera a Eivissa i fer pràctiques específiques perquè un
recurs com l’aigua és prioritari, i per tant entre tots intentarho resoldre.
I les dessalado res de Santa Eulàlia i de Ciutadella, Sr.
Company, som nosaltres que les hem posades en marxa; i els
depòsits i poder-les canalitzar som nosaltres, que ho estam
fent, i ho estam fent gràcies a l’impost de turisme sostenible,
que dedica 43,1 milions d’euros a inversions en
infraestructures hidràuliques. I qui va posar en marxa les
dessaladores d’Alcúdia i de Palma per poder o mplir els
aqüífers i tenir una política d’aigua adequada per als ciutadans
som nosaltres que ho hem fet durant aquesta legislatura. A
Palma no estava la dessaladora en marxa a tota perquè estava
espenyada; a Alcúdia no hi havia estat mai, aquesta és la
realitat. Vostès treien l’aigua només de Sa Marineta i de
S’Estremera, que hi ha problemes greus de salinització,
aquesta és la realitat. I ningú no havia pensat, de vostès, que
l’aigua en alta necessita arribar a la comarca de Llevant de
Mallorca, i ara estam fent la canonada de P etra a Maria per
arribar a Manacor, i aquesta és la realitat; aquest projecte
s’està fent ara per part del Govern de les Illes Balears.
Per tant sí, Sr. Company, té raó, queden moltes coses a fer,
clar que sí, però hi ha 108 milions d’euro s en execució en
aquest moment en projectes que s’estan fent.
I després em diu Palma i els vessaments que hi ha hagut
aquest estiu, i jo i el conseller i tothom hem dit que ens sap
molt de greu, quan hi ha un vessament, clar que sí! De les
vuitanta depuradores que gestionam nosaltres hem tengut dos
vessaments aquest estiu, i ens sap molt de greu, sí, i els hem
intentat resoldre tot d’una, sí. Hi ha hagut un problema a Palma
perquè vostè sap perfectament el que sap, i el que ara ja sabem
tots els ciutadans d’aquestes illes, que el govern del Sr. Isern
li deia per carta bastant dureta i bastant clara que fes qualque
co sa, i vostè es va posar de perfil una vegada més, Sr.
Co mpany, una vegada més. I nosaltres no ens hem posat de
perfil...
(Alguns aplaudiments)

...nosaltres no ens hem posat de perfil. Sr. Company, vostè, de
l’11 al 15 va tenir 273 vessaments a Palma, 273; aquesta és la
realitat. A vostè li varen dir quina obra s’havia de fer, i el
cànon de sanejament d’aigua, el va tancar als ajuntaments, el va
tancar. No, el va tancar vostè, no li va donar doblers; nosaltres
li hem garantit 30 milions d’euros, a Palma, per l’obra que es
necessita fer. Aquesta és la realitat.
Però, Sr. Company, ja que el veig positiu el convid a seguir
fent feina per aquesta línia de treball perquè, efectivament,
necessitam encara treballar molt més per tot el cicle d’aigua
a la nostra comunitat autònoma, i evidentment seguir fent
feina en aquesta línia en què està fent feina el Govern de les
Illes Balears.
Vaig acabant, però hi ha una cosa que li he d’explicar
perquè em dol. Sr. Company, vo stè ha intentat fer un repàs
dient que el Govern és un mal govern, que no executam bé, que
no planificam, que no hem estat capaços de resoldre els
problemes de la ciutadania. Jo crec que això no és creïble,
sincerament; crec que tothom veu que s’han fet moltíssimes
coses i que les coses estan molt millor, infinitament millor
del 2015 a ara, aquesta és la realitat. Ara bé, Sr. Company,
vostè durant la seva intervenció no ha tengut una sola paraula,
ni una sola, per a serveis socials ni per a les polítiques
d’ocupació, ni una sola paraula li han merescut.
(Alguns aplaudiments)
Els nostres dependents, els nostres pensionistes, els
nostres aturats, les persones que més vulnerables són, ni una
sola paraula. Jo, clar, supòs que la gestió..., clar, la comparació
és molt dolorosa, però a mi em sap greu i li ho tornaré a dir,
hem passat d’11.000 persones beneficiàries en la seva època
de la Llei de dependència a 22.000; de zero construcció en
residència ja en tenim 438 noves i 538 que s’estan construint.
Els centres de dia els varen tapiar, alguns, tapiar, tapiar! Els
centres ocupacionals per a salut mental, que la consellera
Santiago i jo vàrem anar a poder inaugurar, estava tapiat a la
seva època, estava fet i vostès hi varen posar una porta davant
perquè no es pogués emprar. Fins aquí arribaren amb les
persones febles a l’època de crisi econòmica; a l’època que
més ho necessitaven vostès no hi pensaren, que hi havia gent
que no podia menjar, al revés, ho ignoraren.
I jo, així com han arribat a l’ITS, els vull fer arribar a un
altre punt: la renda social. És important que la posin en valor,
és important! Va a les persones que més necessitat tenen. És
un orgull de tota aquesta comunitat; tot Espanya ens mira en
això; se n’adonen, que això ho han de veure?, que han de veure,
han de tenir algun punt de sensibilitat i de connexió amb la
gent que pitjor ho passa d’aquestes illes i que ara hi ha un dret
nou en aquestes illes?, que és una renda social, que ningú no
quedi tot sol, que ningú no quedi al marge, que els ajuda a
poder continuar. Aquesta és una realitat.
Igual que ho és, Sr. Company, que vostès havien destrossat
el sistema d’ocupació públic de la nostra comunitat autònoma,
havien fet no res al SOIB, i dedicaven 760 euros per aturat i
ara en dedicam 2.081. I és vera que vostès tenien 500 joves
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inscrits a Garantia Juvenil i nosaltres en tenim 2 0 .0 0 0; als
joves no els donaven una oportunitat. I és vera que hem creat
el programa de Joves qualificats i 1.300 joves molt formats
ara tenen una feina gràcies al Govern i a les idees que vostè
diu que no tenim, però que hem posat en marxa i que hi ha
1.300 joves que els pot anar a veure, els pot conèixer i li
poden explicar les seves experiències.
(Alguns aplaudiments)
Igual que hi ha molts de majors de 45 anys que amb vostès
no tenien cap oportunitat i que ara en tenen, i que trobam que
n’hi ha d’haver més, d’oportunitats d’aquestes per a les
persones majors. En definitiva, que hem de lluitar per a això,
i que entre tots, ja que som a una comunitat autò no ma que
efectivament hem estat capaço s de créixer econòmicament
gràcies a l’esforç dels empresaris, a l’esforç dels treballadors,
a l’esforç de les institucions, ara hem d’anar a un altre repte,
que és el que ens proposa la nostra societat: llocs d’ocupació,
sí, però de qualitat, i per tant amb la lluita contra la precarietat
laboral, que tampoc a vostè li ha merescut cap atenció, però
que és molt important que els treballadors i les treballadores
tenguin les condicio ns laborals que els pertoca, i per tant
aquestes polítiques que s’han fet des d’aquesta comunitat
autònoma són bones polítiques que ajuden els ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes, Sr. Company.
I vostè m’acabava dient que hi ha qüestions en què ens hem
d’entendre i que han de ser d’estat, i jo en això li vull agafar el
guant, Sr. Company, i jo en això li vull agafar el guant. Miri, en
aquestes illes hi ha molts de temes que li repetesc que estam
orgullosos, des de la humilitat però orgullosos, perquè hem
canviat moltes coses, creim que estam transformant la realitat,
crec que hem millorat molt la realitat de moltes famílies
d’aquestes illes. Ahir els explicàvem que volem seguir en
aquesta línia política d’avançar cap al futur, amb una llei de
residus, una llei de canvi climàtic, apostar per la protecció del
territori, una economia diversificada que sigui capaç de
garantir drets a tots i a totes, una societat que sigui feminista,
que sigui igualitària, que sigui més justa, més equitativa. Clar
que sí, en aquesta línia volem treballar.
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de partit, i això no convé. Allò que convé als interessos de tota
la ciutadania és que junts estiguem en la negociació d’aquest
règim especial i que l’aprovem junts en el Congrés de Diputats
de la forma més ràpida possible. Per tant, que no emprem
aquesta forma de fer política que no serveix a l’interès ciutadà
sinó que tal vegada es pensa vostè que li serveix un poquet al
Partit Popular.
Pensi en gran i aconseguirem coses grans, els ciutadans
d’aquestes illes es mereixen coses grans.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Doncs, passam al torn de rèplica
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Gabriel
Company.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, ens ha
passat allò del dia de la marmota, estam igual que l’any passat,
ha tornat a sortir aquí a fer-me l’oposició a mi, i no ho puc
entendre, vostè havia de venir aquí i fer balanç del seu govern,
no fer-me oposició a mi. Nosaltres estam a l’oposició perquè
hi va haver unes eleccions i no vàrem obtenir el resultat que a
nosaltres ens hagués agradat tenir. Per tant, primer tema de
tot, s’examina vostè, no som jo.
Segon tema, miri, vostè té un retrovisor que pega bots,
segons quins cotxes els veu i segons quins no els veu, vostè té
un retrovisor que va bé fins a juny de 2011, després s’espenya.
De juny de 2011 al maig de 2007 s’espenya, i és clar que sí
que hi va haver molts de problemes, és que vostè el que ens ve
repetint aquí és que nosaltres vàrem fer i vàrem destrossar, no,
va ser vostè qui ho va destrossar to t, vostè va lliurar aquell
govern en fallida, és vostè la responsable, és que és vostè.
(Alguns aplaudiments)

Efectivament, amb això necessitam ajuda i suport del
finançament estatal, clar que sí, Sr. Company, i això és una
qüestió d’Estat per a aquestes illes, d’Estat. Jo som presidenta
d’un govern que, ho repetiré mil vegades, governi qui governi
a Espanya aquest govern i els partits que li donen suport
tendrem la mateixa actitud, defensar exclusivament els
ciutadans d’aquestes illes, la mateixa actitud...
(Alguns aplaudiments)
La mateixa. Seguim on estàvem, amb la reivindicació i amb
la negociació i amb la feina seriosa. Jo li deman, Sr. Company,
alçada de mires, alçada de mires. Vostès, vostès... en fi, que
em parli de corrupció i tot això, bé, des que... encara no han
assumit la moció de censura a Espanya. Des que hi ha un nou
govern a Espanya, Sr. Company, em fa l’efecte, i em voldria
equivocar moltíssim, que ha canviat una mica el seu to, que
vostè, en comptes de seguir junts, fent feina junts, fa política

A mi no m’agradaria utilitzar aquest retrovisor, vostè va
deixar això arruïnat, vostè i el Sr. Antich, i el Sr. Manera va fer
suspensió de pagaments, que no li he mostrat el que deia el Sr.
Manera? Per tant, escolti, les conseqüències d’una fallida,
clar, com que vostè fa vint anys que es dedica a la política no
ha viscut mai dins l’empresa privada i no sap què és, quan un ha
passat dins l’empresa privada mals moments, d’això Jaume
Font en sap bastant perquè també hi és i en parla molt, escolti,
eh!, aixecar una fallida du un estol d’anys, eh!, vostè no ho sap
això.
Per tant, la fallida que vostè va ocasionar a aquesta
comunitat autònoma i al consell va ser molt mala de treure i
es varen haver de demanar molts de sacrificis a molta de gent,
Sra. Armengol, i vostè ara utilitza el que vostè va ocasionar
dient que “pobre gent, va haver de patir”, i és clar que va haver
de patir, per vostè, per vostè va haver de patir.
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(Alguns aplaudiments)
Sra. Armengol, és clar que sí, és vostè, vostè tenia una crisi
a sobre i la va agreujar, és vostè qui va rebre 14 0 milions
d’euros per les carreteres de Madrid i els va malgastar, en va
gastar 20 a fer carreteres, eren finalistes. Els altres 120 se’ls
va fulminar en despesa corrent, Sra. Armengol, i quan ens
anàrem a Madrid vàrem haver de pagar nosaltres, i encara paga
vostè. Demani-ho al Consell de Mallorca, encara paguen,
perquè vostè es va gastar 120 milions d’euros, i no li fa
vergonya venir a retreure’ns això? Això és el que a mi em dol
de la política que vostè ha practicat els darrers vint anys, és
que ens ha allunyat totalment i absolutament de la gent, no se
la creu ningú d’allà fora que està passant pena i això ho hem de
canviar, Sra. Armengol, vostè m’ha d’ajudar a canviar-ho.
Aquesta actitud l’ha de canviar, Sra. Armengol, això que el
Partit Popular ho ha fet to t malament no s’ho creu ningú i
vostè quan es posa el Partit Popular dins la boca tot és negatiu.
Això no pot ser, Sra. Armengol...
(Alguns aplaudiments)
... perquè vostè ha fet coses ben fetes i jo les hi vull
reconèixer i jo no he pogut parlar de serveis socials, perquè
no tenc temps com vostè que té lliure, i aquest senyor a més
ja veu que no em dóna gaire marge, però escolti, aquesta
senyora ha fet coses ben fetes i altres que no i hem discutit
amb serveis so cials, nosaltres tenim gent que també en sap
molt de serveis socials, val?, bé.
Però no s’oblidi de les carreteres i el tramvia també, varen
arribar 35 milions d’euros aquí i se’n varen gastar 3 i els altres
32 se’ls varen polir en despesa corrent, i això m’ho vaig trobar
jo, és clar que sí, Sra. Consellera, Sra. Armengol.
Vostè m’ha parlat de mirada llarga, miri, qui mira enfora
cau a prop, eh!, vagi en compte perquè això està a prop.
I en mentides no hi vull entrar amb les depuradores, però
Jaume Font, el Sr. Jaume Font s’esbutzava de riure fa una
estona quan vostè parlava que ningú no havia pensat en l’aigua
del Llevant si ell ja hi era quan hi havia el projecte, ell hi era
quan hi havia el projecte. Per tant, tothom hi ha pensat, una
altra co sa és que jo tengués doblers o hi fos a temps el Sr.
Font, però jo no vaig tenir doblers, per què? Perquè vostè se’ls
va fulminar, per això, Sra. Armengol, és que és així.

I d’educació també m’ha dit que hi destinen 1.000 milions
d’euros i tal. Miri, percentualment un 18,69%; el 2012 es
gastava un 20,88% i gasta percentualment menys ara en
educació que quan nosaltres hi érem.
(Alguns aplaudiments)
Però miri, Sra. Armengol, sap quin és l’objectiu del meu
partit? Idò, escolti, aportar solucions, i no m’interessen
aquestes discussions inútils ni els debats estèrils, jo en vull
fer amb vostè, de debats, per ajudar que la gent visqui millor,
i és el que esperen els ciutadans de nosaltres, Sra. Armengol,
no esperen res més i aquestes discussions estèrils i això
d’haver-nos d’enfadar, que és on vostè ens vol dur. Clar, vostè
surt aquí i, i... bé, és que... bé, no ha passat res, però sí que ha
passat, després se’n va a la cuina i passen moltes coses.
Per tant, jo li vull parlar. Miri, nosaltres li hem posat
damunt la taula unes reduccions importants d’imposts, i jo
crec que aquí hem de fer feina vostès i nosaltres, i això pot
suposar uns 195 milions d’euros que tendrà la gent en les
seves mans i crec que aquí poden fer moltes coses. I l’impost
de successions, que la Sra. Cladera diu “per ideologia no els
podem llevar”, sí, perquè hi ha gent que ha pagat tota la vida,
fins i tot fills que han pagat la casa de son pare o li han ajudat
a pagar i ara han de tornar a pagar, Sra. Consellera, Sra.
Armengol?, no hi ha el perquè, perquè ara poden, abans no es
podia, però ara poden.
Miri, jo li diré què no farà el Partit Popular quan
governem, no anirem en contra del turisme, això que passa ara
amb la seva consellera de Turisme, nosaltres no hi anirem i
farem tot el possible per tornar a posar en marxa la
recuperació de zones madures, incrementar la qualitat, i això
es fa amb la llei del Partit Popular anterior.
En matèria de lloguer turístic hi farem molta més feina,
vostès prohibeixen el lloguer turístic en sòl rústic a casetes
que ja existeixen i en el sòl rústic protegit. Sra. Armengol,
això és un error i hem de ser capaços que ho entengui que és
un error perquè si aquestes casetes no donen una rendibilitat,
sap què passa amb aquestes finques?, s’abandonen, i el
conseller diu “els pagesos han de viure del que treuen, de
vendre ametlles i vendre porcelles”, sap per què ho diu el
conseller? Perquè cobra 3.000 euros cada mes, perquè si hi
hagués de fer això no en sabria, no hi viuria de vendre les
ametlles i vendre les porcelles.

(Remor de veus)
És que és així. Bé, posem-nos tranquils, perquè vostè ha dit
que s’ha posat de perfil a la depuradora de Palma, i s’hi ha
posat de perfil a la depuradora de Palma!, 2016-2017 no ha
enviat cap doblers ni un, miri si hi està de perfil.
Del conveni ferroviari no en vull parlar perquè vostè també
em parla que havia de reclamar els 400 milions i tal i no ha
tornat a fer res, se n’ha oblidat. Vostè és al món dels somnis
i hem de baixar, de tant en tant baixi a la gestió.

Per tant, escolti, a nivell de turisme hi hem de fer molta de
feina, no anirem contra l’agricultura ni contra la gent de fora
vila, com ha anat aquest conseller. Tampoc no tendrem un
conseller de Medi Ambient incapaç d’invertir els doblers que
té, té 50 milions d’euros aturats i no sap com fer-ho.
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor. Silenci.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
I miri, li vull anunciar que nosaltres invertirem 30 milions
d’euros cada any, com a mínim, en depuració d’aigües en nova
inversió. Això ho farem a partir de maig de l’any que, com a
mínim i durant una roda de 30 milions d’euros, que és el que
faria qualsevol empresa, i no anirem en contra de la propietat
privada, com han fet els seus co nsellers, amb la Llei de
camins; no farem política bolivariana.
Derogarem el decret de català a sanitat, perquè ho vàrem
dir...
(Remor de veus)
... i escolti, escolti, els anunciï, a més, que nosaltres ens
comprometem a acabar les obres necessàries en els punts que
siguin necessàries de la xarxa viària perquè la gent es pugui
moure en condicions, i els vull dir, nosaltres ens
comprometem avui, perquè ara es pot, a posar, a reduir al 50%
el que avui es paga per un bitllet de transport públic. Això
nosaltres ho farem a partir de maig de l’any que ve.
(Alguns aplaudiments)
En educació el nostre compromís és barracons zero, però
de veritat, eh?, no com el que vostè ha dit, eh?, barracons zero
de veritat, i després volem potenciar el...
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També els anuncio que farem una cosa que no sé per què
no es fa. El transport escolar als centres concertats també
estarà subvencionat, perquè no sé per què ha d’estar
subvencionat als centres públics i no als concertats. Per tant
això també s’ha de fer!
(Alguns aplaudiments)
Però... però hi ha una cosa més important que tot això.
Aquí hi ha tota una sèrie de mesures que sense cap dubte són
importantíssimes, però n’hi ha una que és més important, Sra.
Armengol, i és fer feina en el model de convivència, perquè és
ver que jo crec que vostè i la gent que l’envolta l’han espenyat
aquesta legislatura. M’estic referint a un model de convivència
i concòrdia que nosaltres defensam des del Partit Popular, un
model basat en la llibertat...
(Remor de veus)
...un model basat en la moderació , un model basat en la
centralitat, un model basat en el respecte als altres, que aquí
moltes vegades no hi és; un model basat en el compliment de
les lleis, un model orgullós de la nostra identitat i de la nostra
llengua pròpies, però també orgullós de pertànyer a Espanya.
Un model, en definitiva, on no sobra ningú i que tots hi cabem.
Aquí és on hem de fer feina vostè i jo, Sra. Armengol, amb la
resta de grups parlamentaris...
(Continua la remor de veus)

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor. Silenci!
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
... volem potenciar el... m’haurà de donar...
EL SR. PRESIDENT:
Guardin silenci! Silenci.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
I després també en educació crec que és molt important
anar po tenciant el bilingüisme cordial, que això havia estat
sempre fins que varen arribar vostès i ho varen rompre. És
possible, és possible que tenguem dues llengües oficials i
conèixer-les...

... perquè així hem construït junts Espanya en els darrers
quaranta anys i així tenim aqueixa democràcia.
Miri, durant molts d’anys fer política ha estat resoldre els
problemes dels ciutadans i no crear-ne de nous, fer feina per
millorar el benestar de tothom, però des de fa pocs anys va
aparèixer aqueixa política del postureig, aqueixa política que
fan alguns en els platós de televisió, que xerren i xerren i
tornen xerrar, i l’únic que cerquen fer són eslògans, fer
titulars, però a l’hora de gestionar, res de res; una po lítica
irresponsable que ho qüestiona tot, que qüestiona la nostra
democràcia, que qüestiona la Constitució, que qüestiona
l’Estat de les autonomies, que es creuen que no funcionava
res. Uns antisistema col·locats aquí, això és el que tenim, Sra.
Armengol, i vostè pertany a un...
(Remor de veus)
... vostè pertany a un partit polític que té massa història i
massa solera com per deixar-se arrossegar per segons quins
nouvinguts que no creuen en res de tot això.

EL SR. PRESIDENT:
Guardin silenci, per favor.
EL SR. COMPANY I BAUZÁ:
... i estudiar-les totes dues. I també farem que l’anglès tengui
més presència, perquè això dóna possibilitats als nostres joves
per competir.

Miri, els ciutadans ens demanen mirar cap al futur i superar
el passat, i jo li he dit que aquell retrovisor que té vostè que és
selectiu, si el vol aturar aturi’l i comencem a mirar al futur,
perquè és el que espera la gent d’allà a fora, i espera que ens
entenguem, i jo vull fer feina amb això. Ens demanen tornar a
fer de la política un àmbit respectable i també respectat, i això
és una cosa en què també hem de fer feina, que és dignificar
aquesta professió que és la política. Si no feim això, Sra.
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Armengol, no anirà bé, tota la resta s’espenya, i jo li demanaria
que en això també ens po sem d’acord i ens posem a fer-hi
feina per al mateix futur. Jo li dic que des del Partit Popular de
les Illes Balears nosaltres estam disposats a seguir conquistant
aquest futur, i aquest és el també el meu compromís personal
amb els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers,
i esper trobar-la en aquest camí, Sra. Armengol, fugir de la
política aquesta d’imatge i de postureig, i posar-nos a fer feina
per solucionar els problemes que tenen cada dia els ciutadans
de les Illes Balears.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Company. Passam al torn de contrarèplica... de
la Sra. Presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Diputats, diputades... Sr. Company...
jo crec que el que ha posat el mirall enrere és vostè, perquè,
de futur, n’ha dibuixat poc, i jo li tornaré explicar que crec que
la ciutadania es mereix, d’aquest debat de política general, la
rendició de comptes d’un govern rigorós, d’un govern seriós,
d’un govern que va agafar una terra en un moment complicat,
i que gràcies a l’acord polític, gràcies al diàleg, gràcies a la
feina ben feta, gràcies a la tenacitat, gràcies a la perseverança,
gràcies també al debat obert i tranquil entre els diferents grups
parlamentaris que donen suport a aquest govern, hem estat
capaços de canviar les coses i de millorar-les; i de transformar
una realitat que castigava molta gent, de transfo rmar una
realitat que oprimia molta gent, de transformar una realitat que
havia manllevat drets, drets importants, drets als més
vulnerables, drets a la classe mitja d’aquesta terra, que li varen
fer pagar la factura d’una crisi altíssima.
Jo record amb desgràcia quan es deia que havíem viscut per
sobre de les nostres possibilitats, i nosaltres no ens hem
resignat perquè creim que no és vera. Crec que els ciutadans
d’aquestes illes no s’ho mereixien, creim que els pensionistes
d’aquestes illes no s’ho mereixien, els aturats d’aquestes illes
no s’ho mereixien, els joves d’aquestes illes no s’ho
mereixien, els professors i les professores d’aquestes illes no
s’ho mereixien, els metges i les infermeres que vostès varen
acomiadar no s’ho mereixien, Sr. Company, i per això aquest
govern, amb força, amb valentia, amb convicció i amb
compromís va agafar les regnes d’una administració pública
que sí trobàrem endeutada, que sí tro bàrem amb una mala
gestió de recursos públics, i li hem donat la volta, li hem donat
la volta. I vostès ho voldran reconèixer o no, però aquesta és
la realitat.
I queden coses per fer, sí, però em permetrà que la gent
d’aquestes illes també estigui optimista i contenta de viure a
una terra que quan té problemes els afronta, els afronta amb
ganes i amb valentia, i els afronta des del diàleg; i vostè no

dóna importància a això i nosaltres n’hi donam molta, al diàleg
compartit, la presa de decisions compartida, saber-nos
escoltar i junts prendre decisions; i això ho hem fet en el
pacte per la competitivitat, i ho hem fet -i li ho repetesc- cada
un dels consellers i les conselleres, homes i dones que
entreguen tot el millor d’ells mateixos en benefici de la
ciutadania, perquè això és la política, no una professió, és un
servei públic, Sr. Company, un servei públic.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Tots ells prenen la decisió des d’escoltar els secto rs
afectats. Això no valia cap euro i això es va eliminar. Valia cap
euro el Consell de l’habitatge?, el de l’esport?, el de la llengua
catalana?, el Consell Econòmic i So cial?, el Consell
d’energia?, els consells insulars? Valia euros escoltar la gent?,
valia euros esco ltar els sindicats i els empresaris i junts
acordar quines polítiques volien fer? No. No tot era la crisi,
no tot era el problema del pressupost, que vostè diu que la
crisi és meva, que era mundial, Sr. Company. Jo puc comandar
una miqueta, però una miqueta, que va caure Leman Brothers
i hi va haver una crisi internacional, no sé si se’n va adonar...
(Rialles de la intervinent, alguns aplaudiments i remor
de veus)
... no sé si se’n va adonar. Però... aquesta és la forma de fer
política. Que no recorda que vostès no podien anar enlloc
perquè tenien un problema amb els ciutadans?, de pell,
d’empatia, de voler escoltar... Aquest govern no ha tengut cap
problema per anar a parlar cara a cara amb la gent. Hem fet
fins i tot assemblees obertes als pobles on la gent ha vengut i
ens ha demanat el que ha volgut, i seguim amb aquesta tònica
perquè creim en la política de veres, en la política que sap
escoltar i que sap acceptar crítiques, en la política que sap
aprendre dels errors, en la política que evidentment no tothom
té la raó absoluta, i sabem rectificar i hem rectificat quan hem
hagut de fer-ho . Aquesta és la forma de fer feina que hem
gestionat durant aquests tres anys i que volem continuar fent
feina.
I què era important per a nosaltres i així ho vàrem definir
i així ho hem fet, Sr. Company, i així ho volem seguir fent i
així seguirem treballant amb el suport de la ciutadania? Era
important que la gent tengués els drets garantits, que no només
sigui un paper d’una Constitució, d’un Estatut, que et diuen “tu
tens dret a un habitatge” o “tu tens dret a l’educació” o “tu tens
dret a la salut”; no, no, volíem que això fos real després de la
destralada ideològica més forta que s’ha viscut en aquestes
illes. I així hem aconseguit els 1.200 professors més a les
aules; i així hem invertit en 240 centres de les nostres illes, de
cada una de les nostres illes per millorar les infraestructures
educatives, i hem planificat fins al 2023 el que s’ha de fer per
tenir unes infraestructures educatives adequades a una
població escolar que cada any creix més, que enguany són
2.500 joves més que l’any passat els que vénen a estudiar a les
nostres illes; i així hem invertit en la Universitat de les Illes
Balears, perquè això és present i és futur; i així hem invertit en
formació professional dignificant-la, fent molts més graus de
formació professional, fent una estratègia de formació
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professional entre Educació i Treball, que això també és
històric en aquestes illes, on hem mobilitzat 428 milions
d’euros per a la formació pro fessional, tan necessària a les
nostres illes, i a més adequant-la també a les necessitats de
llocs d’ocupació que hi ha a la nostra comunitat autònoma.
Perquè creim en les persones, perquè creim en els drets,
vàrem tornar la sanitat universal, i hem contractat mil
infermers i metges més. I vostè no ho ha dit, però és que hem
posat en marxa les oposicions més grans de la història: 7.500
treballadors públics, 5.000 en sanitat. Els treballadors públics,
fonamentals!...
(Alguns aplaudiments)
...fonamentals. Qui mou l’administració, qui al final pot
executar l’interès general per a tothom són els treballadors
públics d’aquestes illes als quals vostès els havien retallat
drets un rera l’altre, i que hem retornat, amb dificultats, però
hem retornat la carrera professional, la paga doble, que hem
retornat ara poder posar els sous a la seva alçada, que en el
pressupost del 2019 augmentarem el 2,5% de l’IPC, aquesta
és la realitat, Sr. Company; amb les oposicions per estabilitzar
plantilles, i per això obrim la porta a les 5.000 places a sanitat,
tan necessàries, perquè tenim una interinitat molt àmplia.
I per això hem projectat cap on volem anar i cap on volem
és a uns centres sanitaris potents, amb una qualitat assistencial
potent i dirigida a una població que envellirà, sense cap dubte,
que viurà més anys, i per això Son Dureta, i per això Verge del
Toro, i per això Can Misses, que són idees, projectes i fets
executats, que s’executen per part d’aquest govern. I perquè
pensam en les persones i perquè les persones van primer, per
això diguérem, escolta, aquí el que no és possible és que la
factura de la crisi vagi als més vulnerables; és que hi hagi tot
un sector de gent que hagi estat oblidat, oblidat, i menyspreat;
i per això la renda social, i per això la renda d’emancipació
dels joves extutelats, que vostès havien llevat el dret a una
renda als joves extutelats, Sr. Company, i això no és una
qüestió de doblers, això és una qüestió de justícia, és una
qüestió de dignificació de la nostra societat.
I per això hem començat a tirar endavant tota una sèrie de
centre de dia que ja hi ha nous en aquestes illes. I per això
tenim 438 places més de residència, i per això tenim 538
places de residència noves en execució, i això és important i
això té valor i això és la feina que explica aquest govern que ha
fet i que ha de seguir treballant, perquè, efectivament, la Llei
de dependència és una llei valenta que hem de seguir
acomplint i hem passat de 10.000 a 22.000 amb les persones
que s’han pogut beneficiar d’aquesta Llei de dependència.
I és important perquè les persones són importants i són el
primer, pensar en els que no tenien feina, que eren un 29%
més dels que són ara, Sr. Company, quan nosaltres vàrem
arribar a governar, li agradarà més o manco, però aquesta és la
realitat. I dins aquests aturats hi havia molts problemes entre
els joves i els majors de 45 anys. I ara encara n’hi ha? Sí, però
hem reduït l’atur de llarga durada un 63% i com a so cietat
n’estam orgullosos, perquè no ho hem fet només el Govern,
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ho hem fet conjuntament amb empresaris i sindicats que hem
pactat aquests plans d’ocupació destinats directament als
aturats de llarga durada, destinats directament als majors de 45
anys, destinats directament als joves, que a vostè tampoc no li
mereixen moltes paraules en el seu discurs, però que són
fonamentals.
És fonamental l’educació i la formació per als joves, per
això és molt important els 1.000 milions d’euros en educació
i en formació que hi haurà en el 2019 i que és històric i que és
un pas important i reclamat històricament per la comunitat
educativa d’aquesta comunitat autònoma.
(Alguns aplaudiments)
I és molt important que les polítiques d’ocupació tenguin
una direcció específica per als joves i que haguem pogut
reduir l’atur juvenil un 22%. Què no hi ha més frustrant per a
un pare, per a un padrí, que el seu net, que està format, no trobi
feina de cap manera? No hi ha res més frustrant. I que se
n’hagi d’anar a fora perquè aquí no se li obre cap porta. Perquè
aquí, en el món privat, li diuen: sí, molt bé, tens una carrera,
tens un màster, tens el que vulguis, però no tens experiència,
fora, fora! Aquesta era la realitat, i encara, desgraciadament,
passa massa, aquesta és la realitat. Aquests 1.300 jo ves
qualificats que fan feina gràcies a un programa del Govern és
una bona iniciativa, Sr. Company, és una bona iniciativa que
hem de seguir rellançant des del Govern de les Illes Balears.
Igual que és una bona iniciativa el Pla de retorn, que farà
que 500 joves que han hagut d’anar a fora, moltes vegades a
malviure, puguin tornar a casa seva i els ajudarem amb ajuda
econòmica, els ajudarem amb contractes de feina. Això és una
bona notícia, que 500 joves puguin tornar, joves que se
n’haurien d’haver anat mai, perquè mai un país no ha de deixar
fugir el millor talent que té, mai. I vostès deien que això era,
com li deia la ministra Báñez? Emigració voluntària, no sé
com ho deia, no, no, això era perquè aquí no hi havia
oportunitats, no se’ls donaven oportunitat, i ara hi ha un govern
que se’n preocupa i que vol donar aquestes oportunitats i les
dóna.
Igual que hi ha hagut un govern que, perquè primer les
persones, s’ha preocupat des del primer minut per l’habitatge,
que jo li reconec, Sr. Company, és un tema que tenim com a
Illes, com a societat i que hem de repensar entre tots i totes
que és un problema greu, i que si nosaltres ens volem
assimilar, nosaltres dic nosaltres, als països europeus més
moderns i avançam cap allà, també hem de pensar què fem amb
l’habitatge; no hi ha cap país modern que tengui una taxa
d’habitatge públic tan baixa com nosaltres, aquesta és una
realitat. Per tant, siguem valents, pensem a llarg, en
necessitam almanco 5.000 en deu anys, que és el que diu el
Pla d’habitatge.
Jo no sé si hi estan d’acord o no, perquè veig que no
pensen més enllà d’intentar retreure les polítiques al pacte de
progrés, però aquesta és la realitat, en necessitam molt més de
parc d’habitatge, i per això fem feina en aquesta línia i per això
en construïm, no, no és un somni, és que en construïm 511. I
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nego ciam tota la resta amb els ministeris de Foment i de
Defensa, aquesta és la realitat. I necessitam anar més enllà,
perquè la gent té dret a tenir un habitatge digne. Igual que té
dret al Fons contra la pobresa energètica que ha posat aquest
govern en marxa. Igual que té dret a la Llei d’habitatge, que diu
als grans tenidors d’aquestes Illes, Sr. Company, escolta: si tu
tens més de 1 0 habitatges i els tens buits, és just que
contribueixis amb aquell que no té un habitatge per viure; això
és el que diu la nostra llei, és una llei valenta, una llei decidida,
una llei compromesa, sobretot amb resoldre un dels
problemes que tenim com a illes que és el problema de
l’habitatge.
I com que les persones primer, Sr. Company, també hem
fet feina durant tota la legislatura i jo, una vegada més, agraesc
el suport de tothom per haver pogut aconseguir el 75% de
descompte dels viatges entre les Illes i amb la península, i és
un repte històric d’aquestes Illes, que els ciutadans i
ciutadanes ara puguin volar i anar amb vaixell, desplaçar-se,
que és un dret, amb unes condicions econòmiques molt més
adequades. I encara hem de seguir més i per això hem de
seguir reivindicant tot allò que pertoca a aquesta comunitat
autònoma.
Igual que és important haver millorar tota la xarxa de
transport terrestre a l’illa de Mallorca i ho farem més amb les
concessions de transport terrestre. A veure, les concessions
són 479 milions d’euros, 479 milions d’euros per a millora de
tot el transport terrestre a Mallorca. Qui ho ha fet? Aquest
govern, aquest govern, i això és pensar en el present i sobretot
pensar en el futur, garantir aquesta mobilitat neta que volem
per als nostres ciutadans i ciutadanes.
Igual que ho és pensar en tota la necessitat d’un recurs
escàs, com és l’aigua, i fer un plantejament d’invertir
d’emergència, invertir a mig i planificar a llarg, que és el que
s’ha fet des de la Conselleria de Medi Ambient. Ens podran
acusar de moltes coses, si volen, és lògic i és legítim, ara bé,
la realitat també és la que és; nosaltres, no sé si no ho veien,
però quan vàrem arribar els vessaments eren a Talamanca, qui
va fer l’emissari d’emergència vàrem ser nosaltres. I les
depuradores i les infraestructures hidràuliques per aconseguir
l’aigua en alta en condicions es fan durant aquesta legislatura,
repetesc, hi ha 108 milions d’euros en projectes diferents que
s’inverteixen en aquesta comunitat autònoma per resoldre un
problema que tenim com a societat i que l’hem de resoldre
conjuntament, govern, consells insulars i ajuntaments, que és
com hem treballat durant aquesta legislatura.
I des de la Conselleria de Medi Ambient s’ha fet
moltíssima feina, feina intensa, per millorar la realitat i
sobretot per explicar la pedagogia de l’aigua als ciutadans i
ciutadanes, que crec que també és un esforç que hem de fer
entre tots i entre totes. I com que parlam de les necessitats
reals que tenim en aquestes Illes i com que parlam de les
polítiques que s’han fet durant aquesta legislatura tampoc no
hem deixat de banda l’estructura institucional d’aquestes Illes,
i jo li deia, hem fet feina des del diàleg co nstant amb
empresaris, amb sindicats, amb associacions, amb entitats,
amb el tercer sector, d’una forma molt especial per a tot el

que fa referència a l’atenció a les persones més febles, allà on
arriba el tercer sector no arriba ningú més i mai no els podrem
estar suficientment agraïts.
Hem fet feina també amb els consells insulars i amb els
ajuntaments, i també ha estat una legislatura molt important,
de descentralització cap als consells insulars, amb la funció de
les competències en promoció turística en el cas dels quatre
consells insulars, en l’assumpció de competències en temes
de joventut a Mallorca, en l’assumpció de diferents
co mpetències i més que encara es negocien entre govern i
consells insulars, i sobretot amb un finançament superior cap
als consells insulars que ja ha arribat als 100 milions d’euros
en aquests tres pressuposts que duem endarrera.
I ho hem fet, i em permetran que ho diguem una vegada
més, pensant en la gent, situant com a centre de prioritat les
persones d’aquestes illes, les persones que s’ho mereixen tot,
tota la política que puguem fer destinada a elles, i ho hem fet
amb la situació econòmica que hem tengut, que ha estat
gràcies al suport i a l’empenta d’empresaris i treballadors
d’aquestes Illes i també gràcies a la política econòmica que ha
fet aquest govern. I aquest govern s’ha centrat, evidentment, a
fer una política econòmica des del pressupost públic de
redistribució de riquesa, i una política on hem garantit els
drets de ciutadania. I vostès, veig que no hi acaben d’estar
d’acord, però jo els demanaria que ens donin suport al
pressupost que presentarà el Govern de les Illes Balears
perquè..., facem números molt ràpids i gruixats, vostè ens ha
dit que ens presenten una proposta de baixada d’imposts. Jo li
he dit a un moment donat que el Partit Popular, quan es troba
a l’oposició, sempre planteja els mateixos mantres, i quan
governa fa exactament el contrari, bé, no entrarem en qui va
pujar els imposts en aquesta terra i a tota Espanya, es igual,
deixem-ho estar, vostè ara ve aquí i diu que vol fer una
proposta de rebaixa de 250 milions d’euros.
Miri, això hauria d’afinar on vol retallar, i jo el que li dic
és, i jo el que li dic és...
(Remor de veus)
..., ah!, ho han de calcular un poc millor, jo el que li dic és:
escoltin, vostès estan d’acord que es necessita invertir en
centres educatius? Vostès estan d’acord que hem d’invertir en
posar més i millor professorat? Vostès estan d’acord que, per
primera vegada, els nins de la concertada tenen beques
menjador? Vostès estan d’acord que hem de fer més
residències? Vostès estan d’acord que hem d’aplicar millor la
Llei de dependència? Estam d’acord que hi ha d’haver més
centres de salut? Estam d’acord que hi ha d’haver més
hospitals? Estam d’acord que hi ha d’haver més doblers per als
aturats? Estam d’acord amb les polítiques actives d’ocupació?
Estam d’acord que hi ha d’haver més depuradores i més xarxa
de sanejament? Estam d’acord que hi ha d’haver més doblers
per a transport públic? Bé, idò , per a això serveixen els
imposts. I per això hi ha un govern que redistribueix riquesa,
i això és el pressupost públic i això és prioritzar.
(Alguns aplaudiments)
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I quan jo els dic: prioritzam les persones, prioritzam les
persones; i quan diem: fem política fiscal justa, la fem justa,
hem afectat el 5% de la població, les classes més altes, sí, han
pagat un poc més, sí. Creiem que és just, sí, perquè ara tenim
una renda social gràcies a això, perquè ara tenim residències
gràcies a això, perquè ara podem ajudar els aturats gràcies a
això, perquè podem ajudar l’educació gràcies a això, perquè
podem fer aquesta millora de serveis públics gràcies a això. A
la classe mitjana i a la classe treballadora, ho escoltin bé, els
hem fet beneficis fiscals, s’estalvien amb nosaltres coses que
vostès els feien pagar, perquè vostès varen eliminar fins a 13
deduccions fiscals.
I hem acotat bé on volem ajudar. I a qui ajudam? Els
innovadors, els emprenedors, per a l’economia del
coneixement, efectivament, i ajudam l’accés a l’habitatge
sobretot les famílies nombroses i les perso nes que tenen
discapacitat. I ajudam les famílies de totes les illes que han
d’enviar un fill seu a estudiar fora perquè tenguin una deducció
fiscal, i jo avui i durant aquests dies els hem anunciat i volem
ajudar les persones per conciliar la vida laboral i familiar,
sobretot les dones, perquè qui té cura dels nins i dels
dependents i de les persones majors són les dones, i diem: qui
tengui fills de zero a sis anys tendrà una deducció fiscal fins
a 600 euros per poder conciliar, i això és important.
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endavant; seguirem amb la mirada posada en el futur,
construint unes illes millors per a tothom, garantint drets a
totho m, pensant en homes i dones d’aquestes Illes que es
mereixen molt més, pensant en els nostres pensionistes,
pensant en els nostres joves, pensant en les necessitats reals
que existeixen, pensant en quina terra volem, pensant en què
és important la llei de canvi climàtic, que veig que el Partit
Popular no hi és, però que és important connectar amb els
països moderns europeus i desterrar per a sempre tot el que ve
de l’energia contaminant, és important acomplir els acords
internacionals, és important pensar en gros, és important cap
on volem anar, és important llevar els plàstics de la mar, és
important conscienciar, és important treballar junts, és
important donar suport al petit i mitjà comerç, és important
donar a la indústria, com el Pla d’indústria de 100 milions, és
important seguir diversificant economia, és important, en
definitiva, continuar servint com fem els ciutadans d’aquestes
Illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.

I els anunciat una baixada de l’ITP per a la gent que aspira
a una casa de fins a 20 0 .0 0 0 euros per poder-la comprar i
poder accedir a l’habitatge, i això és important.
(Remor de veus)
I els he explicat, escolti, i els 190.000 pensionistes tenen
dret o no que no hagin de pagar els medicaments? Bé, idò tot
això va al pressupost del 2019.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
I com que, a més,...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, silenci. Guardin silenci. Senyores diputades,
senyors diputats, silenci, per favor!
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Aquestes són les prioritats que fixa aquest govern i com
que, a més, ara vostès han vengut a dir que estan a favor de
l’impost de turisme sostenible, em qued amb el positiu, en
aquesta proposta, benvinguts siguin a l’impost de turisme
sostenible i donin suport a tota l’extensió de drets, de
llibertats, de més democràcia que planteja el Govern de les
Illes Balears.
I nosaltres, senyors i senyors, seguirem pensant en present
i en futur, seguirem pensant en present i en futur, seguirem
amb la línia de treball seriosa i rigorosa, diguin el que diguin,
posin les traves que vulguin posar, nosaltres seguirem

Silenci, silenci, per favor!
Passam al torn d’intervenció del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.
(Remor de veus)
EL SR. JARABO I VICENTE:
Bon dia a tothom, diputades, diputats, públic que ens
acompanya, treballadors, treballadores d’aquest Parlament,
espectadors també de la nostra televisió pública.
Presidenta, arribam a aquest darrer debat de política
general de la legislatura i crec que arribam amb un bon grapat
d’objectius aconseguits, de conquestes, que des del nostre
grup entenem com a assoliments col·lectius, són fruit de la
cooperació entre persones progressistes, que ens sentim
progressistes, però no oblidem que aquest fruit ve
principalment de l’esforç de tanta gent que va confiar en
nosaltres, no només amb el seu vot, sinó també amb la seva
exigència diària que no som aquí per defraudar-los, sinó per
representar-los amb seny i també amb valentia.
No volia parlar del Sr. Company i d’aquesta seva batalla
permanent contra les persones, si s’hi fixen, mai no parla de
persones, sempre parla d’abstraccions, sempre parla en
genèric, mai no parla de les persones, no té cap empatia cap al
patiment de les persones, i ha fet una espècia de xou de la
comèdia, amb rialles enllaunades, amb aplaudiments també
enllaunats, i no ha demanat perdó, no ha demanat perdó per
qüestions com va ser retirar la universalitat de la sanitat en
aquesta comunitat, ells que co nsideren els serveis doncs
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pràcticament com a una discoteca on han de cobrar entrada i,
a més, tenen el dret a decidir qui pot entrar i qui no pot entrar.
Nosaltres, evidentment, defensarem la universalitat de la
sanitat.
I presidenta, vostè va fer ahir una magnífica i llarga
enumeració de les fites assolides. Hem de recordar que no
tothom confiava a l’inici d’aquesta legislatura en el bon
enteniment i en la bona cooperació entre els nostres grups,
entre els signants dels acords pel canvi, però demostrem que
no hi ha major virtut que la col·laboració i el diàleg per trobarnos a l’alçada dels objectius que van emanar de la confiança
d’una majoria social històrica, que veu el seu reflex en aquest
Parlament; mai, mai no va haver-hi major pluralitat, i crec no
equivocar-me en afirmar que mai abans no va haver-hi tanta
voluntat per arribar a acords entre diferents, perquè sí, som
diferents, però amb un projecte comú.
Vull tornar recordar, una vegada més, la primera mesura
que acordàrem durant les nostres primeres negociacions, i ho
deia abans, la recuperació de l’atenció sanitària universal per
a totes les persones que viuen a les nostres Illes, i va ser un
orgull, va ser el principi del canvi, el punt final a la grisor, a la
foscor, a la decadència democràtica, al derrotisme, com vostè
deia, i al menyspreu a la majoria de la nostra població de
l’època Bauzá, un menyspreu que va alimentar el naixement
també del nostre partit, de Podem, perquè una part de la
societat no se sentia representada i havia de tenir veu, i que es
poguessin implantar polítiques diferents i nous drets.

permet als ajuntaments i als particulars reclamar aquestes
propietats.
I podríem seguir: Llei d’urbanisme, Decret de posidònia no se n’oblidi, presidenta, que sense vigilants ni inspectors no
es podrà complir-, la Llei del tercer sector, la Llei d’igualtat
o la Llei de benestar animal, llei que vam coordinar des del
nostre grup; i aquest estiu ha estat el primer, ho hem de
recordar, en què no s’ha torturat cap animal a una plaça de
toros. Queda molt de patiment animal encara per reduir, però
les imatges de la tortura de la tauromàquia són història a les
nostres illes, i volem que siguin història per sempre.
(Alguns aplaudiments)
Ja pot imaginar, Sra. Presidenta, que no penso ser
autocomplaent, però des que signàrem la brúixola que són els
acords pel canvi hi ha una major cohesió social i un clima
favorable per consolidar polítiques de progressió de drets, i
hem d’aspirar a ser més ambiciosos els propers anys. Hem
llegit enquestes dels diaris que confirmen l’aprovació social
dels nostres acords. Necessitem aquest acord.
Però, Sra. Presidenta, hem de ser honests, m’atreviria a dir
que més honests que el seu discurs d’ahir. Encara queda molt
per fer. Vostè ho ha repetit avui; m’ha agradat més la rèplica
d’avui al Sr. Company que el seu discurs d’ahir en aquest
sentit...
(Algunes rialles)

I ara ja hi són, i els hem de recordar, també, com la renda
social, que va augmentant el nombre de famílies afavorides i
que l’any que ve recuperarà els 20 milions d’euros i el dret a
percebre la quantia econòmica des del moment de la
sol·licitud, gràcies també a la negociació que s’ha fet per
aprovar el sostre de despesa, per la nostra aprovació d’aquest
sostre. Hem de recordar també la fi de les imposicions en
educació i la recuperació del professorat acomiadat; el mèrit
també és indiscutible de la comunitat educativa, que va dir
prou quan tocava. La contractació de molts professio nals
sanitaris, i també és mèrit de les mobilitzacions de la marea
blanca. La Llei de fosses, que està permetent rescatar molts de
cossos abandonats des de la Guerra Civil i des de la dolorosa
postguerra, mèrit també de les associacions de memòria; i ahir
rebíem amb immensa emoció l’aparició de tres nous cossos
a la fo ssa comuna de Marratxí, gràcies també als i a les
voluntàries que participen en aquestes tasques de reparació de
la nostra dignitat com a poble; algun és per aquí. Moltíssimes
gràcies.
(Alguns aplaudiments)
Hem de recordar la consolidació de l’impost turístic, una
reivindicació història de l’ecologisme, i ara es veu clar, però
a principi de legislatura hi podia haver certs dubtes. La Llei
d’habitatge, que encara necessitarà temps per desenvolupar-se
però que inclou moltes aportacions de les associacions pel
dret a l’habitatge. La consecució d’un llistat de béns
immatriculats per part de l’Església Catòlica a les Illes que

... perquè ha reconegut els problemes que tenim, i és que
queda molt per fer i que s’han de reconèixer aquests
problemes per fer un bon diagnòstic i modificar algunes
polítiques, i hem de tenir exemples. Aquest estiu, aquests dies,
com a aficionat al ciclisme, he vist Enric Mas, un jove ciclista
mallorquí de només 23 anys, artanenc, deixar-se la pell en els
ascensos de les dures muntanyes de la península, i va guanyar
l’etapa reina de la Vuelta ciclista a España, i va quedar segon
a la classificació general, i és aquest esperit de sacrifici el que
ens ha de servir d’exemple. Com també tenim l’exemple de la
menorquina Tita Llorenç, que ha estat nomenada recentment
la millor nedadora del món en aigües obertes, i que va fer una
fita històrica aquest passat mes de juliol fent la travessia de
Xàbia a Eivissa sense pràcticament rebre ressò, mostrant una
vegada més tota la feina que ens queda per fer en matèria
d’igualtat.
I enguany també hem vist com les dones d’aquest país ens
donaven una lliçó; han arribat al límit, amb fàstic davant tant de
menyspreu, de menysteniment, davant tantes assassinades,
davant tanta absència de perspectiva de gènere a la justícia, a
les empreses, i també a l’interior de les famílies. Gràcies per
obrir-nos els ulls al conjunt de la societat del drama diari que
suposa la desigualtat d’haver nascut dona. Aquest cop damunt
la taula també ens ha de servir d’exemple.
Aquests èxits de Tita, d’Enric, aquestes mobilitzacions
alegres, emotives i reivindicatives de tantes dones, ens
recorden una idea que caldria gravar als nostres fronts: tenim
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només allò que som capaços de lluitar. És una idea, presidenta,
que em remet a una reflexió: estam fent tot el que podríem
fer? Entenem bé que tot govern té els seus límits, però crec
que la pregunta és pertinent, malgrat no tengui resposta o no
coincidim a respondre de la mateixa manera. Sent la convicció
que aquesta legislatura ha estat condicionada per la idea d’un
canvi de paradigma, pels valors que cridava el 15M, idea que
contrasta amb el retrocés en llibertats i involució democràtica
com la que demostra el Partit Popular, que persegueix
polítics, "tuitaires" i rapers per fer política o ús de la seva
llibertat d’expressió. En aquest sentit vostè, que sembla tenir
bona sintonia amb Pedro Sánchez, li hauria d’exigir com a
mínim en aquest sentit la derogació de la Llei mordassa.
(Alguns aplaudiments)
Senyores, senyors diputats, saben que la cultura motriu de
la no stra època és el creixement; molt prest serem 9.000
milions de persones al món, més d’1.100.000 a les nostres
illes; creix la demografia, aspiram que creixi l’economia, ho
fa a bon ritme a les nostres illes, però la terra no és infinita,
els recursos no són infinits, i per tant -la crisi ho va
demostrar- no es pot créixer infinitament. No podem oblidar
aquest límit, i hem de fer més pedagogia per recordar aquest
límit, perquè cap canvi material, cap política serà suficient si
no va acompanyada d’un canvi cultural, que és el que ens
permetrà ser més ambiciosos amb les nostres polítiques, i
això té molt a veure amb com s’instal·len uns determinats
valors a la societat. Som conscients que tota transformació du
el seu temps i requereix concreció. Li posaré un exemple clar:
fa uns anys es va implantar per primera vegada l’ecotaxa, i a
més d’altres motius no hi va haver la força social suficient per
mantenir-ho vigent; ara -ho dèiem abans- tendríem 1.000
milions d’euros més. Va triomfar la idea conservadora -i ho
han dit també avui- que als partits progressistes no ens agrada
el turisme. Els fets demostren el contrari; més a nivell
personal de tots nosaltres, que és que hem gaudit fent turisme
aquest estiu, i a més hem penjat les no stres fotografies a
l’Instagram; per tant tampoc no ens n’amaguem. Sí, senyories
del PP, we love tourism, as well; no sé si ho he dit bé, Sra.
Prohens...
(Algunes rialles)
En aquell moment es va estendre la idea que tocar els
suposats propietaris del turisme amb l’ecotaxa afectava a la
nostra economia. Avui en dia hem avançat mo lt per revertir
aquesta idea, de manera que l’impost turístic és de les mesures
aprovades per aquest parlament amb major suport social.
Tenim el que som capaços de lluitar, i crec que és un bon
exemple de com s’instal·len nous valors a la nostra societat.
Igual que les noves pràctiques de rendició de comptes,
transparència, mecanismes de control ciutadà de l’economia,
com l’auditoria ciutadana del deute que hem impulsat des del
nostre grup i, em sap greu dir-ho, no sempre amb la seva
millor disposició. Igual que des del seu grup tampoc no s’està
facilitant suficientment l’engegada de l’Oficina Anticorrupció;
la Sra. Diputada Camps i el Sr. Thomàs han fet una feinada
aquest estiu per esmenar l’Oficina Anticorrupció; esper que
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hagin pogut gaudir alguns dies de descans després de redactar
les més de cent esmenes al reglament proposat pel Sr. Far. Jo
ja els he reconegut personalment el mèrit de l’enorme treball
realitzat, però reconeguin vostès que aquest treball no sempre
s’ha fet pensant en la màxima autonomia i independència
respecte del Govern que nosaltres entenem que ha de tenir una
oficina amb l’obligació de dissuadir els membres d’aquest i
d’altres govern de comportaments indesitjables. Per tant no
hem de facilitar que sigui el Govern que controli l’oficina,
sinó que l’oficina ha de tenir totes les eines possibles per
controlar totes les administracions, i hem d’aportar eines a
aquesta oficina si creim en aquests nous valors.
Presidenta, vostès i nosaltres hem de coincidir en valors.
Allà tenim uns altres valors, per educació o pel que sigui, però
si parlam d’educació el P artit Popular, que aporta al seu
currículum un màster en arrasar amb l’educació pública amb
retallades i amb la seva manera autoritària i despòtica de
governar, que per això no poden donar cap lliçó, aquest Partit
Popular que té un cum laude en barracons es permet ara el
luxe de criticar aquest govern per les mancances de les
infraestructures educatives com si fossin fruit d’aquesta
legislatura ,i sabem bé, Sra. Pro hens, sabem bé que els
barracons ja eren aquí quan el govern dels acords pel canvi va
començar i no els vull recordar...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
...el famós trilingüisme i em preocupa que el Sr. Bauzá,
avui del Sr. Company, torni avui aquí a parlar de trilingüisme,
ara parla d’un trilingüisme cordial. Entenc que l’anterior
trilingüisme era tens. No crec que el Sr. Company vulgui ser
la reencarnació del Sr. Aznar que ahir va tornar aparèixer al
Congrés dels Diputats...
(Remor de veus)
No és el nostre model, no po dem tenir els seus valors,
però això no pot justificar, Sra. Presidenta, que el P la
d’infraestructures no hagi estat més eficaç i plantejat des del
primer moment de la legislatura per tal de poder complir no
ja l’acord amb nosaltres per reduir les aules modulars fins a un
70%, sinó l’acord amb la comunitat educativa amb les famílies
i amb els alumnes de les nostres illes.
Coneixent el cicle de creixement demogràfic que afectava
les Balears la planificació era una necessitat urgent des del
primer minut i se n’han fet moltes reformes, molt necessàries.
S’ha avançat molt quant a l’eliminació de barreres
arquitectòniques i s’ha llevant l’amiant dels centres. Això és
cert, però no tenim encara noves places educatives dignes,
encara que des de conselleria han assegurat que faran via per
obrir nous centres abans que acabi 2019.
M’ha preocupat també la reacció del Partit Popular quan
vostè deia ahir com queien els nostres col·legis amb la
necessitat de reparacions que hi havia. Sra. Prohens, quin
cinisme, de què reien?, és que vostès no tenen fills i no han
patit aquestes situacions? No pateixen les situacions...
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(Remor de veus)
... de la necessitat de reducció de ràtios, una altra urgència per
a unes millors illes...
(Continua la remor de veus)
... depèn d’aquests nous centres i de sumar més professorat.
No ens podem donar per vençuts amb les ràtios actuals i
volem conèixer, presidenta, també de quina manera es
distribuirà aquesta suma de 1.000 euros que diu que hi haurà
entre educació i formació, perquè la comunitat educativa
reclama aquests 1.000 milions d’euros per a educació.
El que sí hem de celebrar -i vull fer èmfasi en aquest fet,
hi hem insistit molt durant les darreres negociacions- és que
gràcies a l’acord pres entre el nostre grup parlamentari i el seu
go vern i acomplint així una moció de Podem que va ser
ratificada per aquesta cambra l’educació a l’etapa 0-3 anys
serà en aquesta recta final de legislatura una prio ritat i
s’augmentarà significativament la inversió.
No ens podem oblidar del paper que ha jugat la comunitat
educativa 0-3 anys de Menorca que des del primer moment es
varen po sar a treballar amb nosaltres i amb altres grups per
arribar a implantar un model d’escoletes 0-3 digne dels
nostres infants a tot Balears, perquè apujar el pressupost per
a 0-3 anys és això, invertir en el nostre futur i contribuir al
desenvolupament digne i en equitat dels nostres infants.
Presidenta, vostè va anunciar ahir 6 milions d’euros en
total per a aquesta etapa, 5 dels quals estarien ja compromesos
per acompliment de les mesures d’equitat de la nostra moció
aprovada per aquest parlament, potser necessitarem més
d’aquest milió més per a tot el que fa falta per fer d’aquesta
etapa un pilar bàsic de la formació dels nostres nins i nines. Ja
li deixo caure aquí una primera proposta d’esmena a aquests
nous pressuposts.
Senyores i senyors diputats del P artit Popular, we love
tourism as well, però nosaltres hem d’assenyalar l’enorme
contradicció de batre rècord de turistes mentre batem també
rècords de sinistralitat, de condicions de precarietat laboral i
de salaris baixos.
Sra. Armengol, parlem de salaris. En la qüestió salarial
crec que co incidim perquè ho hem parlat moltes vegades.
L’escletxa social s’ha incrementat durant la crisi també a
mesura que l’economia es recuperava. La crisi ha provocat una
enorme devaluació salarial, un immens empobriment dels
treballadors afavorit a causa de les reformes laborals del Partit
Popular, però també del Partit Socialista, que van propiciar
acomiadaments barats. A les nostres illes les xifres són
aclaparadores, els inframileuristes són ja el 35% dels
assalariats, 190.000 en total.
I en aquest punt no ens podem quedar només amb les xifres
com fa el Sr. Company. Cal posar cara i ulls al problema, són
els aturats de més de 45 anys que varen perdre la seva

ocupació durant la crisi i hem de reconèixer la bona tasca que
es fa amb el programa Visibles per intentar que tornin tenir un
lloc de feina; són les nostres i les no stres pensionistes,
120.000 persones que guanyen menys de 6.000 euros l’any,
jubilats, i sobretot jubilades amb pensions no contributives o
de viduïtat; són joves i no tan joves que viuen amb dos o tres
mesos de contracte per any i que es veuen forçats a marxar per
trobar una ocupació més estable, i ens alegram que una altra
demanda de Podem, que hi hagi un pla de retorn dels joves i
les joves, sembla que comença a fer-se realitat; són els
autònoms condemnats a l’economia submergida durant bona
part de l’any.
Som conscients que des de la Conselleria de Treball, ja ho
dèiem, es dediquen amb força a consolidar programes i
polítiques actives d’ocupació per sectors, tant d’edat com
industrials, i li prego, Sr. Conseller, que insisteixi a Madrid
perquè el seu partit derogui d’una vegada la reforma laboral,
tal i com varen prometre en diferents ocasions. Sabem que
vostè té veu allà a Madrid. Nosaltres no en tenim cap dubte, ha
d’insistir amb la nostra mateixa força, Sr. Conseller.
La mateixa força amb què seguirem insistint en
l’increment del salari mínim. Cal posar més doblers en les
butxaques dels ciutadans i donar la batalla d’uns millors salaris
o al contrari les cançons de Donald Trump o de Marine Le Pen
aniran sonant cada vegada més alt i ens n'alegram, presidenta,
que ens hagi escoltat també durant les negociacions del sostre
de despesa quan insistíem a fer gratuïts els llibres escolars per
a les nostres famílies, bé, ens ha escoltat a mitges, però ens
alegra l’anunci d’aquests 600 euros anuals per cobrir despeses
educatives.
Ens alegram també de la pujada del 17% en hostaleria,
però juntament amb aquests acords la realitat per a les
persones que ens envolten és que els salaris només han pujat
un 3% aquesta legislatura, després d’una crisi insuportable per
a molta gent. Ara hem de lluitar per aquests 1.000 euros
mensuals d’SMI en l’àmbit estatal, si no uns altres vindran que
proposaran miserables baixades d’impostos per aconseguir
aquest objectiu.
Siguem ferms i donem aquesta batalla de les millores
salarials per beneficiar les famílies, els comerciants, les
PIME i derrotem el discurs de frustració xenòfoba que tants
de riscos comporta per a la nostra convivència.
Cada partit sap quin discurs està defensant sobre la
immigració, la venda ambulant i els monstres que pot arribar
a generar això. És tan greu el que està passant a Europa i al
món sencer que fins i tot en un paradís fiscal com Luxemburg
estan espantats que acaben d’enviar a la merda al ministre
Matteo Salvini a qui amb molt bon criteri es va declarar
persona non grata des del Consell de Mallorca, hem de
felicitar els partits que així ho varen aprovar, enhorabona als
nostres representants al Consell de Mallorca. Necessitam ser
un mur de resistència enfront de les polítiques populistes, de
la por a qui ve d’un altre lloc. N’hi ha uns altres aquí que
encoratgen aquesta por. A nosaltres sempre ens trobaran al
davant en la defensa dels drets humans.
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Senyories, presidenta, vostè ha anunciat que hi haurà un
nou REB al novembre, espectacular, espectacular aquesta
rapidesa del nou govern per entendre la nostra discriminació
insular i sempre li hem dit que havia de ser un bon REB,
pensam que ha de ser valent, ens n'alegram. Hem aconseguit ja
el 75% de descompte als vols a la península i això també s’ha
de garantir.
Per això, també li exigim que de manera ferma ha de
proposar al Govern Sánchez la declaració d’obligació de
servei públic entre les nostres illes i la península, perquè les
companyies, entre altres motius, no puguin apujar els preus
com ho estan fent abusant dels doblers de tota la ciutadania.
Senyores i senyors diputats, la fiscalitat -com bé hem ditpropicia més o menys serveis públics i un bon exemple en són
la sanitat i els serveis socials. L’impacte que ens deixa la crisi
afecta de manera especial també els infants menors de 14
anys, un 30% es troben en risc de pobresa, una tercera part
dels nostres infants.
Necessitam fer dels serveis socials un veritable instrument
per a l’atenció a les noves demandes socials agilitant
processos, coordinant els diferents serveis d’atenció social
amb formació als professionals, dotant els ajuntaments dels
recursos necessaris per a programes de prevenció. Aquesta és
la tasca que s’ha d’enfortir, Sra. Presidenta.
I quant a sanitat, en els darrers anys el sistema sanitari
públic s’havia vist abandonat i es va iniciar una subtil, i de
vegades no tan subtil, privatització amb la idea que la
col·laboració públicoprivada era el tàndem ideal per a
aconseguir una sanitat més sostenible, però aquestes
retallades i aquest intent de privatització no han fet més que
constatar la necessitat d’un sistema sanitari públic, de qualitat,
gratuït i universal i també proper, d’aquí que hem de valorar
també molt positivament l’anunci de l’hospital sociosanitari
de Llevant així com també que els pàrkings, d’una vegada, dels
hospitals públics d’aquesta comunitat siguin gratuïts, no com
va ser durant les anteriors èpo ques de la creació dels
hospitals. És una qüestió de dignitat, és una qüestió de
superació de la injustícia.
Per això , també vàrem escoltar les demandes que els
professionals de l’hospital residencial Can Serres ens feren al
nostre grup defensant la necessitat que aquell hospital
continuàs sent el que sempre havia estat. Esperem que sigui
aprovada la proposició de llei que hem presentat amb aquest
objectiu.
La situació actual de la sanitat balear precisa canvis, canvis
en els enfocaments, reduir les llistes d’espera, medicalitzar la
co munitat fent-la més autònoma, i esperam també comptar
amb la col·laboració d’un govern estatal compromès amb la
sanitat pública i del que esperam impacients que elimini el
copagament farmacològic. Gràcies, presidenta, també per
escoltar el nostre grup en aquest tema després d’anys
d’insistència i que ara, des de les negociacions del sostre de
despesa, havien també posat damunt la taula. Era necessari
anticipar-nos a la decisió estatal, així ho vàrem reivindicar
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durant les negociacions i ens alegra moltíssim que s’hagi pres
aquesta decisió d’avançar aquests doblers.
Senyors i senyores diputades, en unes setmanes també
aquesta... d’aquesta legislatura, que alguns volen donar per
acabada, debatrem dues de les lleis que marcaran el futur
d’aquesta terra i que assenyalaran què passarà, d’una banda,
amb la nostra pagesia, la Llei agrària i, d’altra banda, fins a
quin punt ens comprometem a enfrontar-nos des de la
vulnerabilitat del nostre arxipèlag a l’abisme eco lò gic que
tenim davant el nostre nas, parl de l’escalfament global que
abordarem amb la Llei de canvi climàtic.
Donem la batalla, tenim només allò que som capaços de
lluitar i davant del canvi climàtic tenim una batalla cultura per
endavant, reduir el consum i la demanda d’energia, proveir-nos
amb energia neta, crear llocs de treball a l’àmbit de les
renovables i fer que sobre aquesta idea pivoti el canvi de
model productiu, fent, com ens han animar a fer des de la
comunitat internacional, del nostre aïllament, virtut. Siguem
sobirans energèticament. Tenim la convicció que les nostres
illes poden ser energèticament autosuficients al cent per cent
en pocs anys, hem de posar èmfasi en la lluita contra els
oligopolis energètics i la democratització de l’energia, i
aquesta llei encara no posa els instruments per fer això, però
tenim propostes. La transició és una oportunitat d’or per
tornar a la gent allò que ningú no hauria d’haver usurpat.
Gaudim en el nostre arxipèlag també d’una illa que és
reserva de la biosfera, com podrà afrontar Menorca el canvi
climàtic sense trencar aquest equilibri entre el
desenvolupament de les activitats humanes i la preservació del
medi ambient?
També hem proposat la creació de l’Institut Balear de
l’Energia. Enguany ha tornat a formar part de les nostres
negociacions també per a la ratificació del sostre de despesa
perquè aquest institut pugui comercialitzar energia, en la línia
que s’està treballant des d’alguns llocs d’Europa i també des
de l’Ajuntament de Barcelona, per recuperar el control públic
de l’energia i reduir el preu de la tarifa.
Quan parlam de diversificació de model, de disminució de
la importància relativa del sector turístic al producte interior
brut insular hem de parlar primer de renovables. Segon, hem
de recordar també l’engegada del Pla d’indústria, que ja
exigíem l’any passat. Tercer, cal més foment de la investigació
i dels sectors culturals, de les empreses amb base tecnològica
que afavo reixen l’economia del coneixement, que donen
servei i valor afegit de manera transversal a tota la resta de la
indústria, i que no va mencionar ahir, dins les indústries que
també entenem que cal ajudar a internacionalitzar. Per a una
diversificació efectiva cal diversificar a tots els territoris
establint les bases i, per això, trobam a faltar encara
instal·lacions necessàries per a això , com el Centre Bit a
Eivissa, tot i que la seva posada en marxa va estar
pressupostada des del primer any de legislatura. I com a quart
punt de la diversificació del model pro ductiu és urgent el
revifament del nostre sector agrari.
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El nostre desig és que el debat que afrontarem de la Llei
agrària pugui convertir-se en un debat que no sigui sobre la
seva supervivència sinó que sigui un debat d’idees per
incrementar les possibilitats de rendibilitat del sector agrari
concebut com a sector estratègic que requereix visió d’Estat
per a la seva protecció i desenvolupament. Fa més de
cinquanta anys que abandonam la terra any rere any, els nostres
pagesos no poden continuar en mans de la voracitat del mercat
lliure, per això urgeix prendre mesures clares, una nova
política activa de creació de llocs de feina rurals fonamentada
en les inversions directes a la pagesia, una política decidida de
formació professional també per dotar-los de prestigi social.
Hem de creuen en la imperiosa necessitat d’encaminar les
nostres passes cap a la sobirania alimentària i hem de
recuperar terres ermes que no són només un insult moral al
problema de la fam al món sinó també una reducció de la
possibilitat per part dels consumidors de triar productes locals
i de temporada, perquè al final seran els consumido rs que
apostin pel producte local, per poc que anem modificant els
hàbits de consum. Tendrem el que som capaços de lluitar i la
batalla cultural per a una millor alimentació l’hem de lluitar.
Diputades, diputats, un altre dels problemes que més
preocupa a la nostra població és l’habitatge, una altra de les
batalles socials i culturals. Valoram la mesura que va anunciar
ahir, Sra. Presidenta, per reduir l’impost de transmissions, del
8 al 5%, per a co mpres inferiors a 200.000 euros. Hem de
reco rdar que hem aprovat una llei d’habitatge pionera en la
nostra comunitat i entenem també que d’avantguarda a nivell
de l’Estat, amb el reconeixement de zones especialment
tenses, d’emergència d'habitatge que són una gran passa
endavant, però també en aquest reconeixement de l’existència
de l’emergència d'habitatge es requereixen plans específics
d’acció contundents, com és el cas de l’illa d’Eivissa i també
de la ciutat de Palma. I no s’encanti, presidenta, que aquesta
ona ja està arribant també a Menorca, sobretot a Ciutadella.
Tenim mesures dins aquesta llei de les quals el seu govern
i el seu partit poden treure pit, com són les cooperatives en
cessió d’ús o l’habitatge amb dret subjectiu per a les
situacions d’especial vulnerabilitat. Hem d’agrair les pressions
en les negociacions amb el Sr. Pons del nostre diputat, el Sr.
Morrás, per aconseguir totes aquestes fites, no va ser fàcil,
però finalment el Sr. Pons crec que va trobar un bon equilibri
en aquestes negociacions i crec que ara tots hem d’estar
orgullosos d’aquesta llei que es mira també des d’altres
comunitats.

riquesa s’ha transformat enormement en l’última dècada fins
al punt que cada dia més escoltam l’expressió “malvivim del
turisme”.
Els treballadors agraeixen tenir un treball, agraeixen el nou
conveni d’hostaleria, per suposat, que es reconeguin algunes
de les malalties laborals de les cambreres de pis, que és una
altra proposta que el no stre grup ha fet des dels inicis i
consideram que és una passa important. I, Sra. Presidenta,
s’han d’agrair les seves paraules d’ahir a aquest col·lectiu pel
fet d’haver arribat tard a escoltar-les, perquè aquests
treballadors no conceben que amb la quantitat de turistes que
ens visiten les seves condicions de treball s’hagin pogut veure
tan perjudicades en els darrers anys, hem de ser valents per
revertir aquest menyspreu.
Tenim allò que només som capaços de lluitar, hem insistit,
i ja hem perdut part de les nostres costes per regalar-les al
totxo, quan acabarem amb la inconsciència de creure que el
creixement és infinit?, quan planificarem des de la protecció
i la sensibilitat, des de valors feministes, des del respecte i
des del reconeixement que les nostres illes i els seus recursos
són finits, tenen límits? Ens ho diuen les organitzacio ns
ecologistes, els moviments ciutadans als quals hem d’agrair...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jarabo, vagi acabant.
EL SR. JARABO I VICENTE:
... el seu esforç i la seva exigència (...) el problema, no
mereixen cap crítica perquè són part del nostre ADN. Ens ho
diuen els pagesos, els usuaris de transport públic que a
vegades no saben quan arribaran a la seva destinació, els
conductors que pateixen la saturació a les carreteres perquè
no tenen una alternativa de transport.
Hem de mencionar també que és vergonyós com s’han
gestionat tradicionalment a les nostres illes les aigües
residuals i la manca histò rica d’inversio ns en
infraestructures...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Jarabo.
EL SR. JARABO I VICENTE:

Tenim una proposta també en aquest sentit, Sra. Armengol,
que és que acceleri la posada en marxa d’aquesta llei perquè
des del seu govern es doti l’o ficina d’habitatge buit amb
presència a totes les illes, amb oficines, amb recursos i
dotació de personal suficient, només així es podran afrontar
d’una manera seriosa els objectius de l’oficina si realment el
seu govern pretén ser creïble en matèria d’habitatge.

Acab, Sr. President. No poden guanyar els de sempre, Sra.
Armengol, hauran de fer majors cessions. Fa una setmana li
preguntava per la modificació de la Llei de turisme, per
regular el turisme d’excesso s, per què es frena aquesta
regulació?, quin...
EL SR. PRESIDENT:

I acabam parlant de turisme. Diputades, diputats, vivim del
turisme, quantes vegades haurem sentit aquesta frase a
qualsevol espai comú de les nostres illes, però aquesta
percepció tradicional del turisme com a la nostra única font de

Sr. Jarabo, se li ha acabat el temps.
Moltes gràcies.
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Alguns aplaudiments)
Doncs passam al torn d’intervenció de la presidenta del
Govern. Té la paraula la Sra. Francina Armengol.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo, per la seva
intervenció, i voldria començar per agrair-li no només el to i
la proposta constructiva sempre que fa Podem Illes Balears,
sinó evidentment agrair la feina feta durant aquests més de tres
anys de legislatura, aquesta capacitat a què vostè feia
referència, a la voluntat d’arribar a acords, i jo he posat en
valor avui una altra vegada, igual que ho he fet durant tota la
legislatura, que vàrem ser capaços, des de les diferències que
evidentment existeixen entre les diferents formacio ns
polítiques que signàrem els acords pel canvi, de ser generosos
i entendre que la ciutadania de les Illes Balears necessitava un
pas endavant, un pas endavant en la forma de fer política i en
el fons de les polítiques que es feien, i així poguérem signar
aquells acords pel canvi, que varen dibuixar un govern amb un
full de ruta molt clar, un govern amb un full de ruta
compromès i valent, pensant no només en el present sinó
també pensant en el futur de la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma.
I començàrem la legislatura, i recordarà molt bé que
parlàvem molt en aquells moments de rescat ciutadà, perquè
estàvem en una situació molt complicada, on recordava avui
matí també, davant l’oblit del Sr. Company, que hi havia gent,
mo lta gent, massa gent, que no arribava a final de mes, que
tenia complicacions estructurals molt importants a casa seva,
i que això va ser la prioritat absoluta del Govern, les persones,
i dins les persones, les més vulnerables, i aquí Podem va fer
una sèrie d’apreciacions i de propostes polítiques que varen
ser rebudes i acollides per part del Govern de les Illes Balears,
i hem treballat conjuntament des de totes les formacions
polítiques per poder-les fer possible. Em referesc a la renda
social, que és una gran fita per al rescat ciutadà de les
persones d’aquestes illes, un gran emblema del que volem ser,
volem ser una societat digna que és capaç de pensar en les
persones que sap més febles i que per tant ningú no quedi a la
cuneta sinó tot el contrari. Em referesc també a totes les
mesures de lluita contra la pobresa energètica que
incloguérem també a la mesa de treball, a la mesa sectorial del
Consell de l’Energia, i que per tant per primera vegada
començàrem a treballar perquè a ningú no se li tallàs la llum,
i això també era important en aquesta comunitat autònoma i no
ho hem d’oblidar.
Em referesc també a tota la feina que s’ha fet entre altres
institucions, moltes elles des del Govern però també
l’Ajuntament de Palma, entre d’altres, sobre la política per
evitar els desnonaments, que era cosa comuna durant la
passada legislatura en aquesta comunitat autònoma. En
referesc al fons extraordinari que donàrem a les escoltes
públiques i concertades per tal que els nins, els infants,
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tenguessin la possibilitat, aquelles famílies que no podien, de
poder fer una excursió, de poder fer una despesa, i així ho
férem amb els fons extraordinaris. En definitiva, ens bolcàrem
en tot el que li diguérem el rescat ciutadà de les persones i a
garantir els drets de tothom.
I vostè feia referència a una de les primeres fites, que és
el retorn a la sanitat universal, aquesta garantia de ser una
societat que està més dignificada en el que és i que per tant la
salut no es nega a ningú.
Recordava vostè també una qüestió que per a nosaltres ha
estat molt important, i és pensar en les persones, garantir els
drets, per tant anar al que més importa, i després faré una mica
de repàs en temes que vostè comentava sobre educació, sobre
sanitat, sobre serveis socials, però ho férem des d’una anàlisi
crítica de la situació que vivíem, i tot això també és un valor
de l’esquerra, i és un valor que posàrem d’acord amb els
acords pel canvi, veient quina societat teníem, quins
problemes teníem, i apuntar les solucions. I les solucions és
el que hem anat plantejant i executant durant aquests més de
tres anys de legislatura.
Vérem una societat que tenia mancances clares de drets, de
garantia de drets, de garantia de llibertats, que necessitàvem
impulsar més i millor democràcia, i hem de seguir en aquesta
línia de treball constant; vérem una societat que patia i venia
d’una crisi econòmica duríssima i que per sortir d’allà
necessitàvem empènyer una palanca de diversificació
econòmica important i per tant apostar per sectors molt
diferents, no posar tots els ous en el mateix paner del turisme
de so l i platja sinó anar a apostar per la diversificació
econòmica. Vérem una societat que s’havia de refer a si
mateixa i reconèixer-se a sí mateixa, amb la seva pròpia
memòria, amb la seva pròpia història, i que havíem de fer de
la dignitat i la reparació de tot el que havia succeït també un
eix estratègic de com feim la política; i per això va ser tan
important l’aprovació per unanimitat en el Parlament de les
Illes Balears de la Llei de fosses, i per això és important la
Llei de memòria democràtica, i per això és important seguir
exhumant les fosses perquè cada vegada tancam ferides i
perquè ens feim més dignes com a societat, i que fins que no
posem ordre i pau a la nostra història, i l’entenguem i puguem
fer aquesta passa endavant tampoc no serem una societat que
es vol dir democràtica del segle XXI.
Igual que vérem clar que havíem de fer una passa endavant
amb una societat que no pot negar una realitat que existeix
encara: que les dones no tenen les mateixes oportunitats, que
la igualtat real no existeix -crec que el 8 de març d’aquest any
passat ens ha donat un punt d’inflexió a tots i a totes, a nivell
espanyol i a nivell de tot el món-, i vàrem fer front a posar
mesures valentes, també, i compromeses amb la Llei
d’igualtat; diguérem clar que no pagar la pensió quan s’ha
separat una parella és causa de violència masclista, i
avançàrem fort cap a les polítiques igualitàries de veres entre
homes i do nes, i hem de seguir fent feina junts i hem
d’aconseguir rompre la bretxa salarial, i per tant són molt
importants també les iniciatives que ara pareix que sí es
debatran al Congrés de Diputats, presentades també pel seu
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grup polític allà a Madrid, i que per tant poden anar en aquesta
línia de poder fer factible la igualtat real entre homes i dones.
I vostè feia referència a un dels problemes més greus que
tenim com a societat, que és la violència que se segueix
exercint sobre les dones pel simple fet de ser dones, i això
passa a moltíssimes llars d’aquesta comunitat autònoma i això
no és un problema domèstic, és un problema públic, i ho hem
dit clar i fort, també, des del Govern de les Illes Balears, i per
això ens avançàrem amb un pla de lluita contra la vio lència
masclista que ha servit d’exemple a tantes altres comunitats
autònomes, i ara també a nivell estatal, un pla de violència
masclista que fórem capaços de dotar amb 13 milions d’euros,
amb mesures transversals, que està posant agents de
coeducació en els centres educatius, que estam fent feina des
de Salut, des de Treball, des de Serveis Socials, des de totes
les àrees de forma transversal; també amb totes les
institucions i amb les persones que s’hi han volgut adherir, i
crec que també és important remarcar que ara que hi ha un
altre govern a Espanya, amb una altra sensibilitat absolutament
diferent, les Illes Balears rebrem 4 milions d’euros més pels
temes de violència masclista; ja se’ns ha confirmat per part de
la Vicepresidència del Govern d’Espanya, en compliment
precisament d’aquest pla estatal contra la violència masclista,
que recordarem que en temps del Sr. Rajoy, no tan llunyans,
no es complia el pressupost que s’exigia per part de les
organitzacions feministes i per part de to ts els grups
d’esquerres al Congrés de Diputats.
Explicava també vostè tota una sèrie de qüestions que
segueixen preocupant al seu grup polític, i que evidentment
nosaltres compartim i estam treballant junts en com ho podem
modificar. És evident que els èxits de la gestió feta durant
aquests tres anys, els canvis, les transformacio ns reals que
hem anat fent en aquestes illes, hi són, i jo les vaig explicar
ahir, les hem explicades avui en el debat amb el Sr. Company
i les seguirem explicant tots i totes. Han canviat molt les
coses, no és comparable el que succeïa el 2015 amb el que
succeeix ara amb totes les polítiques que s’han fet per part del
Govern de les Illes Balears, i és vera que hem de seguir
avançant, i jo sempre he reconegut que queda molta feina a fer,
sempre he dit que les coses no es canvien d’un dia per l’altre,
sempre he dit que es necessita en política sobretot planificar,
pensar molt en futur; per això insistesc molt en aquesta idea,
perquè hi ha polítiques que són d’estat i que són necessàries
no només fer-les una legislatura i tallar, sinó que és important
mantenir-les en el temps, i que per tant anem en aquesta línia
de treball.
I això passa en educació, que és un dels primers temes que
vostè ha tocat. Efectivament, hem pogut aconseguir augmentar
moltíssim el nombre de professorat, hem aconseguit millorar
molt les infraestructures educatives, hem aconseguit
moltíssimes qüestions però queda molt de treball per fer.
Vostè feia referència a les aules modulars, i és cert, encara
tenim desgraciadament aquesta realitat, perquè és cert que
tenim una població escolar que va creixent, és cert que per fer
una infraestructura educativa -hem de recordar tots els passoses necessita que un ajuntament qualifiqui un solar, que
l’entregui a la Conselleria d’Educació; es necessita després la

licitació de projecte, la feina d’un projecte, la construcció, i
després dotar-lo, evidentment, del personal i de la
infraestructura adequada. Si venim d’una època de sequera, que
venim d’una època de sequera en termes educatius, i no tens
absolutament res planificat, per planificar els nous col·legis,
els nous instituts, les noves escoles, necessites el temps real
per po der-los executar. Aquesta és la realitat i això s’ha
d’explicar a la gent.
I s’ha d’explicar que igual ens passa amb els centres
educatius, que ens passa amb els centres de salut, que ens
passa amb les residències o que ens pot passar amb les
infraestructures hidràuliques o qualsevo l tipus
d’infraestructura, i veníem d’una època on no només no es
planificava, sinó que el poc sòl que hi havia que podia ser
destinats a aquests serveis públics s’eliminava d’aquesta
qualificació urbanística. Per tant, aquesta és la realitat.
A partir d’aquí, tenim un Pla d’infraestructures valent, i és
clar que s’executa, a més, que és fins al 23, que, a més, ha
estat pactat entre els diferents grups polítics que donen suport
al pacte de govern, s’han invertit ja aquests 44 milions d’euros
i continuam amb aquesta línia de treball.
Jo entenc que això de les aules modulars és una situació
d’emergència i d’urgència, que no queda altre remei perquè el
més important és escolaritzar, aquesta és la prioritat absoluta,
escolaritzar, per tant has d’escolaritzar. Ara, també, Sr. Jarabo,
ja li dic, no ens flagel·lem més del necessari, els senyors del
Partit Popular començaren una legislatura amb 50 aules
modulars i acabaren amb 90. Aquest any en tenim 7 menys que
l’any passat i en el desembre del 19 la nostra previsió és
poder-ne haver reduïdes 60. Ara, són massa! Sí, per això
seguirem fent feina en aquesta línia i el Pla d’infraestructures
educatives ens ha de dur a resoldre això.
Per això és molt important, i jo explic, una vegada més, és
molt important que hi hagi governs de progrés que creguin en
això i que continuïn fent feina en això, i una legislatura no és
suficient, com vostè i jo crec que compartim perfectament.
I altres qüestions que hem fet, que també és important, les
ràtios en infantil, se’n recorden que a principis de legislatura
era un dels debats que més teníem, bé, idò han disminuït a
20,5 alumnes per aula, partíem de 25. Per tant, vol dir que
anam fent la feina i acomplint i que d’aquí a uns anys, si
seguim amb aquesta línia de treball, evidentment haurem pogut
encara disminuir les ràtios, no només en infantil, sinó ja
passant a primària i a la resta de cicles educatius.
Una altra qüestió que és molt important, abans la discussió
era la crispació dins el món educatiu, aquesta era la discussió,
no com educàvem els nostres infants, com traiem el millor de
si mateixos, com educàvem en les capacitats de cada un dins
les mateixes escoles amb projectes d’innovació pedagògica;
ara tenim 58 centres que fan projectes d’innovació educativa,
que són molt importants a les nostres Illes i que s’han acollit
a aquest Pla d’èxit escolar que ha fet la Conselleria de
Turisme.
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Tenim una realitat que és important, en la lluita contra el
fracàs escolar s’ha disminuït un 50% l’alumnat repetidor a
primària, són bones fites, vol dir que anam ben encaminats
amb el tema de l’èxit educatiu, que és el que més interessa: la
lluita co ntra l’abandonament i contra el fracàs escolar. Han
augmentat entre 2 i 3 punts les competències en anglès, en
català i castellà a secundària, per aquells que diuen que el que
feien abans era lluitar per l’aprenentatge de la llengua, no, n’hi
havia alguns que lluitaren per l’enfrontament amb una llengua
i n’hi ha uns altres que lluitam per l’educació dels nostres fills
i filles i que la llengua mai no sigui un obstacle, sinó que sigui
un vehicle, una fórmula de comunicació i un aprenentatge més
i millo rar les competències, i es demostra, han augmentat,
repetesc, les competències lingüístiques en català, en castellà
i en anglès, també gràcies a la bona feina dels nostres
professors i professores.
I fem més accessible l’educació amb la baixada de les
taxes universitàries, que també és important quan pensam en
els nostres joves, co m vostè també feia en el seu discurs i
quan m’explicava també allò de considerar, i és vera, jo deia,
anàvem de la urgència i hem anat passant la legislatura i de les
urgències hem pogut anar ampliant el ventall. I efectivament,
l’etapa de 0 a 3 anys és una etapa que sempre hem dit que
consideram educativa, que en aquesta època els infants són
com a esponges i que, per tant, és molt important quin tipus
d’atenció tenen. I l’any que ve tendrem aquests recursos més
pactats amb vostès en el sostre de despesa i, a més, tots els
grups polítics aquí han aportat moltíssim en tot aquest treball
del 0 a 3 anys; vostès saben que s’ha creat una comissió
específica amb gent independent, amb gent de fora que vol
donar... també amb les plataformes 0-3 que fan una feinada i
que volen explicar tota la seva experiència per a com junts,
entre totes les institucions, podem anar fomentant aquest
ensenyament del 0 a 3 anys.
Però he de recordar una cosa que és així, la passada
legislatura passàrem a zero euros en això, a zero. El Govern
Rajoy, és clar, quan tenguérem el Pla 0-3 estatal, teníem 15
milions d’euros a les Illes Balears, amb el Govern Rajoy zero
euros per a 0-3 anys, aquesta és la realitat del que ens hem
trobat. I malgrat això, aquesta ha estat la legislatura que més
recursos econòmics ha posat aquest govern per al 0-3, 5
milions ja d’euros en tota la legislatura que l’any que ve
incrementam en 6, segons el que tenim acordat. I que, per
primera vegada, i crec que és important, també gràcies a les
propostes dels diferents grups polítics, hi haurà ajudes per als
menjadors de les escoletes, cosa que no havia existit mai per
a les famílies, que també creiem que és molt important.
Vostè explicava una qüestió que és bàsica, bé, no saltres
som una economia que creix, com volem créixer, com
creixem i per tant com podem garantir la redistribució de
riquesa, que en això compartim perfectament la diagnosi, i
com podem fer que la gent tengui millors salaris i que, per
tant, puguem anar amb aquesta dignificació laboral? Bé, vostè
també ho posava de manifest, en aquestes Illes hem aconseguit
aquestes pujades de salaris, en aquestes Illes tenim unes
millores salarials, l’any que ve serà la primera vegada que el
salari del sector serveis s’igualarà amb la resta de sectors, la
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pujada dels convenis col·lectius és molt alta a les Illes
Balears, les millors a tota Espanya, el 17% d’hostaleria és
claríssim, però hem de continuar treballant en aquesta línia.
I aquí el Govern no s’ha posat de perfil tampoc, veníem
d’una època on deien que això del diàleg social i dels convenis
col·lectius només era qüestió d’empresaris i treballadors; no,
no, aquesta vegada això no ha passat, i el Govern, des del
primer dia de legislatura, diguérem als empresaris: ara que
comença a anar bé el cicle econòmic s’ha d’apujar el sou als
treballadors i treballadores, i fins que no ho aconseguim no
descansam. Aquesta ha estat l’actitud del nostre govern i
evidentment hem aconseguit aquestes pujades salarials, igual
que hem aconseguit, amb força i amb valentia, la proposta que,
per primera vegada, s’acceptin les malalties professionals de
tantes dones cambreres de pis que tenen una situació, que és
una professió superfeminitzada, que just per això no es troba
al Catàleg de malalties professionals, i tots ho sabem, això
també és lluitar per l’igualtat real entre homes i dones, i hem
aconseguit que per primera vegada ara el Govern d’Espanya
s’ho hagi agafat seriosament i assumeixi que aquestes són
malalties professionals.
I vostè em demana, hem de derogar la reforma laboral. I jo
hi estic absolutament d’acord, la meva posició no ha canviat,
Sr. Jarabo, no ha canviat, i jo li deman que facem feina junts
per aconseguir-ho. Evidentment, hem de ser més majoritaris,
i en aquesta línia també haurem de treballar junts.
Vostè deia, la forma de créixer i co m creixem, i ho ha
lligat al tema del turisme, i, efectivament, nosaltres som una
economia que el seu motor econòmic està lligat al turisme, al
sector serveis en termes amplis i en aquesta legislatura hem
fet moltíssima feina, i crec que els resultats són bons, Sr.
Jarabo, crec que són bo ns. Nosaltres som una comunitat
autònoma que continua tenint molt nombre de turistes, que
continuam amb rècords de vinguda de turistes que hem tengut
una altra vegada aquest estiu, però sobretot el que és
important: hem aconseguit allargar la temporada turística.
Això ningú no s’ho creia, això va molts anys que es repeteix,
això fa molts anys que es lluitava, que els hotels no tancassin
o no només obrissin tres mesos l’any, perquè això condemna
moltíssims treballadors i treballadores: com és viure una
persona, una família que només té tres mesos de feina a l’any,
que després té moltes dificultats per tenir prestacions d’atur;
que després té moltes dificultats per tenir una pensió més o
manco digna? Aquesta és la realitat del nostre mercat laboral,
i hem aconseguit allargar temporada turística des del diàleg i
des de l’acord amb empresaris i sindicats, i tenim temporades
turístiques més llargues, que permeten més contractacions,
que les contractacions siguin de més qualitat.
I també hem posat ordre en una qüestió que altres havien
mirat cap a un costat, alguns havien dit: bé, prohibim el lloguer
de vacances en plurifamiliars, però no saltres no farem cap
inspecció. Per tant, això era un campi qui pugui, i hem posat
ordre, amb dificultats a un tema complex, però hem estat
valents, i hem fet una Llei de lloguer de vacances, que ha dit:
no tot és susceptible de ser llogat, hi ha d’haver un sostre de
places, no es pot créixer indefinidament i hem de posar ordre
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urbanístic a qui té competències en això, Ajuntament de Palma
i consells insulars. I en aquesta línia crec que hem treballat
seriosos.
Cercant fórmules d’un turisme de qualitat, que pugui venir
més mesos a l’any, que deixi més despesa turística, més
despesa econòmica per turista, que és el que aconseguim i
promocionam, sectors que ens va molt bé, promocionant
gastronomia, promocionant els productes propis d’aquestes
Illes, cultura, esport, senderisme, per tant tot allò que també
va lligat a una forma de ser diferents des de la nostra
comunitat autònoma. I això ens ha servit, evidentment, per
poder tenir recursos, per poder invertir en la indústria, per
poder invertir en indústries culturals, com vostè feia
referència, en una economia verda, en potenciar aquests llocs
de treball lligats a l’economia verda, a potenciar l’economia
circular, a potenciar l’economia del coneixement i en aquesta
línia hem treballat i treballam.
I vostè deia també, feia referència a dues qüestions més, i
acab, als temes de salut, que hem avançat molt i queda molt
per avançar, i vostè deia: és important, a la fi tendrem la
gratuïtat dels pàrquings a Son espases i a Can Misses aquest
mes de gener, i serà una realitat.
I jo vull posar de manifest també una altra qüestió que crec
que és important, hem aconseguit desprivatitzar el transport
urgent a les nostres Illes i les ambulàncies ara són una
empresa pública. També ha estat un fet que ens ha donat molta
més càrrega política i ideològica en un tema que era
important, els treballadors es troben amb millors condicions
i el servei es pot donar amb millors circumstàncies del que
podíem tenir en aquesta comunitat autònoma, i li agraesc,
evidentment, el suport a eliminar el copagament farmacèutic
per als pensionistes, vostès ho han plantejat aquí a les Illes
Balears, ho han plantejat a Espanya, i estic convençuda que
junts aconseguirem que s’elimini del reial decret espanyol i
que, per tant, el Govern d’Espanya pugui eliminar aquest repte
d’eliminar el copagament farmacèutic a tota Espanya.
I amb això acab, Sr. Jarabo, ara tenim reptes enormes
dibuixats com a societat en aquesta comunitat autòno ma,
vàrem ser capaços de junts posar quins problemes hi havia i
junts posar les solucions necessàries en aquesta legislatura, i
així hem de seguir treballant en el futur. I junts treballam
també per aconseguir aquest règim especial, aquest nou
sistema de finançament autonòmic i tantes i tantes altres
coses, que es necessiten també d’un nou govern que ha sorgit
també d’una dignitat democràtica i que vostès també han fet
possible davant la no resposta sobre una sentència com la
Gürtel, per part del Partit Popular.
Per tant, amb aquest esperit, amb aquesta força, amb
aquesta valentia de dir: tenim postures diferents en molts
temes, sí; tenim visions diferents en algunes coses, sí, però
hem estat capaços de posar en valor allò que ens uneix, de
posar en valor el que ens uneix que és més important, les
persones d’aquestes illes, pensant en el seu present i en el seu
futur, així dibuixàrem els acords pel canvi i estic segura que
així seguirem treballant junts. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta. Torn de rèplica del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.
EL SR. JARABO I VICENTE:
Gràcies, president. Gràcies, presidenta, per les seves
respostes. Jo crec que tots hem de ser conscients que mai no
arribarem a un món perfecte, però sí que podem ser
conscients que l’esperança és caminar i que cada fita que
aconseguim doncs és una pedra més en aquest camí cap a
aquest món millor en el qual entenc que tots dos confiam i que
és un dels valors comuns que tenim, més enllà de les
discrepàncies.
Jo li he criticat algunes qüestions de planificació, hem de
ser honests també en aquest sentit, és a dir, de l’època que
veníem, jo crec que els seus consellers han hagut de fer
miracles, i tampoc no crec que tots creguin en la santedat,
però d’alguna manera aquesta imprescindible també reforma
de les administracions públiques que crec que es requereix per
tenir unes estructures més fortes i més sòlides per avançar en
projectes, crec que també és imprescindible i alguna vegada
també ho hem comentat, hi ha una feblesa estructural de
l’administració pública, en general, especialment greu
probablement en aquesta comunitat que impedeix que es
puguin fer segons quines coses, i això evidentment ho
compartim.
Però sí que és cert també que algunes coses de
planificació, que sé que a vostè li preocupen, que sé que s’ha
encarregat d’intentar posar un horitzó raonable quant a
terminis, doncs s’ha trigat, i jo crec que hem de reconèixer
errades també, que és el que dèiem, sense flagel·lar-nos, com
deia vostè, tampoc no crec que sigui ni beneficiós ni
agradable, probablement, no crec que haguem de ser sàdics. La
qüestió rau en què des de fa tres anys i mig doncs arriba ara el
Pla de mobilitat, i bé, jo crec que ja està, s’ha de reconèixer.
No és que s’arribi tard en aquesta legislatura, és que s’arriba
tard des de fa vint anys, probablement, i això ho hem de dir
sempre, i jo crec que tots ho diem. Però hem d’insistir.
Ara, el que hem de dir també és què es farà a partir
d’aquest moment, i si no es pot, si s’arriba tard en un pla de
mobilitat, com és en aquest cas, almanco no s’ha d’estar (...)
sis mesos que s’aprovarà aquest pla de mobilitat, i en algunes
ocasions sí que s’ha fet des del principi de legislatura, estarà
d’aquí a sis mesos, estarà un poc més tard, estarà un poc més
tard i semblava d’alguna manera que podia acabar la legislatura
i que no tendríem aquest pla. I a nosaltres aquest pla ens
agrada, seríem més ambiciosos, crec que inclou qüestions
també que es vol apuntar el Partit Popular, com és el metro de
Son Espases, crec que és impo rtant que el metro arribi al
nostre hospital de referència, sí que ho crec, però quan ho vam
comentar vostè deia: això és impossible, és molt complicat,
no sabem si es podrà fer, deia el Sr. Pons, ho posava molt en
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dubte. Ens alegra, ens alegra que ara sembli que almanco es
pot planificar.
Es fan miracles, es fan miracles, i en educació és més
complicat probablement que a cap altra conselleria fer
miracles i així i tot posam molt en valor, ho hem fet aquí en
els discurs, les millores que s’han fet durant aquesta
legislatura. Però, és clar, la planificació en educació, també
unes infraestructures educatives que ara es posaran en marxa,
que ara ja tenim un termini, el 2023, etc., bé, també s’ha trigat,
i també des del principi de la legislatura nosaltres parlàvem
amb el conseller i li dèiem: s’ha de planificar, s’ha de
planificar, ens heu de trametre els documents de la
planificació, i van passar dos anys fins que vam tenir un primer
document de planificació. I era important, i no és qüestió de
flagel·lar-nos, insisteixo, presidenta, simplement de
reconèixer que s’hauria d’haver fet abans i que ara es farà, i
ens alegra i ens alegra a tots, i sobretot ens hem d’alegrar
perquè beneficiarà els nostres nins i nines d’aquesta
comunitat, perfecte, si és que no ens hem de criticar,
simplement hem de reflexionar sobre que hem de llançar de
vegades més les coses.
No m’ha respost una pregunta, li parlava dels mil milions
d’euros destinats a educació i formació, tal i com vostè ha dit
no sé si es pot avançar de quina els distribuiran, però almanco
deixar clar a la comunitat educativa que no són mil milions
d’euros per a educació, sinó educació i formació, crec que
vostè ja ho ha dit diverses vegades, però d’alguna manera sí
que hem d’explicar quin és el repartiment o la distribució
d’aquestes quanties, perquè crec també que hem de fer
pedagogia, com vostè deia, des de la crítica, perquè és un dels
nostres valors com a persones que som d’esquerra.
Vostè recordava també el rescat ciutadà, l’hem posar en
valor sempre, no ho oblidem, des del principi aquest govern no
és que hagi estat sensible, és que ha estat incentivador i ha
promogut evidentment que es poguessin aprovar qüestions de
protecció de determinades emergències, com ha estat
l’energètica, és clar que s’ha fet, i ho hem reconegut sempre
i crec que ho hem posat en valor.
I no volem renunciar, en absolut, a to t el que s’ha
aconseguit, presidenta, o sigui no pensi que li dic que s’han fet
co ses malament, simplement que hem de reflexionar sobre
com es podrien fer millor, perquè sé que governarem junts la
propera legislatura i és important reconèixer determinades
errades; sobretot perquè després tenim problemes com el que
ha passat dels vessaments a Palma i de vegades costa
d’explicar o d’entendre per part d’un ciutadà com és possible
que a una comunitat que viu del turisme doncs els habitants de
la seva principal ciutat hagin de patir una bandera vermella per
un problema d’infraestructures hídriques històric, crec que és
difícil d’explicar. De vegades independentment de qui sigui el
responsable, és clar que el Sr. Co mpany no va firmar, i ho
tenia a la mà, poder resoldre aquesta situació. Probablement,
el Sr. Font, durant la seva època, fent-se fotografies amb el Sr.
Matas, també va tenir la possibilitat de resoldre aquesta
situació, segur que a la seva mà va tenir aquesta possibilitat.
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(Remor de veus)
Bé, culpable, culpable, ells podran dir que durant aquesta
etapa tampoc no s’ha pogut avançar, culpables, bé, ens hem
d’avançar en planificació per intentar fer-ho, però sense cap
major crítica.
(Alguns aplaudiments)
Ja m’agradaria. Vol parlar de cinema? No hem parlat de
cultura, Sra. Armengol, i sí que li volia co mentar alguna
qüestió perquè crec que és important, no perquè jo vengui
d’aquest món, però sí perquè de vegades s’oblida, i ho hem dit
des del primer any d’aquesta legislatura. S’ha fet un pla de
cultura, però hi ha moltíssims dubtes dins el sector sobre de
quina manera es podrà desenvolupar aquest pla de cultura, ja
ho hem comentat també a la Sra. Fanny Tur.
Vostè felicitava, i jo ho torn fer, Jaume Carrió i Laura
Gost, que ara són per Nova York, que ens han regalat el primer
Goya a la no stra comunitat, i jo crec que també ho hem de
celebrar, i jo som molt optimista, i n’hi haurà més, i crec que
hem de reconèixer el seu mèrit perquè també han patit
situacions que han hagut de marxar a viure fora, que han patit
situacions econòmiques complicades també per poder crear,
etc., no? Per tant, des d’aquesta insistència que li feia de
promoure nova cultura social, crec que és important
desenvolupar aquest pla de cultura perquè necessitam que
tothom pugui crear i necessitam consolidar també els bons
creadors, no?, però hi ha dificultats en aquest pla de cultura
que crec que també s’han de dir, ho llegia també d’una manera
molt precisa en un article d’un diari l’altre dia. Parlava que tots
aquests moviments, presentacions, gestos de la Conselleria de
Cultura que havia exhibit per fer aquest pla de cultura, el que
es trobava a faltar és un pla de xoc que vagi directe al càncer
de la precarietat dins aquest sector, un full de ruta amb els
objectius concrets, amb els seus punts i les seves comes,
terminis d’implantació, previsions de resultats, elaboració
d’un nou manual de bones pràctiques per a les contractacions
dels artistes, fixació d’uns mínims en els horaris i les tarifes,
la relació entre el treballador cultural i l’administració, altes
a la Seguretat Social, factures, pagaments en terminis
raonables, també a l’administració, que és una bogeria el que
està passant, bestretes, una part sobre la fiscalitat
incentivadora de l’activitat cultural, mesures per atendre la
problemàtica dels creadors en risc de pobresa o exclusió
social, la inclusió de noves clàusules de protecció en les
subvencions...
Es presentarà alguna cosa semblant als propers mesos, Sra.
Armengol?, i un pla de cultura, ara hem aprovat al Congrés
l’Estatut de l’Artista, hi ha alguna manera que es pugui
desenvolupar aquí?, hi ha co munitats, Andalusia, ja han
començat a avançar, que no se’ns avancin des d’Andalusia, Sra.
Presidenta, no caiguem en l’error ara de... d’anar per darrere
d’Andalusia, hi anirem després electoralment, però no en la
resta.
Habitatge, ho dèiem també davant la proposta que vostè va
fer, però també ens ha co stat arribar a un acord quant a
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habitatge, sembla insuficient el que s’ha proposat i semblen
insuficient les propostes que ens estan fent fins ara des de la
Conselleria d’Hisenda per posar en marxa aquesta oficina de
l’habitatge buit, des de la necessitat de desenvolupament dels
reglaments per part del Sr. Pons i mentre la gent espera i en
qüestions d’habitatge l’espera crec que està essent massa
llarga.
Jo entenc que hi ha forces poderoses que potser la poden
fer tremolar en aquest sentit. Jo crec que ha de demostrar que
sent també el mateix dolor que totes aquestes famílies
ofegades per les hipoteques, per la pujada dels preus del
lloguer i és moltíssima gent la que hi ha aquí, i ofegades per
no tenir en qui confiar en l’administració per preservar el seu
dret a viure dignament en un habitatge digne.
Per acabar, volia fer referència també a la gent, si l’altre
dia teníem aquí, i va ser mo lt interessant aquesta sessió de
ciència al Parlament, la ciència ens qüestiona, la recerca ens
necessita, es requereix una política de clústers reals que
superi els problemes que hi va haver en legislatures anteriors,
es pot combinar, aquestes bases del coneixement allà als
clústers, les empreses s’autoorganitzen, crec que és necessari
tenir i compartir aquest coneixement i ens ho deien també
l’altre dia: s’han de consolidar aquestes estructures i s’ha de
reduir la burocràcia, no és tot només incrementar el
percentatge d’inversió en recerca.
Ho dèiem abans, Sra. Armengol, estam pujant escalons de
democràcia, d’avanços progressistes en aquesta legislatura, de
respecte als drets humans, de protecció al medi ambient, no en
tenim cap dubte. Estem satisfets, estem molt contents de
l’empatia que hem generat amb les persones que formen
aquest govern, amb algunes ja fins i tot hi ha un punt d’amistat,
crec que són bona gent, però de vegades hi ha pressions
exteriors i la por també motoritza, podríem dir, bé hi ha
l’expresident d’Urugai Pepe Mujica: “ningún cordero se
salvó balando”, ens hem d’organitzar col·lectivament, ens
hem d’organitzar millor.
Per tant i com deia, per acabar, la nostra secretària general
ahir, Sra. Presidenta, entenem que el Partit Socialista és
millor quan nosaltres també som allà al seu costat i treballam
junt, junts també amb MÉS, Menorca, Mallorca, Gent per
Formentera, junts som i podem ser més valents.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Jarabo. Correspon ara la contrarèplica
de la presidenta del Govern Sra. Armengol.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Jarabo, per la
seva intervenció, breument intentaré respondre algunes de les
qüestions que vostè apuntava.
És veritat, deia..., bé, la gestió de l’administració a vostè li
sembla lenta, i bé, podríem compartir algunes qüestions que
crec que tots els consellers i conselleres, directors generals,
tots els que executen poden compartir, no?, també des dels
ajuntaments, des de la mateixa administració insular, però li he
de respondre que la planificació està present des del principi
de legislatura. Planificar és estudiar, és fer una bona diagnosi,
després poder negre sobre blanc dibuixar aquelles inversions
necessàries i a més tenir la valentia que el que proposes ho
podràs pressupostar i que, per tant, també cabrà dins el cicle
econòmic propi de la comunitat autònoma i per tant, ho podràs
executar.
Nosaltres no hem volgut planificar coses irreals, no hem
volgut prometre sense planificar, no hem volgut fer aquestes
qüestions que desgraciadament en aquesta comunitat
autònoma tant de mal ens feren, basta recordar com es feren
les autopistes d’Eivissa, com es va fer el metro a Palma, com
es va planificar o no planificar el Palma Arena, com es va
projectar fins i tot una opera enmig de la Badia de Palma, tot
això ha succeït en aquestes illes.
Nosaltres crec que hem demostrat que som seriosos, que
som gent rigorosa, que som gent feinera, que som gent que va
de debò a arreglar els problemes reals que té la ciutadania i
efectivament, som conscients de quina és la nostra població,
hem estudiat això, hem estudiat com anirem evolucionant i
tendrem, tenim més població escolar i tendrem també més
població envellida, aquesta és una realitat.
Per tant, s’han fet plans d’infraestructures, que les han fet
tots els consellers i conselleres i han planificat sobre zero,
que és d’on veníem i per tant, la planificació ha estat més
complicada, però està en marxa. Jo no dic que hem fet plans
que volem desenvolupar en la propera legislatura, que també,
és clar, però és que s’han començat a desenvolupar ara, no és
que no haguem fet res, sinó tot el contrari, els plans de serveis
socials, els dels centres de salut, el de les infraestructures
educatives, de les infraestructures hidràuliques, el Pla de
mobilitat, tot això s’està executant, vull dir, els centres de dia,
hi ha més centres de dia, més places residencials, hi ha més
centres de salut, hi ha més... millores als hospitals, hi ha més
escoles... Aquesta és la realitat, no?, hi ha més infraestructura
hidràulica de la que... aquesta és la realitat.
Per tant, si tenim un altre triomf damunt la taula, que és
que no només hem pensat en ara i hem executat ara, sinó que
també hem pensat en futur en totes i cadascuna de les àrees i
crec que això és una política responsable i crec que durant els
anys en què ha governat el Partit Popular en aquesta terra,
entre moltes altres coses, han estat molt irresponsables -molt
irresponsables- i mai no s’ha tengut la valentia, la decència i
la transparència capaç de dir: “bé, això és el que tenim i cap
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aquí hem d’anar fent feina”, de futur, no?, i planificar i
evidentment són plans que s’hauran d’anar modulant a mesura
que vagi passant el temps com és lògic i no rmal perquè hi
haurà necessitats que no haurem pogut preveure i s’hauran de
preveure en el moment que pertoqui i altres qüestions d’aquest
estil.
Vostè deia, en educació, feia l’esment de dir, bé, aquests
1.000 milions d’euros en educació i formació -que jo vaig
plantejar ahir, que crec que és una necessitat real dels nostre
sistema perquè, repetesc i això ho compartim perfectament,
si no invertim en educació estam morts com a societat de
present i de futur i per tant, es el millor que podem fer per als
nostres fills i les nostres filles- com aniran distribuïts? Bé, Sr.
Jarabo, això serà el debat pressupostari que tendrem i
evidentment la conselleria presentarà el seu propi pressupost
i després haurem de tenir el debat parlamentari que pertoqui
en cadascuna de les àrees en cadascuna de les comissions
pròpies i en el plenari de pressupost, però el que sí és clar és
que hem dit: nosaltres volem seguir i apostam per això.
Tenim el creixement de professorat que tenim i que hem
de preveure en aquest sentit; tenim una aposta d’augmentar el
pressupost en la Universitat de les Illes Balears; tenim una
aposat per millorar les infraestructures educatives, que
òbviament s’han de pressupostar totes aquelles que hem
d’executar durant l’any 2019, tot el que és l’ensenyament
obligatori, tot el que són els plans nous d’innovació
pedagògica, tot el que són les no ves places d’atenció a la
diversitat que s’han previst dins les aules de les nostres illes,
el que són els auxiliars de conversa, tot allò que hem fet de
millora durant tota la legislatura i que volem seguir
consolidant i a més afegim aquest any, perquè ha estat un tema
molt debatut i molt demandat per molta part de l’esquerra
d’aquestes..., dels grups polítics d’esquerres i també per molta
part social de plataformes i de gent vinculada a les plataformes
de 0 a 3 anys incloem un pressupost major del 0-3 anys com
a etapa educativa, que ho repetesc, hi ha tot el que fa
referència a l’ajut als menjadors, que no ha existit mai, entre
d’altres coses que evidentment acordarem entre els diferents
grups polítics durant el debat pressupostari.
Igual que feia referència vostè a les infraestructures
hidràuliques, no m’hi estendré més, però aquesta és una
realitat bastant objectiva. Aquest govern no s’ha posat de
perfil, aquest govern no només ha planificat sinó que ha
executat i tenim 108 milions d’euros en execució, en
projectes diferents, tant de proveïment com d’aigua en alta que
són fonamentals per a aquestes illes. A més, vàrem ser molt
clars, vàrem explicar que hi havia un problema de sequera,
vàrem explicar que els problemes de les infraestructures tal
com estava, vàrem posar en marxa tot el cicle de l’aigua. Per
tant, això necessita aquesta legislatura i moltes més per seguir
treballant en aquesta línia rigorosa i conscienciant també de la
necessitat de tenir, de posar valor a un recurs com és l’aigua
que és escàs i que també crec que s’ha de fer molta pedagogia
en aquest sentit.
Vostè també m’ha parlat de tot el que fa referència a la
cultura, i és veritat que n’hem parlat poc i és veritat que aquí
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sí que veníem de sequera, ja no sé com definir-ho, no? És
veritat, que vostè sap, que tenim competències compartides
amb els consells insulars i que s’ha fet feina de forma
compartida, que crec que també és un valor que s’ha de posar
de manifest, la capacitat de fer feina no només des del Govern
tancats sinó en diàleg amb la societat i en diàleg i en
connivència també amb els diferents consells insulars. El Pla
de cultura és una fita important, no m’hem tengut mai, és la
primera vegada que hi ha un pla de cultura que s’ha de complir,
però també hi ha hagut un augment importantíssim del suport
a tots els creadors culturals, com vostè coneix perfectament
bé. S’ha posat tot allò d’IB Talent en marxa, s’ha donat suport
per primera vegada als artistes d’aquestes illes, que són molts
i que tenen reconeixements importants no només a nivell
nacional sinó també internacional, i s’ha donat suport també a
tots els grups més petits perquè puguin mostrar la seva creació
cultural dins les Illes, que no hi existia i que era molt
dificultós que una companyia, jo que sé, de dansa, de teatre
pugui mostrar la seva creació a Menorca, a Eivissa si és de
Mallorca i viceversa, i això també crea comunitat autònoma i
ha creat aquests fils que són importants entre tots i entre
totes.
S’ha donat importància i rellevància a la pròpia creació de
la Conselleria de Cultura, ja dóna el pes polític que vol tenir,
el suport al sector audiovisual, també per aquesta economia
diferent a la qual vostè hi feia referència, que també crea llocs
de feina especialitzats i que no depenen del sector serveis sinó
tot el contrari, aposten per l’economia del coneixement. S’han
posat en valor també les infraestructures culturals donant molt
més horari de serveis a les que ja eren pròpies de les Illes...
del Govern de les Illes Balears i també, per exemple,
recuperam projectes emblemàtics de grans creadors nostres
com Antoni Catany, que s’ha posat endavant el centre de
fotografia internacional Antoni Catany; com s’ha comprat Sa
Sanieta a Formentera per fer possible que hi hagi el primer
museu a Formentera, que fa molts anys que esperen els
formenterers i les formentereres; s’ha donat doblers a la Casa
de Música d’Eivissa que tampoc no tenia suport per part del
Govern de les Illes Balears. I una cosa que jo crec que té la
seva importància: l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears
amb els anteriors estava a punt de desaparèixer, aquesta és la
realitat, ara està consolidada amb acords entre els treballadors
i treballadores, amb un nivell altíssim als quals hem d’agrair
als nostres músics la rellevància que ens donen també a nivell
internacional, i amb una infraestructura important per als
assajos com ha de ser la Casa de la Música a Palma, que ja té
el pressupost.
I sobretot, Sr. Jarabo, hem dibuixat junts aquest projecte de
futur, un futur net, un futur responsable, un futur que
protegeixi i estimi el seu medi ambient, el seu territori, les
nostres illes amb la Llei de canvi climàtic a la qual feia
referència, amb la Llei de residus, amb la Llei de limitació
d’accés als cotxes de Formentera, dient una cosa clara, hi ha
una capacitat de càrrega a les nostres illes, hem de començar
a fer feina valenta amb aquesta qüestió, hem de donar la
competència als consells insulars, les armes als consells
insulars perquè ho pugui fer, i crec que és una fita important
també, això ens posa a l’avantguarda espanyola, som els
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primers que ho farem en tot Espanya, i en molts pocs llocs
d’Europa s’ha fet això, no?, de dir, escolta, som conscients de
la fragilitat del nostre territori, som capaços de prendre
mesures entre tots per veure com podem fer possible la
sostenibilitat entre el que ve i el que hi és i entre la mobilitat
necessària entre els ciutadans d’aquestes illes.
Efectivament, apostam per aquest futur net, apostam per
aquesta economia verda, aposta per aquesta diversificació
econòmica, apostam per la ciència, per la innovació, com
vostè feia referència, per això la Facultat de Medicina, per
això l’aposta per les ajudes als nostres investigadors, per això
el decret de carrera investigadora, per això licitarem i
apostarem ara pels clústers, enguany el d’hàbitat i el nàutic,
per això seguim en aquesta línia de treball conjunta amb les
empreses tecnològiques, per això l’ampliació del ParcBit, per
això ja és una realitat el Centre Bit de Menorca i tantes i
tantes coses.
Perquè creiem -repetesc- en la nostra gent, perquè creiem
en el futur de la nostra gent i perquè volem una societat millor
per a tots i per a totes.
I, Sr. Jarabo, crec que durant aquesta legislatura alguns
deien que això no funcionaria, alguns deien que no ens
entendríem, alguns deien que el diàleg, que el pacte no era
positiu, idò tot el contrari, hem estat capaços de demostrar
que som gent seriosa, que som gent rigorosa, que som gent
que ha consolidat un govern amb polítiques valentes i
compromeses amb la ciutadania, que el pacte i el diàleg no
només és bo sinó que és absolutament necessari, i crec que
nosaltres hem demostrat ser capaços de ser una comunitat
autònoma que ara, a Espanya, ens miren pel Pla de lluita contra
la precarietat laboral, per la Llei de canvi climàtica, per la
sanitat universal, per la Llei de renda social, ens miren per una
llei de residus emblemàtica, ens miren per un pla de lluita
contra violència masclista.
En definitiva, hem posat en valor el millor que tenen
aquestes illes.

dissenyaren per sobre de tot per donar un gir de 180 graus a
les decisions que afectaven la gent d’aquesta terra. El 2015,
MÉS per Mallorca vàrem assumir el nostre compromís amb
la gent, el co mpromís de governar, volem governar per
transformar i millo rar la vida de les persones. Teníem
alternativa? Sí, no assumir responsabilitats de govern i
defensar punt per punt el nostre ideari i el nostre programa,
era legítim, i tant que sí. Però vàrem decidir implicar-no s,
governar és un exercici d’humilitat i de responsabilitat, i ho
tornarem a fer si la ciutadania ens ho demana.
Ho recordam i ho recordam molt bé, indignar-se no era
suficient, ens demanaven més. I sí, se’ns necessita, se’ns
necessitava i ens necessitàvem tots, perquè per sobre de tot
l’objectiu, de tot punt de programa l’SOS ciutadà exigia el
canvi i fer-ho requeria i requereix compromís, responsabilitat
i dedicació, que tenen, Sra. Presidenta, els integrants d’aquest
govern de MÉS per Mallorca.
Han passat poc més de tres anys d’ençà de l’inici del canvi
i avui compareixem a retre comptes un any més i ho fem
envellits, i amb qualque rapinyada, però també més savis, amb
més experiència i més forts, i el que és més important, amb la
convicció i la il·lusió intactes. L’esforç que duen a terme les
dones i homes d’aquest govern és encomiable.
Alberto, no hi és, però ha comentat que aquesta gent,
aquests consellers fan miracles, i no són miracles el que fan,
és molta feina. I no se’ls va dir que fos fàcil, ningú no els va
assegurar un trajecte plàcid, no se’ls va garantir el
reconeixement públic, ni tan sols que tots arribarien a port,
talment l’anunci que publicà el capità Ernest Shackleton al
Times a l’any 1 9 0 7 , a la recerca de la tripulació per a
conquesta de l’Antàrtida, cap promesa i cap certesa, són totes
elles i tots ells, amb la col·laboració del Parlament, els que
han fet realitat els compromisos dels acords pel canvi. Sra.
Presidenta, valori’ls, aquesta dedicació valori-la molt, i
aquesta valentia, perquè ningú no els valorarà de la manera
com ho pot fer vostè, ningú. I el resultat s’ho val, aquest
govern és el més progressista que ha tengut la història de les
Illes Balears.

Gràcies.
(Alguns aplaudiments i aldarull)
(Pausa)
EL SR. PRESIDENT:
Reprenem el Ple. Intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ferrà.
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Diputades, diputats,
resta d’assistents. Sra. Presidenta, fa poc més de tres anys les
formacions polítiques progressistes ens proposàrem assumir
un repte amb la ciutadania de les Illes Balears, signar un acord
i formar un govern per retornar-nos a tots i a totes els drets
essencials per viure amb dignitat. Els acords pel canvi es

I el viatge continua i resta tot un curs polític per continuar
avançant en la direcció que ens marcàrem, i puc assegurar que
la co nvicció de MÉS per Mallorca es manté intacta i s’hi
manté perquè tenim claríssim que l’objectiu dels acords pel
canvi es troben per sobre de qualsevol altre interès. Sabem on
anam, a dia d’avui compartim amb tots vostès, Sra. Presidenta,
la direcció que ha traçat aquest govern; discrepam d’algunes
decisions preses i també som conscients que en algunes
d’aquestes els discrepants són vostès, Sra. Presidenta. Però
són ideals, vostè ho sap i la ciutadania també ho sap,
negociam, acordam i seguim amb el rumb traçat al Consell de
Go vern, un rumb que consideram sostenible, coherent i
realista.
Així varen néixer els acords pel canvi, de la confluència
compromesa i lleial dels distints posicionaments. Acordar
pressuposa diferències entre els actors, un fet que ha emprat
la dreta per desgastar històricament l’esquerra, el diàleg i
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l’acord com a fet repulsiu, caòtic i catastròfic, res més lluny
de la realitat.

canvi del 2019, del contrari ens trobarem amb serioses
dificultats.

I així els va anar amb el diàleg la passada legislatura,
convendria que el PP, si el planteja tornar governar qualque
dia, en prengui nota, vista la seva situació, molt lluny de
majories absolutes.

Senyores i senyors diputats, és el nostre deure escoltar la
gent i saber quines són les seves preocupacio ns,
reivindicacions, on tenen dipositades les seves il·lusions i
també les seves esperances, d’allò que ens volen sentir parlar.
Jo les dividiré en dos blocs: el primer, en cinc preocupacions
molt visibles, preocupacions que són molt quotidianes i, a
més, són aquelles que la gent ens demanda solucions directes,
la primera, el treball. A MÉS per Mallorca estam molt
satisfets amb els resultats que ha obtingut aquest govern a dia
d’avui, molt per sobre de la mitjana estatal, cosa i fet que
demostra que a les Illes s’han dut a terme polítiques pròpies
i diferenciades respecte del Govern espanyol.

Sra. Presidenta, continuam amb els acords, impulsem-los
fins al final, disposam de tot un curs per arribar com més lluny
millor, aquests acords acomplerts són un fet incontestable, un
pilar on es consolida la capacitat de govern de l’esquerra.
Aquest pilar, Sra. Presidenta, serà també l’essència de la qual
partiran els futurs acords pel canvi.
Vostè, Sra. Presidenta, durant el dia d’ahir repassà tota la
feina feta durant el passat curs, en el context d’un poc més de
tres anys d’un pacte d’esquerres, i ho va fer com ho ha fet en
altres ocasions, com a un únic govern, un govern que no és
patrimoni ni del PSIB, ni de MÉS per Mallorca, ni tampoc de
la resta de forces dels acords pel canvi, cosa que li reconec i
li agraesc. Hem de ser conscients de per què som aquí, un gran
entrenador de futbol, Pep Guardiola, recordava fa uns anys,
durant l’acte de lliurament de la medalla d’or de la Generalitat,
que el mèrit de tot allò que havia aconseguit com a equip no
era seu, sinó de qui el varen escollir, gent que va tenir la
capacitat d’encertar en la decisió i d’apostar per ell d’entre
molts; d’igual manera, el pacte dels acords pel canvi i aquest
govern són patrimoni d’aquelles dones i homes que a l’any
2015 digueren prou, es mobilitzaren com mai i finalment
exerciren el seu vot que do nà una majoria a les esquerres
d’aquesta terra. Aquest govern és fruit de la il·lusió de dones
i homes que amb ella feren front a la por i al despropòsit, a
ells, a elles els correspon aquest patrimoni i a nosaltres el
deure de salvaguardar-lo fins al dia de les properes eleccions.
Al mateix ritme que ha avançat aquest govern ha crescut el
debat sobre una qüestió, el finançament, tant que s’ha
mobilitzat la societat civil i s’ha gestat la plataforma Per un
bon finançament, integrada per diverses entitats de diversos
sectors, i el Règim Especial per a les Illes Balears ha estat
l’estrella d’aquest debat, però no és l’única fita per a un
finançament just, i ho sabem. És imprescindible per a les Illes
Balears i no sols per enfortir serveis com la sanitat, l’educació
i els serveis socials, també ho és per restablir tot el que hem
perdut durant dècades i que era just; per això sàpiga, Sra.
Presidenta, que, des de MÉS per Mallorca, tendrà el màxim
suport, però també la màxima exigència per aconseguir de
Madrid el que ens pertoca i serem exigents amb el Govern de
Madrid pel que fa a les polítiques d’esquerres.
MÉS per Mallorca instarà el Govern de Pedro Sánchez a
apostar pel model dels acords pel canvi, el model del Govern
de les Illes Balears, un model en gran part universal i que
beneficiarà els nostres ciutadans i els de la resta de l’estat,
vostè fa uns minuts n’acaba de fer referència. Entre totes les
formacions hem aconseguit uns resultats extraordinaris, uns
resultats per a la gent d’aquesta terra, però també necessitarem
un finançament just, créixer amb sobirania i visió progressista
d’un estat si volem ser ambiciosos amb els futurs acords pel

Per una banda, la Conselleria de Treball, al capdavant de la
qual hi ha el Sr. Iago Negueruela, ha sabut tocar les tecles
adequades en un context de millora econòmica, però aquesta
millora econòmica no explica que a les Illes Balears tenguem
els resultats que tenim molt per sobre de la mitjana estatal, per
tant la feina d’aquest govern ha estat molt positiva, i pensam,
des de MÉS per Mallorca, que hi han influït altres àrees i
departaments de feina, com són el departament de Turisme i
el departament d’Hisenda. La visió i la perseverança per
caminar cap a un nou model turístic de la vicepresidenta Bel
Busquets, basat en la desestacionalització, el Better in winter,
la qualitat i la sostenibilitat, juntament amb polítiques fiscals
progressistes de la consellera Cladera, han permès arribar a
xifres molt positives. Som capdavanters a generar ocupació,
som els millors a generar ocupació de llarga durada,
l’evolució del ritme de creixement salarial de les Illes és el
més elevat de l’estat, la taxa d’ocupació de joves creix,
co mençam a tenir xifres positives pel que fa a la seguretat
laboral, cinc xifres, però n’hi ha moltes més, moltíssimes; en
resum, cream llocs de feina i de més qualitat.
Sra. Presidenta, des de MÉS per Mallorca tendrà el màxim
suport però també la màxima exigència per aconseguir de
Madrid el que ens pertoca, un finançament just i suficient per
poder augmentar també l’ocupació i perseguir aquell ideal que
vostè ahir ens va dir, l’atur zero.
I no se’ns oblida en cap mo ment, MÉS per Mallorca
exigirà que es derogui la reforma labora en la seva totalitat,
una reforma que tanta precarietat, desànim i pobresa ha
provocat a la nostra societat.
I quant al sector públic, pel que fa a l’oferta pública
d’ocupació, entre sanitat, educació i serveis generals,
acabarem el 2020 amb més de 7.750 places de funcionaris de
carrera. Dos apunts, mai no hi ha hagut un nombre tan elevat de
docents a les Illes Balears, 15.389, i més de 1 .000
treballadors rescatats per a la sanitat pública.
(Alguns aplaudiments)
I no oblidam que a dia d’avui encara les xifres de
desocupació són altes, hi ha persones que es troben en una
situació molt vulnerable o directament de pobresa, aquesta
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gent no la deixam de banda; hem dut a terme una tasca social
mai vista, avui les Illes Balears són pioneres en la implantació
de la renda social, quasi 10.000 persones se n’han vist
beneficiades, i mantenim la renda mínima d’inserció i la renda
d’emancipació per a joves extutelats. Aquest suport ens
permet dedicar esforços a cercar feina i millorar la seva
formació seguint els programes del SOIB.
Sra. Santiago, les polítiques que vostè du a terme són la
base sobre la qual es generen esperances i sego nes
oportunitats per a moltes i moltes persones.
Segon punt, l’habitatge, una preocupació també de la
ciutadania i un repte clau per a MÉS per Mallorca. Sra.
Presidenta, ahir va anunciar noves ajudes per a adquisició
d’habitatges, fet que aplaudim, però també som conscients que
la compra no és ni serà una opció per a molts d’illencs en el
futur; tenim i cal emproar les polítiques d’habitatge cap al
lloguer, els preus del lloguer a les Balears han augmentat entre
un 30 i un 40% en els darrers quatre anys. Durant el 2018
aquesta tendència ha seguit a l’alça i sols durant els darrers
mesos alguns actors del mercat apunten que hi podria haver un
canvi de tendència. Confiam que aquest canvi de tendència
arribi a qualque moment, confiam també que s’hi vegin
reflectides les polítiques públiques de les Illes.
Com? Mesures que impulsa la Conselleria d’Habitatge i la
regulació i limitació del lloguer turístic. Polítiques
d’habitatge com són les ajudes al lloguer que tenen com a
beneficiaris més de 2.300 famílies, i enguany aquestes arriben
fins als 900 euros. També s’han posat a l’abast més de 60
milions d’euros per a 511 habitatges, i també 117 habitatges
nous projectats mitjançant cooperatives, som ben conscients
que molts d’aquests habitatges no els veurem enguany ni els
veurem l’any que ve, per ventura, però estan projectat i hi són,
per això és important poder, hi incidesc, fer esforços en
temes de lloguer. Però aquests grans esforços no són
suficients, som la segona comunitat amb el lloguer més car,
durant el 2017 s’hi destinà una mitjana del 43% del salari i ja
es pot imaginar, Sra. Presidenta, que una gran part de la
població hi ha de dedicar molt més d’aquest 43%, les
estadístiques i les mitjanes són cruels en aquest sentit.
Necessitam, al marge d’ajudes i recursos, propostes polítiques
de Madrid per revertir aquesta situació.
Des de MÉS per Mallorca hem presentat propostes
polítiques al Govern espanyol, com la modificació de la LAU
i en seguirem presentant perquè necessitam un canvi de sentit
en el mercat de lloguer.
Tercer, tercera preocupació, a banda de l’accés a
l’habitatge, hi ha grans despeses que afecten l’economia
domèstica, una economia d’un ciutadà o d’una família i on les
polítiques públiques hi han d’intentar incidir, em centraré sols
en una, perquè és la que ens preocupa a MÉS per Mallorca i la
que preocupa molt la ciutadania aquests darrers dies, l’energia,
un tema que és prioritari, però també és estratègic.
L’energia, la factura de la llum, la del gas, es troba a dia
d’avui pels niguls. La privatització d’Endesa i de Gas Natural

ens ha dut a una crua realitat, en els darrers deu anys
l’electricitat i el gas han pujat un 66,7% i perquè entenguem
el que això suposa, n’hi ha prou a explicar que l’IPC, en el
mateix període, ha pujat sols un 14,7%. La gent n’està farta i
està indignada. Poc pot fer un govern autonòmic per pal·liar
aquest despropòsit, així i tot aquest govern ha actuat per reduir
els efectes de la pobresa energètica i ha posat en marxa la
moratòria dels talls d’energia a l’hivern, la incorporació de
drets per combatre la pobresa energètica la Llei d’habitatge i
ajuts a entitats, entitats que assumeixen part dels costs de les
famílies que no poden pagar.
MÉS per Mallorca ha presentat durant aquesta legislatura
proposicions perquè es derogui l’impost al sol, un impost
injust, un impost per salvaguardar els interessos privats en
perjudici de tots i cadascun dels ciutadans de l’estat, i MÉS
per Mallorca tornarà instat l’estat, el no u govern, a derogar
aquest impost al sol i a planificar un pla d’ajudes per incentivar
un model d’autoconsum. No es poden tolerar aquests preus
abusius a un bé que és de primera necessitat.
Quarta preocupació ciutadana, el transport i la mobilitat.
Apostar pel transport públic ha estat un deure per als governs
progressistes, però ara ja no es tracta d’apostar, necessitam
canviar de paradigma, a les Illes Balears, on som conscients
dels límits territorials, hem de ser capaços de mirar el futur i
de liderar un nou model; aquest canvi de paradigma comporta
una transició i hi és imprescindible la confiança de les
persones en un mitjà que és més econòmic que el privat, una
confiança que radica en bones connexions, freqüències i
precisió en els horaris. El Pla director de mobilitat de les Illes
Balears i l’entrada en vigo r de les noves concessions de
transports a principis del 2019 han d’anar acompanyats d’una
embranzida d’aquest govern en demostrar els beneficis del
transport públic, a generar confiança.
El maltractament històric del Govern de l’Estat cap a les
Balears es fa escandalosament evident quan parlam de
transport públic a totes les Illes i especialment del ferroviari
a Mallorca. No tenim una xarxa ferroviària suficient, per això,
sàpiga, Sra. Presidenta, que des de MÉS per Mallorca tendrà
el màxim suport per materialitzar l’anunci del conveni
ferroviari amb l’Estat.
I cinquè i últim punt, la preocupació ciutadana per la
corrupció, la classe política i les institucions. D’entre totes
les mesures preses en l’àrea de transparència i dels acords pel
canvi en el Parlament, vull destacar l’Oficina anticorrupció,
una oficina amb la qual el Partit Popular s’hi declara en contra
i que ja ha anunciat que si governa qualque dia l’eliminarà. El
PP balear es reivindica com l’anti anticorrupció, és a dir, el
PP reivindica com la corrupció. Mirin els seus dos arguments,
els dos arguments per tancar l’Oficina anticorrupció: la feina
d’aquesta oficina la fan altres, altres institucions i que costa
500.000 euros anuals, aquests són els seus dos arguments. En
resum, que no és necessària per a vostès.
Idò ho és, i és fàcil d’explicar-los a vostès per què és tan
necessària: vostès, que tant els agrada mesurar les polítiques
en euros, facin el càlcul de quants doblers han ro bat els
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càrrecs del Partit Popular al llarg de la història de les Illes
Balears i treguin comptes de si compensa o no compensa.
Quant a la justícia, durant aquests darrers anys s’ha
incrementat el descrèdit de la justícia espanyola, casos com
el de Valtònyc, els polítics exiliats, els presos polítics o les
sentències sobre delictes sexuals posen en evidència la
justícia espanyola davant l’o pinió pública, la comunitat
europea i la internacional, qualque cosa no funcio na, és
necessari aturar-nos a reflexionar i corregir un sistema
judicial i un Codi Penal que vulnera drets com el de la llibertat
d’expressió. I no ho dic jo, ho diu la justícia d’altres països
europeus i del Tribunal Europeu i el de Drets Humans
d’Estrasburg.
Sra. Presidenta, cinc preocupacions de la ciutadania de les
Illes Balears o n trobam molts esforços i temps invertit per
part d’aquest govern, però convindrà amb mi que tenim
recorregut i que aquests, a banda de recursos propis, també
passen per un finançament just i per polítiques estatals
progressistes. Les exigències de la nostra gent no acaben aquí,
amb igual valor però expressades d’una altra manera, persones
i col·lectius ens demanen molt més, els governants d’aquesta
terra tenim una gran responsabilitat: abordar i impulsar les
polítiques que cohesionen la nostra societat, en un present i en
un futur.
L’historiador israelià Yuval Noah Harari, en la seva obra
Sapiens, una breu història de la humanitat, ens mostra molt
didàcticament com durant la primera revolució en la història
de l’homo sapiens, la revolució cognitiva, aprenguérem a
cooperar entre milers i milers d’individus; co m?, contant
històries, histò ries sobre realitats somniades, i aquestes se
sustenten en la confiança i ens permeten cooperar com a
societat. Cercam relats de models, models que ens permetin
cohesionar encara més aquesta societat, models basats en la
confiança, la cooperació i la solidaritat de persones i
col·lectius.
Des de MÉS per Mallorca treballam cada dia perquè els
nostres representants a les institucions impulsin un model, un
model molt clar. Impulsam polítiques per a les persones, per
ser millors persones, més formades i amb més qualitat de
vida; polítiques per a una societat solidària, feminista,
emprenedora i creativa; i polítiques per construir un país més
just, sostenible, sobirà, i obert al món; millors persones per
teixir una societat més justa i emprenedora, i vertebrar un
model de país propi. Aquest és el nostre relat avui.
I tenir millors persones passa per un sistema educatiu que
aposti per l’ensenyança des dels zero anys; aplaudim mesures
com les anunciades ahir, perquè les mares i els pares tenguin
una nova ajuda en l’etapa de zero a sis; passa per un sistema
educatiu que enguany arribarà als 1.000 milions d’euros de
pressupost en educació i en formació. També construïm
millors persones apostant per valors, valors com l’esport: a
través del programa Posant valors a l’esport s’arriba a 10.000
esportistes en edat escolar.
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I la qualitat de vida passa en primer lloc per un bon sistema
de salut; durant aquests anys s’han recuperat drets i serveis
essencials perduts la passada legislatura: l’obertura dels
centres de salut els horabaixes, l’eliminació dels
copagaments, la recuperació de la targeta sanitària per a tots
els ciutadans i la reducció de les cues sanitàries en són uns
exemples. I la qualitat de vida passa també per l’atenció a
persones amb necessitats, com per exemple aquella gent que
pateix malalties mentals, persones també amb discapacitats, i
també per aquella cura que s’ha de tenir de les persones
dependents. En aquest sentit aquest govern ha incorporat 436
noves places residencials en el que duim de legislatura.
I amb millors persones construïm una societat solidària, i
aquesta passa per ser un teixit social, per tenir un teixit social
fort i que coopera, des del teixit social infantil i juvenil fins al
de la gent gran. Aquest govern ha recuperat i incrementat any
rere any ajudes a les entitats de les Illes Balears, passant per
recuperar les ajudes a entitats que treballen en cooperació i
incrementar i recuperar ajudes a entitats que treballen en
l’àmbit de la joventut. I una societat solidària inverteix en
participació i en diàleg social. Aquest govern ha recuperat
espais com el Consell de la Joventut i també com el Consell
Econòmic i Social, i una bona mostra de diàleg és el pacte per
l’educació, un diàleg que ha contribuït al consens i a
reconstruir els ponts entre el Govern i el sector educatiu.
I el suport al teixit empresarial, al petit i mitjà comerç, a
les cooperatives de treball associat, claus per a una societat
emprenedora, amb ajudes per a la internacionalització i els
incentius fiscals per la contractació.
I seguint amb l’ocupació, “gràcies al treball la dona ha
superat la distància que la separava de l’home”, afirmà la
filòsofa existencialista Simone de Beauvo ir. Les Illes són
capdavanteres en el camí cap a la igualtat salarial entre dones
i homes: reduïm la bretxa salarial, situada en una taxa inferior
al 15%; la tendència és positiva i seguim amb l’objectiu de la
plena igualtat. El camí cap a una societat amb la plena igualtat
és imparable, i cal posar en valor que els pressupostos de
2018 seran els primers amb una perspectiva de gènere, una
passa endavant, sens dubte.
I fer passes endavant és el que fan les societats
innovadores i creatives, com ho és la creació de l’Institut
d’indústries culturals contemplat en el Pla de cultura; i com ho
és el fet que siguem la comunitat de l’Estat espanyol que ha
crescut més en nombre d’investigadors, i també en inversió
empresarial en R+D+I.
I amb millors persones i una societat més solidària i
emprenedora volem construir un país just, sostenible, sobirà
i obert al món. Un país més just passa en primer lloc pel
respecte als drets so cials i als drets humans, drets que
exercim les persones i els col·lectius, drets com la llibertat
d’expressió, de participació i de manifestació. La recuperació
de drets va ser una prioritat per a aquest govern, drets
individuals i col·lectius que començaren a ser rescatats en el
minut zero de signar aquells acords pel canvi, com va ser per
exemple el fet de derogar la Llei de símbols. Un país més just
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és també aquell que té memòria i repara, una reparació que
s’ha perseguit amb la Llei de la memòria democràtica i també
amb l’obertura de fosses. El nostre model de país passa per la
sostenibilitat; la trajectòria que ha seguit aquest govern en
sostenibilitat és admirable, ho és fins la punt que les seves
iniciatives han estat pioneres, pioneres i reconegudes a nivell
europeu: la Llei de residus, la Llei de canvi climàtic i el
Decret de posidònia en reten compte. Però encara hi ha més
mesures que marcaran aquesta legislatura, com són la creació
del Parc Natural d’Es Trenc, les inversions de l’impost de
turisme sostenible, les reserves marines, el retorn de les
competències urbanístiques i la revisió del Pla hidrològic, i
potser, i així ho esperam, Sra. Presidenta, l’ampliació del Parc
Nacional de Cabrera.
Un model de país que passa per ser més sobirà; creim
fermament en l’apoderament social, en el dret a decidir, en el
dret a prendre les nostres pròpies decisions fent-ne partícip la
gent d’aquestes illes; el projecte de llei de consultes en serà
una bona mostra. Però la sobirania són moltes més coses, com
per exemple la sobirania alimentària; tenim una llei agrària que
persegueix, entre d’altres, aquesta finalitat; necessitam reduir
aquesta enorme dependència que tenim cap a l’exterior i que
ha anat creixent al llarg dels anys. Incrementar quotes
d’autosuficiència és un bon camí, i també és un dels objectius
que persegueix la Llei de canvi climàtic; i ho és també invertir
en la diversificació i en sectors estratègics de país, invertir en
el teixit existent de les petites i mitjanes empreses, invertir en
el sector dels mitjans de comunicació, i invertir en la recerca
de noves fonts d’ocupació com les que genera l’economia
verda. I la sobirania també implica avançar en tenir cura del
nostre patrimoni material i immaterial. La llengua catalana ha
de ser mimada per les administracions, i aquestes han de
vetllar pels drets lingüístics de tothom, un objectiu que es
persegueix amb la creació de l’Oficina de drets lingüístics.
I l’autogovern, Sra. Presidenta? Per a aquest autogovern
tenim assignatures pendents en el desplegament de l’Estatut
d’Autonomia: la creació de la policia autonòmica i la
transferència de competències com són les de costes.
I, per últim, un país obert al món, amb una mirada posada
a la Mediterrània, teixint aliances amb els seus països. Un país
obert al món és aquell que té una sensibilitat especial per la
població nouvinguda, una sensibilitat que es mostra amb la
integració de les persones a la nostra societat. Un país obert
al món també és aquell que no es mostra indiferent davant el
drama dels refugiats, un país com aquest que ha sortit al pas
davant cada situació d’emergència.
En resum, ser millors persones per teixir una societat molt
més justa i emprenedora, i vertebrar un model de país propi,
sobirà, respectuós amb l’entorn i amb una vocació
internacionalista.
Sra. Presidenta, per tot això i molt més necessitam un
millor finançament, per seguir enfortint-nos com a comunitat.
A banda del REB, que esperam poder tenir a principis d’anys,
tenim altres objectius a MÉS per Mallorca, com és negociar
amb Madrid perquè es reprengui la feina pel model de

finançament, i ho és també negociar la condonació del part del
deute, un deute en gran part injust. Però hi ha una primera
oportunitat més propera i immediata: els pressupostos
generals de l’Estat; hem de deixar d’estar-hi a la cua. Per tot
això sàpiga, Sra. Presidenta, que des de MÉS per Mallorca
tendrà el màxim suport, però també la màxima exigència per
aconseguir de Madrid el que ens pertoca.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara la intervenció de
la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies, Sr. Ferrà, per
la seva intervenció, i vostè començava amb una cosa que per
a mi és molt evident i clau, i que vull agrair una vegada més,
com hem fet sempre: la implicació dins el Govern de MÉS per
Mallorca evidentment és fonamental i molt important. Vostè
explicava que aquest govern neix del fruit d’una il·lusió
col·lectiva de molts de ciutadans i ciutadanes que ho varen
passar molt malament a la passada legislatura, que somniaven
una terra millor, que volien una terra millor, que deien “ens
mereixem una terra millor”, i que amb el seu vot, amb la seva
participació democràtica a les eleccions del maig de 2015
obriren una porta a una nova forma de fer política i a unes
noves polítiques. I en aquell moment tots fórem conscients
que havíem d’agafar aquell envit ciutadà, que havíem d’estar a
l’alçada de la responsabilitat que teníem.
I en aquell moment MÉS per Mallorca i Partit Socialista,
juntament amb Podem Illes Balears, Gent per Formentera i
MÉS per Menorca, signàrem aquells acords pel canvi, que era
dibuixar el full de ruta del que crèiem que demanava la gent, i
fer-ho des del rigor i des de la solvència d’un govern que ha
estat capaç de treballar junt, de treballar unit, de fer equip, que
vostè posava en valor i que jo sempre he intentat posar en
valor durant aquests més de tres anys de legislatura i que
seguirem treballant d’aquesta forma, des de la unitat, des de la
convicció que estam en política per servir la gent; que estam
en política per transformar la realitat que no ens agrada; que
estam en política per millorar la nostra vida, la vida diària de
tants i tants de ciutadans; que estam en política perquè ens
apassiona aquesta terra nostra, Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera; perquè creiem fermament en els ciutadans i les
ciutadanes que viuen a cada una d’ells, els que hi han nascut i
els que vénen de fora; que creiem fermament que ens
mereixem molt més i que ho hem lluitat des de la convicció
de gent honesta, de gent seriosa.
I jo he tengut l’honor immens, tenc l’honor immens de
presidir un govern valent, un govern compromès, un govern
coherent, un govern ple d’homes i dones, que vostè ho deia i
ho feia manifest, i a més ho sap per experiència pròpia perquè
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vàrem tenir l’honor de tenir-lo també dins el Govern, de gent
que s’hi ha deixat la pell, que s’hi deixa la pell i que s’hi vol
continuar deixant la pell, perquè val la pena, perquè després de
tres anys i un poc més podem dir que les coses han millorat,
i això val la pena; val la pena aquest compromís polític, val la
pena aquest compromís personal que hem assolit, i jo agraesc
a MÉS per Mallorca aquesta passa que va fer decidida, igual
que la va fer el Partit Socialista, de dir “jo em vull implicar”.
Veníem d’una època dura però volem governar, i governar a
vegades té problemes, sí; a vegades hi ha complicacions, sí; a
vegades deia vostè que anam amb una rapinyada, sí; a vegades
anam amb un parell d’hores més de cansament del necessari,
sí. Però jo crec que aquesta terra s’ho val i aquesta gent nostra
magnífica s’ho mereixia i s’ho mereix, i crec que durant
aquests més de tres anys hem demostrat que tenim un full de
ruta clar, que sabem on volem anar, que sabem on anam i que
ho estam aconseguint, passeta a passeta, o passota a passota,
perquè hi ha canvis que s’han fet que són molt importants, que
són molt evidents i que són molt clars.
Vostè deia que hem estat capaços també, i crec que això és
important, de posar en valor en política que el diàleg, que el
debat, que prendre decisions conjuntes és important, i que
això és un valor en sí mateix. I és vera que totes les
formacions polítiques que donen suport al Govern de les Illes
Balears tendrem discrepàncies en algunes co ses, i les hem
tengudes i les hem explicades, i alguns han dit “no es duen bé,
discuteixen”. Bé, ja veuen com ara que s’ha romput
l’hegemonia de la dreta i hi ha dos partits que es disputen el
vot de dreta, com se les peguen, no? No saltres, l’esquerra,
discutim sobre ideologia, discutim sobre model de futur,
sobre polítiques, sobre el que creiem millor o no per als
nostres ciutadans i ciutadanes, i ens hem posat d’acord, i això,
a alguns, els rebenta. Però això ha funcionat, aquest govern
funciona...
(Alguns aplaudiments)
... i gràcies a aquesta capacitat i generositat de dir, bé, cada un
té les seves...
(Remor de veus)
... pròpies valoracions dins els seus partits polítics, però hem
estat generosos i hem estat capaços de posar-nos d’acord en
allò que era important per a la ciutadania de les Illes Balears.
I ho tornarem a fer ara, d’aquí a poquet, i demostrarem un
nou pressupost per a l’any 2019, que tornarà a ser un bon
pressupost per a aquesta comunitat autònoma, que to rnam
apujar el pressupost per quarta vegada en aquestes illes dedicat
a despesa social, dedicat a les persones, dedicat a salut, a
educació, a serveis socials, a habitatge, a dependència, als
serveis públics, i això, a alguns, els rebenta, però s’aprovarà un
bon pressupost en aquesta cambra autonòmica i tancarem una
legislatura amb una feina feta, consolidada, de compromís amb
la paraula donada, de compliment de la paraula donada, i que
crec que ens situa en una qüestió que per a mi és bàsica: allò
que prometérem ho hem fet, i per tant allò que prometrem i
que estam comprometent amb els ciutadans també ho farem;
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som gent seriosa, som gent rigorosa, som gent que ha
demostrat que sap governar, som gent que ha demostrat que
sap cap a on anam i que sabem quin futur volem dibuixar, no
només per als que ara hi vivim sinó pensant en generacions
molt futures que vendran i que s’han de trobar una terra en les
mateixes condicions o en millors condicions, si és possible,
que les que nosaltres hem trobat.
Per això tenim il·lusió, per això tenim força, per això
tenim ganes, per això ho feim amb passió i amb convenciment,
perquè estam convençuts i tenim clar cap a on volem anar i cap
a on volem encaminar la nostra comunitat autònoma.
Vostè ha posat en valor moltes de les polítiques que s’han
fet durant aquesta legislatura, algunes amb més apreciació per
part de MÉS per Mallorca que encara hem d’anar a més, i jo
l’entenc i ho compartesc; en moltíssimes d’elles efectivament
encara hem d’accelerar en la feina feta per part del Govern
durant aquesta legislatura i que hem de seguir treballant
conjuntament. Tenim alguns obstacles, algunes qüestions que
depenen exclusivament de nosaltres i altres que depenen
també d’altres administracions; alguna de l’estatal, com vostè
deia; algunes altres fins i tot més enllà de l’administració
estatal. I és veritat, hem conformat en aquestes illes un model
de creixement econòmic que ha donat els seus resultats, i
tenim xifres millors que la resta de l’Estat que s’expliquen per
moltes coses; també s’expliquen per la feina conjunta del
Govern amb els empresaris i els sindicats, com vostè apuntava;
amb una feina de diàleg conjunt, de consens conjunt, hem
pogut treure endavant el Pla d’ocupació de qualitat, hem pogut
treure el canvi de la RIS3 per també aplicar la RIS3, i per tant
els recursos europeus no només a turisme, com estava
concentrat la passada legislatura, sinó anar cap a l’economia
del coneixement en temes de la mar, en temes marins, en
temes mediambientals, i que crec que també és important en
indústries culturals, que també podran acollir-se a aquests
fons europeus. D’aquí ha sortit el Pla d’emprenedoria, que
també és important; el Pla d’indústria, de 100 milions d’euros
dedicats precisament a aquests sectors econòmics que só n
estratègics i que els hem de donar suport, unes millores
econòmiques que han fet possible millors condicions laborals
per a molts de ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, tot i ser
conscients que encara hi ha molta precarietat laboral, clar que
sí, i que encara desgraciadament hi ha massa contractació
parcial i que anam avançant en el bon camí, sí, però que queda
molt de camí per recórrer, com vostè apuntava.
I, efectivament, la reforma laboral va ser una mala reforma
laboral, i que va condemnar el no stre mercat laboral als
acomiadaments molt fàcils i sobretot va condemnar a la manca
de negociació col·lectiva, per tant a la pèrdua de força dels
sindicats i de la defensa dels treballadors i treballadores, i en
aquesta línia de derogació de la reforma laboral s’ha de
treballar, i crec que s’hi està treballant, des del Govern
d’Espanya, amb la situació que s’està vivint en aquest moment,
que vostè també coneix perfectament.
Deia també que el tema de l’habitatge és un tema
estructural d’aquesta comunitat autònoma; que hem d’avançar
en aquesta línia de treball, que s’està fent des del principi, de
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millora del nostre parc públic d’habitatge, d’augment del parc
públic d’habitatge amb aquests 5.000 nous habitatges..., amb
un parc de 5.000 nous habitatges que necessitam en deu anys,
sego ns marca el nostre pla d’habitatge. I és veritat; en
començarem 511, i estam amb les negociacio ns amb Son
Busquets i Ca'n Escandell a Eivissa. I tenim una llei
d’urbanisme que ha obligat que el 30% sigui per la reserva de
sòl per a habitatge públic; i hem fet feina també en tot el que
fa referència als grans tenidors, com vostè coneix
perfectament, amb la Llei d’habitatge, i es necessita fer més
feina a través també de la Llei d’arrendaments urbans d’àmbit
espanyol que vostè explicava; i al ministre Ábalos precisament
li hem explicat, igual que ho explicàrem amb anterioritat al
govern anterior, que no ens varen fer molt de cas, sí que hem
tornat a explicar la nostra posició, i la nostra posició en el
tema de la Llei d’urbanisme és que s’ha de llevar la limitació
dels tres als cinc anys, perquè això fa mal als arrendaments i
per tant als preus dels lloguers de tota Espanya i afecta
específicament també aquesta comunitat autònoma i que tot
l’arrendament menor d’un mes pugui ser considerat co m a
arrendament turístic, i això ho hem demanat perquè nosaltres
sí que hem estat valents, sí que hem estat compromesos amb
la regulació del lloguer de vacances.
I, Sr. Ferrà, estam convençuts, i supòs que vostès també,
que si som capaços d’incrementar el parc d’habitatge públic
això també farà abaratir el preu de l’habitatge a la nostra
comunitat autònoma per a l’accés lliure, i en aquesta línia hem
de seguir treballant conjuntament.
Igual que ho hem de seguir fent amb tota l’estratègia
energètica, en això també hem estat capaços de planificar a
curt i a llarg termini. És veritat que la feina que s’ha fet en
l’augment de reno vables en aquesta legislatura no té res a
veure amb l’anterior, s’ha multiplicat per moltíssim la
instal·lació de plaques voltaiques just en els edificis públics,
del que passava a ara hi ha una diferència que és un abisme: els
megavats instal·lats en parcs nous fotovoltaics seran
infinitament superiors del que teníem la passada legislatura.
Per tant, el Govern ha fet la seva feina en aquesta legislatura
amb l’aposta clara de les energies renovables.
Però aquí també tenim una dependència a la qual vostè feia
referència que ens ferma i que hem d’aconseguir que aquest
Pla de transició energètica, aprovat per primera vegada també,
amb la valentia de dir: escoltin, nosaltres no volem cremar
més amb energia contaminant, no volem el carbó a Es
Murterar, no volem el fueloil a Maó, i tenim un pla perquè
això sigui possible fer-ho, evidentment necessitam la
implicació de l’Estat, que fins ara no hem tengut. Amb cent
dies d’un govern nou a Espanya, amb una posició absolutament
diferent respecte de la transició ecològica, hem aconseguit ja
avanços, en temes energètics també, en les renovables, s’ha
aconseguit donar suport al segon cable a Menorca per tal de
poder fer possible aquestes qüestions, a la connexió de les
fotovoltaiques també de Menorca i, per tant, poder avançar en
aquesta línia de treball quant a la transició ecològica i quant a
la transició energètica, però cal seguir fent molta més feina,
sense cap mena de dubte. I evidentment l’energia és un tema

fonamental i estratègic per a qualsevol economia i també, sens
dubte, per a la nostra.
Igual que hem de seguir fent feina en to t el que fa
referència a la mobilitat i al conveni ferroviari, és veritat, hem
millorat moltíssim les línies de transport terrestre a l’illa de
Mallorca. El 1.800.000 més d’usuaris que tenim demostra
això. També hem estat valent en posar l’Aerotip i començar a
fer línies de desplaçament directament des de l’aeroport a les
zones turístiques, cosa que això era una reivindicació històrica
de les zones turístiques de Mallorca que no havia estat mai
atesa i que ha començat a funcionar en aquesta legislatura.
Hem dit: no tothom pot arribar amb el seu cotxe a totes les
zones, i així s’ha posat, per exemple, l’accés en autobús a les
platges d’Es Trenc o l’accés a Formentor, que són mesures
que comencen a anar pel camí de la sostenibilitat, i crec que
això també és benvingut.
Igual que ho és, sens dubte, la llei que apro varem per a
Formentera.
I és veritat, necessitam el compromís estatal per ajudar
amb les inversions ferroviàries. Fa molts anys que a les Illes
Balears els transferiren competències en carreteres i en
transport ferroviari molt mal dotades i que no és just que amb
els nostres recursos haguem d’assumir això, efectivament no
és just, i per això hi ha aquesta aposta de fer un conveni
ferroviari per primera vegada durant aquesta legislatura, amb
el canvi de govern a Espanya hi ha la possibilitat i el
compromís que aquest conveni ferroviari pugui ser signat
abans del desembre, com vàrem poder explicar després de la
visita al ministre Ábalos, i, per tant amb aquest compromís de
poder finançar sobretot aquelles inversions que són
absolutament necessàries i urgents a les nostres Illes i que
compartim, que és tot el que fa referència a la millora dels
accessos a Palma, com és la connexió Parc Bit-Son Espases
i el tram badia o el tramvia a la zona de Palma per connectar el
centre de la ciutat amb l’aeroport de Son Sant Joan, cosa que
és absolutament necessària.
Igual que és important seguir avançant en aquesta
economia per a les persones i, per tant, amb la redistribució de
la riquesa i amb aquesta aposta per un model econòmic molt
més lligat a l’energia neta, a l’economia del coneixement, a
l’economia verda, a l’economia circular, a sentir-nos més
orgullosos de nosaltres mateixos. Us posava d’exemple els
parcs naturals que s’han pogut ampliar en aquesta legislatura
o els que s’han pogut crear i que hem de seguir en aquesta línia
de treball, sense cap mena de dubte. Igual que hem de seguir
treballant en l’ampliació de tota la protecció del nostre
territori.
I l’ampliació també de la nostra democràcia, i vostè feia
referència al que ha significat l’avanç en transparència,
l’exigència ètica del govern, dels partits que li donen suport,
l’exigència de compromís respecte de com s’exerceix l’acció
pública, l’activitat po lítica, i ha fet referència a l’Oficina
anticorrupció i ho ha definit molt bé, quan crec que de les
úniques propostes que sentit al Partit Popular de futur és que
eliminaran l’Oficina anticorrupció, jo crec que només ha dit
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això com a plantejament de cap on anam. Bé, i això demostra
d’on coixeja el Sr. Co mpany, no teníem molts dubtes d’on
coixejava el Partit Popular, però que si la proposta és que
llevarem l’Oficina anticorrupció, aquí ens quedam, aquí ens
quedam.
(Alguns aplaudiments)
I efectivament, hem de seguir avançant en moltíssimes
qüestions i crec que és important, vostè feia referència que
som una societat més digna, una societat més humana, una
societat més amable i l’aposta clara que ha fet el Govern per
l’acollida als refugiats, perquè la mar Mediterrània, que
sempre ha estat una mar de diàleg, un pont entre cultures, no
es converteixi en la tomba de tants i tants, l’aposta ferma de
poder acollir els refugiats en aquestes Illes; la valentia també
i el compromís de la Conselleria de Serveis Socials en dir:
tenim les infraestructures; i ens vàrem posar des del primer,
des del principi de legislatura a dir: nosaltres volem ser una
societat acollidora i una societat que sàpiga acollir els
refugiats i així ho hem fet amb l’Alberg de Palma i així ho hem
amb el nou centre de Son Rapinya a Palma. Per tant, això
també ens fa sentir orgullosos.
Igual que ens fa sentir orgullosos recuperar la memòria
històrica. Igual que ens fa sentir orgullosos l’exhumació de les
fosses i tornar els cossos a les seves famílies, molt tard,
molts anys tard.
(Alguns aplaudiments)
Igual que ens sentir orgullosos això a què feia vostè
referència, que hem tornat ser una societat solidària, Balears
ho és, la seva gent ho és, ho havien deixat de ser els que ens
governaven, amb els doblers de tots havien decidit que ja no
ajudàvem a ningú més. Idò no, en aquesta legislatura el
compromís amb Cooperació Internacional s’ha tornat posar
damunt la taula i hem augmentat ni més ni manco que un 533%
el pressupost dedicat a Cooperació Internacional, perquè hi ha
molta gent en el mó n que també necessita de la solidaritat
d’aquesta comunitat autònoma, i així hem volgut ser més
dignes, més humans, més amables i més compromesos no
només amb nosaltres mateixos sinó amb el món que ens
envolta. I això crec que també ens ha de fer sentir orgullosos
als homes i dones d’aquesta terra, que sempre hem tengut
aquesta convicció.
I vostè deia, i té tota la raó, per fer tot això i molt més del
que hem explicat i del que continuarem explicant es
necessiten recursos. I és vera que l’Estat no ens tracta com
deu, i és així, i en això jo seguiré igualment de convençuda i
igualment de reivindicativa, no en tengui cap mena de dubte, i
li agraesc moltíssim el suport a MÉS per Mallorca en seguir
en aquesta lluita, el sistema de finançament autonòmic no ens
fa justícia; és millor que el que teníem quan hi havia el Sr.
Aznar, infinitament millor, com quasi tot quan hi havia el Sr.
Aznar, que, desgraciadament, hem sentit una vegada més
aquests dies.
(Alguns aplaudiments)
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I sí, vàrem pujar 21 punts per sobre de la mitjana, però
encara no som on toca, i els nostres nins es mereixen les
mateixes infraestructures educatives que els de la resta
d’Espanya, i els nostres malalts es mereixen la mateixa
inversió en sanitat que els de la resta d’Espanya, i els nostres
dependents es mereixen la mateixa inversió que els de la resta
d’Espanya, i no la tenim, i això depèn del sistema de
finançament autonòmic. I li garantesc, Sr. Ferrà, que nosaltres
seguirem en aquesta línia de treball des del Govern de les Illes
Balears, amb la reivindicació màxima.
I és veritat que li diguérem a la ministra, la nova ministra
d’Hisenda: necessitam que hi hagi negociació política, perquè
fa tres anys i mig que ens tenen enredats, el ministre Montoro,
ens tenia enredats amb comissions de treball, amb experts, en
què no va escoltar ningú i varen ser incapaços de po sar una
proposta damunt la taula. La Conselleria d’Hisenda, el Govern
de les Illes Balears ha fet la seva feina, té una proposta sobre
el sistema de finançament autonòmic i diu clar que no pot ser
que la segona comunitat, que som nosaltres, en apo rtar al
sistema, sigui la novena quan haguem de rebre. Per tant,
principi d’ordinalitat, i això ho diem clar i ho defensarem clar
a les reunions polítiques que seran a convocar a partir
d’aquesta tardor, per fer possible aquest nou sistema de
finançament autonòmic.
No deturarem, igual que no deturarem amb un règim
especial que és necessari per a aquestes Illes i que ha de fer
que viure a unes illes no sigui un problema, té moltes coses
bones, però el que no és just és que haguem de pagar els
desavantatges de la insularitat només amb els recursos propis
dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma. I és
veritat que durant els tres anys del Govern del Partit Popular
a Espanya vàrem avançar en algunes coses amb el règim
especial, jo ho he dit i ho he agraït moltíssimes vegades, i ho
seguiré agraint, i crec que és bo, i crec que és bo que seguim
tots junts en aquesta línia de treball, i crec que és bo que ara,
cent dies després d’un nou govern a Espanya, ja tenguem un
calendari tancat per poder-ho fer possible i que l’acord estigui
el mes de novembre; però ha de ser un acord, evidentment, que
vagi bé a aquesta comunitat autònoma, en la qual hem de
participar tots i totes i d’una forma molt especial els que tenen
representació a nivell estatal han d’estar implicats amb això,
per això jo he demanat que és fonamental seguir tots junts,
treballem junts per a qüestions que són d’estat en aquestes
illes i que hem de tenir la maduresa política perquè hi hagi
temes que els treballem i els defensem conjuntament,
esquerra i dret, perquè això va bé per a tots els interessos de
la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma, en aquesta línia
seguirem treballant des del Govern de les Illes Balears i estic
convençuda que farem possible aquestes iniciatives que tant
necessitam.
Li agraesc, una vegada més, no només la intervenció, sinó
la feina magnífica de tots els que fem possible o fan possible
que aquesta legislatura sigui una legislatura de transformació,
però som conscient, Sr. Ferrà, com ho és vostè, que queda
molt de treball per fer, que hem de seguir treballant des
d’aquesta maduresa política, des d’entendre que el pacte i el
diàleg és favorable per a la ciutadania, des d’entendre que el
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primer són les persones i el primer també aquest petit país que
vostè dibuixava, que vol tirar endavant amb valentia, amb un
futur innovador, un futur respectuós amb el paisatge,
respectuós amb la seva forma de ser, amb les seves pròpies
tradicions, amb la seva forma d’entendre el món.
Per tant, crec que ens queda molt de treball per recórrer
conjuntament.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta. Passam al torn de rèplica del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Ferrà té vostè la paraula.
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, jo crec que vostè
convendrà amb mi que el 2019 és necessària una continuïtat
de polítiques progressistes, un govern en el qual MÉS aspirarà
a tot i que serem allà on ens toqui ser i serem sobretot al
costat de la gent. MÉS per Mallorca pensa que, bé, que aquest
proper govern, aquest govern que ens ve ha de ser un govern
que ha de tenir com a eix principal la reivindicació del
finançament, ja dic que la reivindicació del finançament no
passa només per un règim especial, que és molt important,
però passa per moltes altres qüestions i seran necessàries si
volem aspirar a uns bons acords pel canvi a partir de l’any
2019.
Jo crec que durant tot aquest debat ens hem equivocat en
una cosa tots, ens hem equivocat perquè a quasi to tes les
nostres intervencions, a quasi totes hem argumentat
posicionaments comparant-nos amb el Govern del Partit
Popular de l’any 2011-2015, crec que un govern ínfim que no
val la pena ni comparar-nos-hi, crec que hauria de ser més
interessant sempre contrarestar, evidentment, la feina que fem
nosaltres respecte del que varen fer ells, però també
contrastar aquesta feina mirant altres llocs que siguin molt
més interessants, altres illes, altres indrets moderns en
polítiques socials als quals ens puguem emmirallar i
comparar.
Dels anuncis que va fer, Sra. Presidenta, pensam que són
uns bons anuncis, des del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca valoram el pressupost en educació i formació, per
mil milions d’euros; també, especialment, un de molt
important, un d’estratègic que és el Pla retorn, perquè 500
joves, 500 joves que varen partir, que varen patir aquella crisi,
que varen haver de fugir fora a cercar una oportunitat, molts
d’aquests joves altament qualificats puguin retornar a aquestes
illes, i això és una aposta estratègica i una aposta de futur. Per
tant, molt encertada aquesta mesura.
També les noves ajudes de 0-6. El nou hospital
sociosanitari a Felanitx, teníem ara un dels regidors de
l’Ajuntament de Felanitx fa una estona assegut per aquí,

exbatle també de Felanitx, i el final del copagament, una
mesura molt esperada. I també, ja ho hem co mentat abans,
aquesta rebaixa dels imposts per la compra d’habitatges de
menys de 200.000 euros; aquí li apuntam que creiem que on
s’han de destinar molts més recursos és al lloguer. I és vera
que ampliant el parc també facilitarem que aquest lloguer sigui
molt més accessible.
El Partit Popular. El Partit Popular avui de matí, amb la
intervenció del seu president, Biel Company, ha dit o ha
apuntat a un parell de coses, la primera de totes al diàleg. Jo
crec que aquest diàleg es pot fer extensiu a tothom, però ens
estranya aquesta oferta de diàleg perquè..., i a més és perillós,
ja sabem com dialoguen, ho vàrem veure la passada legislatura,
el Partit Popular, amb el Sr. Biel Company, es presenta ara
com a un partit nou, renovat, amb un projecte regionalista que
ha fracassat, és evident, és impossible sostenir un relat d’un
partit regionalista amb un partit com el de Pablo Casado, és
impossible, i el Partit Popular, bé, continua intentar marcar
distàncies del Govern del Sr. Bauzá, però també és just
recordar que tots ells, tots els que estan asseguts aquí sou
coautors i col·laboradors necessaris d’aquell govern, to ts,
tots, l’únic que falta és el Sr. Bauzá, l’únic.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
Una de les paraules claus que van amollant és: vostès tenen
més doblers que mai, vostès tenen més doblers que mai. Bé,
per qualque serà, però... -sí, sí, per qualque serà-, però vostès
n’haguessin pogut tenir més de doblers. Miri, Sr. Company,
vostè va deixar perdre un conveni per a neteja i manteniment
de torrents, el va perdre, el va perdre quan va anar a renovar-ho
a Madrid, li varen dir: no; el va perdre, sí, sí, ho sé
perfectament de què parl, ho sé perfectament,...
(Remor de veus)
Fons estatutaris, tots, renunciar a fons estatutaris; les
ajudes per habitatge, també del fons estatal, també les varen
deixar perdre, i així a una i a una altra banda i a una altra banda
i a una altra banda.
EL REB, el règim especial del Sr. Company, bé, això seria
el REC, bé, aquest REC del Sr. Company,...
(Remor de veus i algunes rialles)
..., fa dos mesos que diu que hi ha un document que demostra
que el Govern espanyol va arribar a un acord amb el Govern de
les Illes Balears i que està plasmat a un document, això és el
que vostè diu; vostè diu que ho certifica, que ho diu.
(Remor de veus)
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No, perquè no m’has convidat, pels mitjans de
comunicació...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ferrà, eviti el debat.
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Amb les curses de muntanya, amb les curses de muntanya
el mateix, un desgavell. Quin és el problema: entrar a regular?,
no és un problema la pressió sobre el territori, no és un
problema la pressió sobre la Serra de Tramuntana. Aquest
govern sí que ha entrat a regular activitats a espais naturals, i
sobretot amb l’objectiu que siguin compatibles, i ho ha fet.
Vostè, res, absolutament res.

(Remor de veus, rialles i alguns aplaudiments)
I així una darrere l’altra.
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
Parl del règim especial. Evitaré el debat, evitaré el debat,
després en parlarem, el Sr. Biel Company sap que l’he etzibat
que aquest document es faci públic, el Sr. Biel Company a
diversos mitjans de comunicació, efectivament, em va instar
que estava disposat a mostrar aquest document i jo, en aquests
mateixos mitjans de comunicació, li vaig dir: posi dia i posi
hora, i això vostè ho sap perquè està publicat. I no he rebut
absolutament cap resposta, ara bé, el document que esperam
per a aquest REB...
(Remor de veus)
... ha de ser un document que acrediti, efectivament, tot això,
no una fulla que digui que no sé què quant, no, no, no, és a dir
i com que no ho veiem, és clar, que comença a semblar que
això té la mateixa validesa que un document fet a la Rey Juan
Carlos. Però bé, esperarem i si vostè hi ve a bé jo no tenc cap
problema a seure’m.
(Remor de veus)
Ara són vostès la regeneració, la regeneració... la llei
agrària, que vostè tant ha criticat, aquesta manera de fer, que
nosaltres som uns grans gestors, uns bons gestors, som uns
bons gestors, hi ha una diferència molt important entre
nosaltres i ells i l’hem de tenir ben present sempre, quan
aquest govern i altres governs progressistes troben un
problema, no el tapen, no el tapen, malgrat tengui això un cost
polític, no es tapa. Si hi ha vessaments a la badia de Palma es
posa la bandera vermella.
El Sr. Company, que plovia, quan ell era conseller plovia,
plovia, i aquests vessaments hi eren...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... quin era el problema?, els vessaments? No, el problema era
posar la bandera vermella i tancar la platja; per tant, solució:
llevar la bandera vermella, no hi havia bandera vermella i
tothom nedava.
Un altre, els indicadors de sequera; ens vàrem trobar amb
una sequera hídrica a Eivissa... No , sí, sí, clar; hi havia uns
indicadors de sequera que el Sr. Biel Company va eliminar; si
no hi ha indicadors no ens adonam de si hi ha sequera o no hi
ha sequera.
(Remor de veus)

La seva gran carta, l’agricultura, la seva..., bé, va sortir fa...
crec que ara deu fer un mes, un mes i busques, a una finca a
Son Ferriol fent unes declaracions nefastes, a l’estil d’en Biel
Company, rient-se del conseller, que el conseller tenia un
safareig devora, i diu “si aquí hi hagués un safareig, aquí si hi
hagués el conseller hi posaria patitos”, una cosa així, va dir,
no és vera?, va dir patitos. El que no va dir és que en aquesta
finca on era vostè..., no els ho va dir, als pagesos, vostè els va
dir “aquí el Sr. Biel Company..., el Sr. Vicenç Vidal hi posaria
patitos”; aquí mateix, on feia així vostè amb el dit...
(Remor de veus)
...així, així... No, no, no, així mateix, on estava amb els
pagesos... allà, així talment, no hi havia...
(Continua la remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Silenci! Sr. Ferrà, centri’s.
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
No, no, és que no vol que ho digui, no vol que ho digui.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ferrà, centri’s, centri’s en...
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
No vol que ho digui però ho diré, ho diré. Allà mateix on
deia que el conseller Vidal hi posaria patitos davant quinze,
vint pagesos, ell volia posar una incineradora de residus
perillosos, PLANDISA, i això...
(Remor de veus)
... això..., és clar que sí, exactament allà mateix, i això no ho va
explicar als pagesos. Per tant aquesta manera...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ferrà, vagi acabant, per favor.
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
Ha d’anar alerta..., ha d’anar alerta un a..., bé a dir segons
què, perquè segons què es pot contestar.
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I per últim, la manera de fer, la manera de fer durant la
passada legislatura, crec que vostès han de fer una profunda
reflexió.
(Més remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ferrà...
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
Varen atacar un model educatiu...

destralada ideològica, el go vern de la retallada de drets, el
govern de la minva de la democràcia, el govern de la manca
d’inversió en tots els termes, el govern que va co ndemnar
mo ltíssima gent i que a més feia sentir culpable de tantes
coses la gent d’aquestes illes, que la tenia. I sí que ens hem
comparat i crec que la mirada ha estat potent i alta d’aquest
govern de les Illes Balears, de l’actual, de mirar a altres llocs,
i de mirar altres polítiques i altres formes de fer política, i per
això hem posat de manifest tots i totes lleis emblemàtiques,
iniciatives polítiques emblemàtiques que estan fent ser
capaços de connectar amb els països més avançats, i que estant
tenint ressonància internacional i que són exemple també a
nivell estatal, i crec que d’això ens n’hem de sentir orgullosos,
com vostè explicava durant la seva intervenció.

(Cridòria)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ferrà se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
... un model sanitari...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Continua la cridòria)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Ferrà...
(Alguns aplaudiments i aldarull)
Torn de... de contrarèplica de la Sra. Presidenta.
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyor...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. Ferrà. És trist veure que alguns les veritats
encara no les volen aguantar, que encara no han assumit el que
va succeir en aquesta legislatura, en aquestes illes durant la
legislatura infame del Sr. Bauzá, de la qual el Sr. Company ha
resistit, com veiem, durant tot aquest temps, i que
desgraciadament encara no han estat capaços d’explicar totes
aquelles destrosses a moltíssima gent.
Però anem a allò positiu, Sr. Ferrà. Vostè té raó. No ens
hem de comparar amb aquell govern que va ser el govern de la

I efectivament, hem promogut una terra, una societat de
futur diferent; la volem diferent. Aquests quatre anys haurem
canviat moltíssimes coses, haurem transformat moltíssimes
coses, però som conscients que en queden moltíssimes per
millorar, i les polítiques que hem llançat no són ni de quatre
anys ni de vuit, són polítiques a molt més llarg termini, mirant
a molt més llarg termini, que crec que és el que es mereixen
els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes.
I és important també entendre que volem ser una comunitat
que se senti orgullosa de sí mateixa. Vostè deia les persones
el primer i, efectivament, les persones, i que com a comunitat
les institucions polítiques d’aquesta comunitat autònoma no
ens deixem trepitjar, que anem amb la cara alta, que anem amb
la defensa dels interessos d’aquestes illes i que puguem parlar
de tu a tu amb les altres comunitats autònomes, amb el Govern
d’Espanya, que anem a Brussel·les a defensar els interessos de
les Illes com, per cert, hem parlat, però hem fet també tots els
consellers i les conselleres durant aquesta legislatura, i que
defensem la nostra capacitat d’autogovern i les nostres
pròpies competències, que en volem més, segons delata el
nostre propi Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. I diré
una cosa que, en fi, alguns, i amb vostè estic convençuda que
ho compartim, i segurament vostè va més enllà del que podria
anar jo i la formació po lítica a la qual represent, però
compartim que les competències que tenim les volem plenes,
i les volem ben finançades, i compartim que algunes més en
volem. Bé, idò jo estic molt preocupada, perquè n’hi ha que
només parlen de la recentralització de competències, i n’hi ha
que avui auguren que les competències d’educació han de
tornar a l’Estat; bé, idò, ens tendran enfront, alguns ens tendran
molt enfront, perquè ja sabem el que passa.
(Alguns aplaudiments i aldarull)
Per tant hem de defensar amb força allò que hem
aconseguit durant anys però que es pot perdre, sempre es pot
perdre, i per tant hem de defensar amb força aquestes
polítiques que hem començat a aplicar durant aquesta
legislatura i que s’han de replicar en posteriors legislatures,
perquè n’hi ha alguns que sempre quan vénen a governar ho
tornen tot enrere, i aquesta és també una realitat que
desgraciadament hem viscut en aquesta terra.
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I em qued amb allò que deia vostè. És veritat que ens
trobàrem unes illes, després de la legislatura de la qual
veníem, unes illes amb moltíssimes problemàtiques, i no hem
mirat a un altre costat i hem posat solucions damunt la taula,
i les hem treballat conjuntament amb la societat, conjuntament
amb les entitats, conjuntament amb els sindicats,
conjuntament amb els empresaris d’aquestes illes. I hem anat
arreglant problemes, i so bretot hem anat pensant a llarg,
pensant a llarg termini, i mirant solucions de cara al futur. I
per això és important allò que hem dit; era una legislatura
fonamental perquè el model econòmic no només es basàs en
el turisme de sol i platja, que som molt més les Illes Balears
que això, que això ho feim molt bé, sí, però que som molt més
que això, i que era molt important allargar temporada turística,
era molt important posar en valor altres sectors lligats al
turístic directament o indirectament que també han de viure
d’això, que puguem aconseguir que aquesta riquesa que es crea
pugui redistribuir-se amb l’apujada de salaris, que pugui fer
que mo lta més gent pugui tenir condicions laborals dignes,
que apostem per un model econòmic que doni oportunitats a
molta més gent, al món de les indústries culturals, al món de
l’economia verda, al món d’empreses lligades a serveis
fonamentals; per exemple, quan ampliam la Llei de
dependència és evident que donam un servei necessari a la
família, a la persona dependent i a la família que la té i que
necessita un suport i una ajuda, però també és vera que cream
llocs de feina diferents, pensant en altres coses, pensant en
coses que ens fan més dignes com a societat.
Igual que quan deim ara que volem invertir en l’etapa
educativa de 0 a 3 anys, evidentment donam un suport
importantíssim a l’infant de 0 a 3 anys, evidentment donam
suport a mo ltes dones -i dic dones, m’ho permetrà, perquè
moltes vegades són les dones les que encara tenen cura dels
majors, dels malalts, dels nins, això encara passa,
desgraciadament- a moltes dones perquè puguin tenir més
possibilitats d’exercir la seva vida professional. Però també
cream llocs de feina diferent, lligats a una societat més culta,
amb més sensibilitat, amb més capacitat d’atendre’s i de
cuidar-se uns als altres, que això també crec que és formós del
que hem plantejat com a govern i com a acords pel canvi
durant aquesta legislatura.
Per això són molt importants aquests 1.000 milions
d’euros en educació i formació, perquè això ens permet
fermar un present d’èxit, però sobretot ens permet somniar en
un futur d’èxits, que això és el que necessiten els nostres fills
i els nostres néts. Per això és important haver apostat pels
joves i haver fet tota la feina que s’ha fet per combatre l’atur
juvenil, perquè tornin els joves que han hagut de partir, aquest
pla de retorn que posàvem de manifest de 500 joves que
podran tornar a les nostres illes. O la baixada de les taxes
universitàries per fer més accessible la universitat, els estudis
superiors a moltes famílies que desgraciadament no s’ho
poden permetre; igual que vàrem fer la desgravació fiscal
perquè moltes famílies que han d’enviar el seu fill a estudiar
a fora, perquè aquí no hi ha tots els estudis per poder fer a les
Illes Balears... puguin tenir aquest suport, o totes les ajudes
que s’han fet en l’accés a l’habitatge i vostè deia que hem de
mirar sobretot el lloguer i hem de recordar que aquest govern
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també és el que ha posat que tots els habitatges de l’IBAVI
només siguin de lloguer, perquè abans no era així i ara només
són de lloguer, de lloguer i d’un lloguer social i d’un lloguer
adaptat a la renda de cada un, però hem dit: “bé, però hem
d’ajudar també aquells que volen fer una primera compra per
habitatge habitual”, que són gent que opta a habitatges de fins
a 200.000 euros, per tant, amb una renda que no els permet fer
filigranes i que quan baixes l’impost de transmissions
patrimonials i són 6.000 euros menys que hauran de pagar per
fer aquesta compra, idò podem ajudar a aquests joves que
poden tenir accés a aquest primer habitatge i això afectarà
7.200 famílies de les nostres illes que es podran veure
beneficiades per aquesta mesura que anunciàvem ahir.
Igual que deim que és important planificar el futur, i per
tant, anar pensant en les infraestructures que haurem de tenir
per atendre persones més majors, amb malalties cròniques,
Son Dureta, el Verge del Toro, el Can Misses, el sociosanitari
que també es fa a Inca amb col·laboració amb Sant Joan de
Déu o el que hem compromès a Felanitx perquè faci possible
l’accés d’aquestes persones que ho necessitaran a tota la
comarca del Llevant i del Migjorn de l’illa de Mallorca.
Igual que és important aquest plantejament de dir... el que
li deia abans, no?, de la conciliació entre homes i dones, de la
conciliació de la vida laboral i familiar, del suport a les
famílies que tenen infants petits perquè tenen moltes
dificultats, del 0 a 6 anys, aquesta desgravació fiscal que ahir
explicàvem que pot afectar fins..., que pot ajudar fins...
l’estalvi de fins a 600 euros anuals segons la renda de les
famílies, afectarà 28.600 infants a les nostres illes. És una
aposta cap endavant, important per donar suport a la gent que
ens necessita, que necessita de les institucions públiques,
igual que ho és l’eliminació del copagament farmacèutic que
afecta ni més ni manco que 190.000 pensionistes de les
nostres illes.
En definitiva, què estic dient?, que teníem molt clar on
érem, que teníem molt clar què s’havia de fer durant aquesta
legislatura, que tenim molt clar cap on s’ha de seguir treballant
precisament per poder conformar aquest futur que vostè deia
“i somniam junts” més just, més equitatiu, més solidari, més
digne, que ens faci sentir orgullosos de ser qui som i sobretot
que tots junts puguem conformar qui volem ser al futur.
P er tant, en aquesta línia de treball seguirem fent feina
junts, Sr. Ferrà, compromesos en la lleialtat que sempre hem
tengut i mantindrem els ciutadans d’aquestes illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Doncs, intervenció del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
té la paraula el Sr. Jaume Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta del Govern, membres del Govern. El primer de tot
que m’agradaria dir, Sra. Presidenta, com diu el president nou
del Cercle d’Economia de Mallorca: “hi ha molts de
diagnòstics i poca cirurgia”, tothom és capaç de fer grans
diagnòstics, però cirurgia, cirurgia, poca.
No sé si estarà d’acord amb mi o no, vint anys a la vida és
un període interessant, a més jo veig que vostè projecte coses
a vint anys, jo ho veig també bé, però vint anys si ho agafam
d’avui cap enrere ens farà veure que hi ha hagut cinc governs
autonòmics, cinc, dels quals tres han estat del pacte de progrés
o dels acords pel canvi i dos han estat del PP. Per això la
responsabilitat, i em pos a mi el primer, que hi hagi coses que
no estan bé és culpa de to ts i jo deman disculpes si hi ha
alguna cosa que no s’ha fet bé, però el que fa pardal, el que fa
colló és que després de vint anys ens tirem pel cap el que va
passar darrere.
La democràcia és màgica perquè cada vegada que hi ha
eleccions posa a cadascú al seu lloc i les herències moren i
comença una cosa que en temps es diu present i dins aquest
present és on és El Pi, no està en com era abans de dia 25 de
maig del 2015.
Vostè, Sra. Presidenta, i la gent que representa tots els que
han pactat, són els que tenen més responsabilitat de tot el que
ha passat aquests darrers vint anys, un terç quasi, quasi més
que els altres, però jo no la vull culpar de segons quines
qüestions perquè tots som humans.
Els seus socis de viatge han estat un fre, Sra. Presidenta,
els de Podemos, uns xotets de cordeta, en castellano :
palmeros, ¿me entienden?, palmeros...
(Algunes rialles)
... i els de MÉS per jo han perdut força, a la cançó del Duo
Dinámico, Resistiré i això és com jo els veig i em fa pena per
MÉS, per Podemos m’és igual, però per vostès em fa pena,
perquè vostès que han de representar una força des d’aquí, que
no varen voler anar amb nosaltres a Madrid per poder ser com
a Coalició Canària, tenen molta responsabilitat vostès d’això,
que no siguem avui a Madrid i puguem fer com la Sra. Oramas
de poder defensar segons quines qüestions, els veig amb la
postura de resistir.
Sra. Presidenta, s’ha equivocat en aquest debat. El primer
any de legislatura vostè va decidir que no en feia. Jo si hagués
estat el president el primer any de legislatura hagués fet un
debat i hagués donat comptes de en quina situació em trobava
amb números, amb projectes i les coses que estaven
malament. Sap quants de minuts haguéssim deixat de perdre
aquí de tirar-nos les coses pel cap?
I ara resulta que ara es torna a equivocar quan diu el faig tot
d’una al començament d’aquest període parlamentari. Crec que
desaprofita uns mesos, 60 dies, que poden ser mo lt

interessants en el que vostè pugui aconseguir d’una sèrie de
qüestions, d’una sèrie de qüestions que podrien ser molt bones
per als ciutadans de Balears.
Vostè aquests pròxims dies ha anunciat que segurament
aprovarà el Decret de garantia de demora, però és que això ho
ha dit tres vegades vostè, la consellera de Sanitat una i el
director general una altra que va sortir al diari l’any 2017,
l’any 2016, l’any 2017 vostès em varen dir que estaria a
l’octubre i després en una pregunta que li vaig fer vostè va dir,
vostè, que estaria dins el primer trimestre de 2018, i ara em
diu que estarà l’octubre del 2018.
No hagués estat més guapo que vostè hagués vingut aquí,
dos mesos, i amb aquest règim especial que ha anunciat que
tindrà tancat, hagués vengut a dir: mirau, això s’està acabant,
però el Decret de garantia de demora quan una persona fa més
de seixanta dies que espera per operar-se o per a una consulta,
que està fotuda i que no hi pot anar, ara tendrà l’oportunitat
d’anar a qualsevol hospital, encara que sigui privat, perquè
puguin veure el mal que té. O vostè podria sortir aquí a finals
d’octubre o a principi de novembre i dir: el REB és aquest.
Crec que s’ha equivocat de temps. Crec que és una
equivocació, però és la seva responsabilitat.
Davant aquesta situació nosaltres pensam que hi ha coses
que, després d’esco ltar el seu discurs, ha semblat més un
discurs d’investidura que un discurs final d’una legislatura i
ens adonam que situacions com aquestes dues que acab de
parlar, del Decret de garantia de demora, del règim especial,
no els podem donar per fets, no els podem donar per fets.
I com lic dic jo em pensava que era aquest resum d’aquests
quatre anys i jo m’adon que en aquest discurs em trob amb
portades de diari que m’hagués encantat que hagués succeït,
que tots els que estam aquí segurament ens hagués encantat
que hagués succeït, hagués estat genial, i per a vostès també,
els del PP, que haguéssim sortit en una portada de diari on
digués: “Aprobado el nuevo REB, garantiza para siempre el
75% para los residentes y equipara con Canarias las
subven ciones para el transporte de mercancías”, seria
genial. Aquest l’ha pogut fer el PP i l’han pogut fer vo stès,
però n’hi ha d’altres, haguessin pogut dir perfectament aquesta
legislatura perquè tots els partits, especialment els que teníeu
representació a Madrid, havíeu dit que ho faríeu: “Baleares
aplaude el nuevo modelo de fin a n ciación autonómica a
partir de 1 de enero”. De qui és aquesta portada, és una
portada que tots vostès es varen compro metre a fer, els
senyors del PP també. El Sr. Sánchez ja ha dit que no serà fins
d’aquí a dos anys.
Però n’hi ha més, hagués pogut sortir aquest si s’hagués
acomplert el que jo he dit del 2016, que en varen dir el 2017:
“un any després de la aprobación del decreto de demora, el
tiempo de espera para una consulta o una intervención se
ha reducido. El Govern reduce drásticamente las listas de
espera.” Aquest també era possible, varen votar a favor una
proposta d’El Pi aquí, no els parl d’impossibles, els parl de
coses que hem conversat i parlat una i una altra vegada.
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Venen els de Podemos, emergència d’habitatge, i aturen
una llei per poder enclavar dins la llei la possibilitat jurídica
que aquest terme quedàs bé. A mi m’hagués agradat aquest,
aquest diu: “Armen g ol inaugura la quinta promoción de
VPO de esta legislatura, ya son 2.000 pisos de promoción
pública que se han entregado desde el 2015 a familias con
dificultades para acceder a una vivienda. El Govern da por
acabada la emergencia habita cional.” Però això era a les
nostres mans, a les nostres mans.
O aquesta que l’hem aprovada aquí dues vegades, una amb
una proposició no de llei d’El Pi, i una altra, amb una proposta
de resolució de l’any passat, de l’any passat, d’El Pi, votada per
tots: “El Govern aprueba la regulación del todo incluido.”
Fantàstic, i seria un dia adequat avui aquí, Sra. Presidenta,
perquè vostè pogués de qualque manera dir això és així.
O aquesta altra, aquest és genial: “El Govern regula els
cotxes de lloguer”, fins i tot hem fet un estudi de 12.000
euros que no ha servit per a res, els grossos continuen duent
100.000 cotxes de fora o 85.000, tant me’n fot, i els d’aquí,
de Menorca, d’Eivissa, de Formentera i de Mallorca resulta
que han de competir contra aquesta gent. Això és governar per
al present.
I després ens trobam amb un estiu com el que hem tengut,
que les embarcacions petites d’esbarjo pateixen que fa por,
fem un decret de posidònia i després resulta que no tenim gent
per mirar si acompleixen, fins i tot no anam a veure si tenim
pèrdues d’aigua depurada per tot, eh, i no som capaços de dir
res. També està aprovat aquí, a proposta d’El Pi, que es creàs
un cos de gent de Medi Ambient. I el Periódico de Ibiza ha
dit: “Creado el cuerpo de agentes de Medio Ambiente, se
duplica la plantilla de agentes medio ambientales, se pone
fin a los vertidos de aguas fecales en el mar.”
Tot això, tot això es podia fer, tot això es podia fer; és vera
que n’hi ha dues que depenen de Madrid, que és el règim
especial i el sistema de finançament. Jo encara no som
president del Govern espanyol, però vostès tenen en Sánchez
que és president, i vostè, Sr. Company, ha tengut sis anys i
mig, quasi set, el Sr. Rajo y, eh. Ja, però en vull fugir Sr.
Company, per què? Perquè jo he dit que em puc haver
equivo cat en coses, hi ha coses que cent anys no vull ser
poltre, m’entén?, i vostè m’entén a mi en això, idò bé.
Dit tot això, no haver actuat en el tot inclòs, no haver
actuat en els cotxes de lloguer, no ser capaços que el lloguer
turístic fo s per a tothom les mateixes condicions i que els
consells deixassin de fer la zo nificació, jo al final no estic
d’acord amb la zonificació de Palma, però a Palma varen
deixar que fos el batle que prengués la decisió. Molt bé, i per
què els altres 66 no? Per què? Per què la capitalitat? Per què
el centralisme? Per què no creure que hi ha una llei que
habilita els 67 ajuntaments d’aquesta comunitat per poder
cadascú actuar i ajustar la llei per zonificar? No passeu pena,
el batle de Palma el posaran damunt la bàscula, i si l’ha
encertada triomfarà i si no l’ha encertada no triomfarà;
haguessin deixat que cada ajuntament pogués fer la
zonificació. Com pot ser mai que a Ciudad Jardín no puguin
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fer el lloguer turístic! Com pot ser mai que a la primera línia
de Palma no puguis fer el lloguer turístic! L’hem fet tota la
vida, amb catalans, bascos, madrilenys, francesos, anglesos i
alemanys, i ara a aquesta gent li heu dit fora. Molt de risc crec
que prenen vostès, fins i tot el Sr. Barceló, ja s’ha dit aquí, llei
Frankenstein, Frankenstein, que jo sàpiga, no era guapo,
m’entén? No era guapo, amb la qual cosa...
Passem al règim i al finançament autonòmic. Miri, Madrid
no ens mata, hem arribat a El Pi a aquesta conclusió, Madrid
no ens mata, i el missatge és cap a tots vostès i cap a tots els
ciutadans de Balears, és necessari pujar la nostra autoestima
que junts podem doblegar Madrid com ho fan els canaris, la
clau és aquesta; és massa fàcil dir que ens mata i viure d’això
i tenir seguidors, s’ha acabat de ser del barça o del madrid, de
rojos y azules, blancos y negros, es tracta de ser de Balears,
de Formentera, d’Eivissa, de Menorca, de Mallo rca, de ser
capaços, Sra. Presidenta, de tenir força suficient per doblegar
Sánchez. I vostè em diu: només du cent dies; faci via, que jo no
sé si n’hi estarà cent més. Tant de bo!, perquè vaja panorama
si haguéssim de fer unes altres eleccions, per a vostès i per al
PP, que encara no ha agafat carrera. És que està fotut, està
molt fotut, està molt fotut.
Mirin, nosaltres volem que el finançament autonòmic no
deixi de ser per a vostè un fuet a Sánchez que no podem
esperar fins a l’any 2020, no, ens estam, com a xotets de
cordeta de Podemos, pas pena de tornar-me jo, bé, d’això no
en demanarem perquè no toca fins al 2020; ho pens demanar
cada matí, cada matí! Molts de maldecaps de les necessitats
que tenim amb el sistema s’haurien arreglats.
Règim especial, miri, vostè, no sé si va veure la
intervenció del diputat de Nueva Canaria dimecres passat al
Congrés dels Diputats, a la sessió de control, va resultar que
el diputat de Nueva Canaria li va dir al ministre Ábalos, diu:
miri, hem pujat el descompte per a bitllets d’avió a la
península un 75%, i li diu: però no em fiï, no em fiï perquè tal
vegada les companyies pujaran el preu, amb la qual cosa aquest
75% no serà el mateix. Idò, mira, aquest pensa com nosaltres
i qualque partit més que es troba en aquesta sala. I li diu: vostè,
li va manar feines, diu, i vostè el que ha de fer és anar a
Brussel·les i fer que ens declarin el servei públic d’aquestes
línies per garantir que sempre aquesta proporcionalitat que
tenen en aquests mo ments, de subvenció del 75%, es
mantendrà. I el Sr. Ábalos li va dir: no es preocupi, que ho
faré. Si entren a les xarxes ho veuran.
És clar, aquesta gent de Canàries té pes, quin pes tenen els
nostres vuit diputats que tenim a Madrid? O jo, quan era
senador? Cap, cap, cap, cap, cent anys no vull ser poltre, vull
intentar que la gent de Balear pugi la seva autoestima, no es
conformi que passem per aquesta vida sense rectificar coses
que per a nosaltres són importants, que és poder tenir aquesta
influència a Madrid.
Aquesta declaració de servei públic que pugui fer Europa
per a Canàries, perquè va demanar per a Canàries, és el que
nosaltres hauríem de tenir la força que també ens la poguessin
fer.
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Però miri, amb el REB que diu que el mes d’octubre
estarà, no saltres li volem dir una sèrie de qüestions, però
d’aquestes es parla, deia el Sr. Company també, és que hi haurà
mesures fiscals, amb en Bauzá també hi havia mesures fiscals,
tal i qual, bé, em sembla bé, em sembla bé, però són unes
altres mesures les que més em preocupen, em preocupen les
mesures per a la gent normal, la gent normal; no els grans
empresaris, no els que tenen una gran estructura administrativa
i poden mirar com lleven despeses, no, em preocupen els
petits, em preocupa el botiguer, la perruquera, el barber, el
fuster, el llanterner, el petit restaurant, el petit comerç, i quin
problema més important té vostè amb aquesta posada en marxa
que vol fer d’aquí poc, que hi haurà en el mes de setembre, el
mes d’octubre, una proposta de REB, que això vol dir que no
tendrem REB dia 1 de gener, tendrem una proposta de REB
que ha de començar la tramitació, amb la qual cosa estic
convençut que acabarem la legislatura i no tendrem REB. Però
bé està si almenys aquesta qüestió hi és.
Si el nostre REB no ha de tenir ajudes directes a les
mercaderies que necessiten a Formentera, a Eivissa, a
Mallorca i a Menorca serà un fracàs. 190 milions d’euros que
puguin estalviar fiscalment, 200 milions d’euros, 300 milions
d’euros no són res; vostès saben que el Sr. Rosselló, el doctor
Rosselló va avaluar, ja fa més de vuit anys, que el cost que
deixàvem de tenir de generar com a negoci dins les Illes
Balears per tenir la insularitat, per tenir la mar, era més de
8.500 milions d’euros, representava quasi el 30% del PIB. Bé,
si nosaltres no som capaço s d’abaratir el transport de
mercaderies de la península cap a Balears de res no servirà
tenir 200 milions d’euros d’ajudes fiscals, perquè si en
podríem generar 8.000 si no tenguéssim la insularitat, 8.000,
què son 200 si realment podem tenir, com a Canàries, que els
subvencionen el cent per cent del nòlit del transport?
I els posaré quatre exemples: aquí hi ha un senyor
mallorquí que és menjador de mel, com molts de mallorquines
i menorquins, eivissencs i formenterers, vostès saben que la
mel arriba un moment donat que s’acaba, no és suficient per al
consum que tenim a Balears, menjam més mel de la que
realment produïm; aquest senyor, cada any, quan acaba la
d’aquí compra mel a Astúries, i en això, 12 pots d’un quilo de
vidre, 6 euros, més barata que la nostra, alerta!, despesa 6
euros, 72 euros, despeses de tramesa, 28, 72 és el cost,
trametre-ho 28, és més d’un 35%, total 1 0 0 euros. És més
d’un 35%. Aquesta mateixa empresa, vostès s’hi fiquen, Casa
Martín, miel natural, i compren els mateixo s 12 pots i els
demana que els ho duguin d’Astúries a Cadis, val 72 euros, no
hi ha els 28 del transport.
Jo parl d’això, Sra. Presidenta, si el règim especial no té
aquests 28 euros perquè si som espanyols siguem iguals que
la resta d’espanyols, de res no serviran quatre maquillatges
d’ajudes fiscals a empreses grosses que podran deduir, però
que el fuster, que el ferrer no ho podrà fer.
O a Canàries, si un fa embotits, hi ha de dur carn de fora,
li paguen el cent per cent del transport de la carn que du cap
allà per fer els embotits. A Baleares si hi ha sobre excedent la
carn no entra, només li paguen les espècies. Com voleu que

siguem competitius amb una feina que no sigui turisme, si el
que tenim que el mateix estat ens encareix les coses un 20, un
30, un 17 o un 18?
Sra. Presidenta, un nòlit de patates Palma-Barcelona,
1.250 euros; un nòlit de papas, Tenerife-Londres, 1.200; quan
arriba a Barcelona el camió de patates ha d’anar a Londres
després i ha de pagar en el túnel; és impossible.
Amb la qual cosa el règim especial, Sra. Presidenta, a part
de retòriques i coses que hi vulgui haver, és així; hi ha
empreses a la seva terra on va néixer, al seu poble, a la seva
ciutat on va néixer, Sra. Presidenta, que exporten a tot el món,
aquesta empresa, per no fer publicitat de ningú, el sobrecost
que té per mor de la insularitat és que si aquesta fàbrica no fos
a Inca i fos a la península, a Saragossa, tendria un 14% menys
de cost a causa d’aquest cost d’insularitat. Si el REB no ha de
salvar això, difícilment podem estar contents que s’aprovi un
REB.
Em menj el temps, però crec que aquesta és la clau per a
tota la resta, per a la salut, la sanitat, l’educació, la cultura, el
benestar, l’agricultura, els pescadors, si no tens eines co m
punyetes els pots ajudar! Com ho podem fer? Necessitam
eines, les mateixes que la resta, ni una més, bona seria; jo vull
ser millor que ells amb les mateixes, o almenys he de tenir la
il·lusió de ser millor que ells.
Bé, mirin, ara que som aquí, amb aquestes coses que
sembla que vostè pot aconseguir, li posaré una altra qüestió,
la seguretat en aquesta terra. L’altre dia, m’esbutzava de riure
i després de plorar quan sentia gent de Podemos i companyia,
sobretot plo rar, que deia que les cases que els ocupes,
aquestes cases són dels bancs, no hi havien d’anar, no els
havien de treure. S’han aturat a pensar que qui viu al pis de
baix, que la casa d’alt, és del banc, però el de baix és una
mallorquina o un mallorquí o un eivissenc o un formenterer o
un menorquí, viu allà tot l’any i és seu, i ha d’aguantar l’ocupa
que és dalt, per la seva cara. De què anam aquí? S’ha d’actuar
per tot on hi hagi una persona que s’apropiï d’una propietat
privada, sigui d’un banc o de qui sigui.
Sr. Morrás, por 12 votos casi casi usted no es diputado,
hubiese entrado Carmen Tur, no, no, no, escúcheme, y usted
en esta historia de los desahucios ha pinchado a lo largo
de toda la legislatura, basta hablar con los de los
desahucios. Déjeme, que a lo s o ku pas lo que hay que
hacerles son viviendas sociales, a la g en te que no tiene,
pero una señora o un señor que vive en una finca, que el
banco tiene un piso, n o le h a n d e decir que no le van a
quitar al okupa. ¡Así de claro, así de claro!
I Sra. Presidenta, ara que vostè té fil directe amb el Sr.
Sánchez, li digui que aquí falten guàrdies civils, que aquí falten
policies nacionals, que els quarters es troben per terra, que els
han posat un plus de salari als policies d’Eivissa, als nacionals,
també el posin als de Mallorca, necessitam seguretat. Ve
l’hivern, cada any passa el mateix, a Eivissa, robatoris en el
camps, a Menorca, a Mallorca, no tenc la informació de
Formentera en aquest cas, necessitam... perquè, si no, no
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quedarà més remei que desenvolupar l’Estatut i poder intentar
fer una policia que pogués col·laborar dins aquest... no suplir,
no suplir, col·laborar amb aquesta part de seguretat turística
i l’hivern amb la seguretat fora, en el camp, que no hi podem
arribar. Per què? Perquè no acompleixen.
Això preocupa a El Pi, no sé si vostès tenen les mateixes
preocupacions que nosaltres.
Dit això, voldria parlar, més els altres deu minuts que tenc
acabaré amb tota la resta, de benestar social. Jo crec que és
clau, clau, clau, clau per aquesta legislatura acabar-la bé
l’aprovació de la llei del tercer sector, imprescindible d’una
punyetera vegada poder ser àgils, ràpids a l’hora de contractar
i que ells puguin contractar amb el tercer sector, i aquí
nosaltres ajudam en tot el que podem perquè entenem que és
un tema bàsic.
En canvi, Sra. Presidenta, Sra. Consellera, en el tema de
renda social no l’hem acabada d’arrodonir, no li hem acabat de
donar la volta. Presidenta, tal vegada la consellera no li dirà, o
si li ha dit ho dissimularà, no ho sé, li falta personal, li dic jo,
li falta personal, li falta personal. Enguany, anant bé, quan
acabem, haurem repartit 7, 8, 9 milions d’euros; bé, en acabar
comptarem, vostè té l’experiència del que ha passat, jo no dic
mentides.
I després hi ha una qüestió, que resulta que moltes
menorquines i menorquins, eivissencs, eivissenques,
formenterers i formentereres i mallorquins i mallorquines,
quan demanen l’ajuda aquesta tenim una sèrie de qüestions,
que si visc, i on està vostè?; visc amb mon pare, que està
jubilat i té una renda de 800 euros; ja no hi entra, i aquest
home es vol emancipar, hi ha de poder entrar, hi ha de poder
entrar. Perquè hem d’ajudar els d’aquí també, no n’hi ha prou
només ajudar als que venen de fora.
Que ara li parlaré d’això, li parlaré del 0,7, ara veurà com
pens jo, perquè... no, no s’espanti, nosaltres necessitam ajudar
els ciutadans de Balears joves que resulta que els penalitza la
renda social, els penalitza si viuen amb un familiar, i no m’ho
po t negar; filla meva, això és com és! I en canvi, un que,
lògicament, perquè aquest l’al·lot ha anat a ca son pare perquè
hi ha son pare, o a ca sa mare o a ca sa padrina, i aquest padrí
té una jubilació, i amb una jubilació de 700 euro s ja queda
fora, ja queda fora. És que nosaltres la suportam totalment i
absolutament en això.
Després, l’altra qüestió de benestar social, en cooperació,
perdó, és imprescindible tornar al 0,7, és imprescindible
tornar al 0,7, no queda més remei perquè això fo rma part
d’aquesta visió global que passarà a Àfrica aquests vint anys
que es doblarà de població i ser capaços de fer coses per a
realment invertir allà. Aquesta hauria de ser la història.
En tota la resta li hem donat suport sempre, presidenta, a
vostè i a la consellera en aquesta qüestió, crec que hem estat
amb na Maria Antònia Sureda han estat vostès testimonis d’un
compromís important en aquest sentit.
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L’altra qüestió, el Sr. Jarabo i vostès volen vendre que això
hauria de ser aquesta terra d’una altra manera, hi estic d’acord,
però el titular d’avui de l’Última Hora amb la política
econòmica que fan vostès, titular: “Baleares tiene cada vez
más residentes ricos con una fortuna mayor”. Bé, la veritat
és que no som capaços de repartir i com que veig que se
m’acaba el temps, i parlaré després de cultura i tot això, sí que
vull acabar amb això. Vostè ahir va dir: “la prosperitat ha
arribat per quedar-se”, no, Sra. Presidenta, no, molts dels seus
padrins, els padrins de tots vostès que eren aquí fa seixanta
anys són els que varen ser capaços, de tots, eh?, de tots, són
els que varen ser capaços de transformar per una prosperitat
que és la que tenim, res no té a veure això d’ara amb fa trenta
anys, res, res, i amb quaranta menys i amb cinquanta menys i
amb seixanta menys.
Vostè ha dit això, no li negaré que una sèrie de qüestions
que vostè va dir em poden sonar bé: copagament farmacèutic,
veurem què farà Madrid, eh!, però sí, li do nam suport
totalment i absolutament; un hospital a Felanitx, totalment
d’acord. I n’hi diré alguna més que em va agradar després a la
segona intervenció. Però vostè va dir també, política per a
tots. Creu que la política que estan fent vostès arriba als
co merciants, botiguers, ferreters, roba, sabates? Als tallers
mecànics que tenen una competència deslleial brutal de gent
que no fa factura i fan feines d’amagat i s’anuncien a les webs?
Creu que té contents als caçadors? Als cavallistes? Als
pagesos després del sarau que tenim en marxa, que esper que
s’arregli, de la llei? Creu que vinaters, o liers, gent que fa
ametlles, cerealistes, hortalisses estan contents aquests
pagesos? Creu que té contentes les perruqueries? Creu que té
contents els cotxes de llo guer? Creu que té contents els
forners? Creu que té contents els ramaders? I els pastissers?
I els petits ciutadans de les Illes Balears que tenen una petita
embarcació i volen sortir a la mar els té contents? Creu que té
contents els hotelers per fer més reformes hoteleres que les
hem aturades i que això després du que tal vegada l’hoteler no
està content, però ja s’arreglarà l’hoteler? Però, i el
picapedrer que feia feina a aquest hotel? I el fuster? I
l’electricista? I el guixaire? I el vidrier? I el decorador? I els
arquitectes? I els aparelladors? I els pintors? I altres que hi
viuen, creu que els té contents amb tot el que va dir ahir? A
aquests... nosaltres li hem votat a favor de la carrera
professional, nosaltres li hem votat a favor de posar més
professors, nosaltres li hem votat a favor de posar més
metges, però ¿hay alguién más?, deia Eugenio a l’acudit. Hi
ha tots aquests.
Però això no acaba aquí, i els transportistes de material de
construcció i de fusta que hi ha a Balears, que n’hi ha un
fester, creu que estan contents? És això que s’han de demanar
perquè aquests també voten dia 26 de maig de l’any que ve. Per
a tots aquests és el que jo li deman que faci la política.
Vull cloure, Sr. President, abans que em cridi l’atenció, i
l’altra part que li diré més endavant, vull acabar, Sra.
Presidenta, dient-li que jo sé quin any som, no sé si vostè
també ho sap, supòs que sí, no s’enfadi; potser el seu rellotge
en el Consolat es va aturar el 2015, ho dic perquè ahir més que
un balanç de legislatura vostè va fer un nou discurs
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d’investidura, que podria estar bé, però acaba la legislatura.
Enguany per a nosaltres des d’El Pi, el Sr. Melià, la Sra.
Sureda, tots el que conformam aquesta gran familia d’El Pi,
hem quedat un poc decebuts, pensàvem que era el moment de
passar comptes, nosaltres no vàrem votar en contra de la seva
investidura, no era tornar a fer promeses, moltes ja les havíem
sentides fa tres anys i em sap greu dir-li que ens ha decebut,
ens ha decebut perquè esperàvem molt més de vostè, pensava
que seria més presidenta, més líder, per això el nostre grup no
va votar, com li dic, contra la seva legislatura, però vostè, sota
el nostre punt de vista...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Acab. Però vostè per a nosaltres ha perdut temps, ha cedit
massa, hauria d’haver tengut més coratge. Vostè ha
desaprofitat la majoria estable que tenia i té, gràcies a MÉS i
a Podemos, ha decidit massa, hauria d’haver tengut més
coratge i no haver perdut mesos i anys amb debats estèrils per
fer-los feliços als seus socis, era impossible llevar-la a vostè,
no li podien fer cap moció de censura, ni una, ha perdut molt
de temps i per això ahir va haver de tornar a fer promeses en
lloc de presentar fets concrets.
Sra. Armengol, va repetir, i acab, mil vegades la paraula
futur, però vostè el que havia de fer era gestionar el present i
això és el que malauradament no ha sabut fer.
Francina...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, Sr. Font, se li ha acabat. Moltes gràcies.
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Se sent de fons el Sr. Fon t i Barceló que diu:
“Francina, passa, sense present no hi ha futur. Gràcies”)
Gràcies, Sr. Font.
Passam al torn d’intervenció de la Sra. P residenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías).
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per la seva
intervenció en la qual vostè ha preferit parlar de competències
que tal vegada escapen a aquesta cambra parlamentària, però
que jo intentaré contestar-li.
Crec que ahir vaig poder tenir l’honor de tornar a explicar
en aquesta cambra parlamentària com hem plantejat aquesta
legislatura, veníem d’on veníem i vàrem signar uns acords pel

canvi que varen possibilitar un govern absolutament diferent
amb unes polítiques absolutament diferents.
Jo no sé si em va escoltar bé, però vaig explicar tot allò
que s’ha fet i que és moltíssim des de cada una de les àrees del
Govern de les Illes Balears, feina feta i feina planificada de
futur, i tal vegada amb això vostè i jo discrepam, però jo pens
que si un no planteja el futur, si un no sap cap on vol anar
després és impossible que es pugui anar executant aquest full
de ruta. No saltres crec que hem explicat des de l’esquerra
clarament el full de ruta compartida per a aquesta legislatura
i les polítiques que s’han de seguir treballant en aquesta
comunitat autònoma de cara al futur. Per això, ahir vaig
explicar, efectivament, feina feta i propostes de futur que crec
que és el que pertoca fer a un polític responsable, repetesc,
part del que ha succeït en aquestes illes és la incapacitat de
poder dibuixar un full de ruta pactat, per això jo he dit moltes
vegades que no només ha de ser un full de ruta dels que ara
governam sinó que hi ha moltes coses en les quals jo he
demanat el suport dels altres grups parlamentaris, i del seu
l’hem tengut en moltíssimes qüestions.
Jo li agraesc, i li he dit moltes vegades, que vostè no votàs
en contra d’aquest govern que començava a caminar perquè era
ben conscient vostè, Sr. Font, que coneix perfectament, era
ben conscient d’on veníem i era ben conscient de la fractura
que havia suposat el Govern del Sr. Bauzá a la nostra comunitat
autònoma, i per això va donar aquella abstenció positiva, com
va definir vostè, a aquell govern que començava a caminar.
Durant aquesta legislatura vostè pot dir, bé, pensàvem
arribar a 90 i hem arribat a 70, però hem arribat a 70, això sí
que ho convindrà amb mi, perquè no em dirà, encara que no
n’hagi parlat a la seva intervenció, que l’educació està igual
que com estava, no em dirà que no hem fet res en educació, Sr.
Font, no crec que s’atreveixi a dir-ho, perquè els mil
professors més, les escoles noves, les condicions
sociolaborals, les beques menjadors a la concertada també per
primera vegada, to t això ha succeït en aquesta terra i estam
millor.
No em dirà que no hem fet res a sanitat, que estam igual
que com estàvem, i ara n’hi parlaré una mica més perquè vostè
ha introduït el debat sobre el decret de demora i les llistes
d’espera, Sr. Font, i crec que és important que tornem a xifrar
les coses com eren. Veníem... no teníem ni la sanitat universal
garantida en aquestes illes quan vàrem entrar a governar
nosaltres, per tant, primer tornàrem la targeta sanitària,
llevàrem el copagament, l’accés a la sanitat que era un drama
a aquesta comunitat autònoma, i això ho hem eliminat. I alhora
vàrem dir pla de xo c per reduir llistes d’espera perquè, Sr.
Font, convindrà amb mi que quan començàrem a governar hi
havia 2.500 persones de mitjana que esperaven per a una
intervenció quirúrgica, 2.500. I ahir els ho explicava, ara tenim
una mitjana de 627 persones que esperen i la diferència és que
hem posat recursos, 1.000 metges més i infermeres que hem
contractat. Per tant, són coses fetes, Sr. Font, que han fet
possible que de 2.500 passem a 627.
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Per tant, vol dir que s’ha fet una feina per fer-ho possible
i la diferència és: 627 em segueix semblant un escàndol
perquè quan un ha d’esperar per ser intervingut o perquè el seu
especialista el vegi tots sabem el que se sofreix, tots sabem el
que se sofreix, i per això se segueix fent feina i per això jo li
deia: és veritat, el Decret de demora a mi m’hagués encantat
poder-lo aprovar al Consell de Govern la primera vegada que
vostè m’ho va demanar, però per poder-ho aprovar vol dir que
hem de tenir el sistema que funcio ni el suficient per poder
garantir que si no estàs en sis mesos et passam a la privada que
és el que diu el Decret de demora per garantir que ningú no
esperi menys.

construïm de noves, però en tenim 438 més que abans, que ja
és molt.

Ara estam en aquesta situació, Sr. Font, i el Decret de
demora està al Consell Consultiu i serà aprovat i serà aplicat
en aquesta comunitat autònoma. Però sap què passa? Que
l’hem hagut de fer i l’hem hagut de treballar aquests tres anys
perquè algú el va llevar.

I la Llei de renda social? Això és un dret, és que això són
paraules majors. És que aquesta comunitat ha decidit que les
persones que la necessiten, que per tant no tenen res, tenen
aquest dret i això és molt important, és un avanç democràtic
important, és un avanç de dignitat important. Per això dic que
crec que ens n’hauríem de sentir tots orgullosos.

I quan vostè em diu: “vostès tenen la culpa dels vint anys”,
ah, no, senyor, això, no li ho admet, això no li ho admet,
perquè quan va governar el pacte de progrés aquí vàrem fer el
Decret de demora i s’acomplia, i quan nosaltres vàrem tancar
la legislatura del 2011 aquí no s’esperava per l’operació
quirúrgica, no n’hi havia, de llista d’espera en operació
quirúrgica.
Aquesta és la realitat de la gestió d’un govern d’esquerres,
va venir el PP i va derogar el Decret de demora i va inflar les
llistes d’espera fins a dalt perquè va acomiadar més de 1.000
sanitaris, més de 1.000 professionals sanitaris, Sr. Font, i això
ha passat amb un govern de dretes a aquesta comunitat
autònoma, no amb nosaltres. Això amb nosaltres no ha passat
mai. L’esquerra mai no ha gestio nat d’aquesta manera.
L’esquerra sempre ha prio ritzat les persones en aquesta
comunitat autònoma i aquesta és una realitat.
(Alguns aplaudiments)
Ara, vostè em diu: “hem de fer més”, i és clar que sí, que
sí, és clar que si, i necessitam els recursos per fer les
inversions necessàries, és clar que sí, i hem programat
inversions i planificat, i en això vostè ens... i la Sra. Sureda que
ha dut aquests temes, sempre ens ha donat una mà de dir:
“escolta, no només quedem aquí, planifiquem i necessitarem
Son Dureta i...”, i ens han donat suport en aquesta estratègia
també de pensar en la cronicitat i de pensar en el futur i jo li
ho agraesc. Ara bé, la feina s’ha fet, li deia que s’ha fet en
educació, s’ha fet en sanitat.
Passem a serveis socials on vostè em discutia l’aplicació
de la renda social, és clar, s’ha fixat en la renda social, després
li ho explicaré, però... i no em diu res de com hem ampliat la
cobertura de la Llei de dependència, és molt important.
Aquestes famílies no tenien una ajuda i ara la tenen i és
gràcies a una bona gestió d’aquest govern i gràcies a prioritzar
les persones.
I no em diu res que bé, ara és que tenim 438 places de
residència més del que teníem. No és suficient? Per això en

Per tant, no em digui que jo explic un debat d’investidura,
el que faré; no, no, és que això està fet, és que això ja... n’estan
gaudint les 438 persones més que estan en plaça de residència
i no la tenien o els 10.000 beneficiaris més de Llei de
dependència que abans no la tenien o els que són als centres
de dia i abans estaven tapiats. Això és el que hi ha, i n’estam
planificant i construint 538 noves, de places de residència.
Crec que això és important, és important explicar-ho perquè
si no ens quedam coixos.

I ara aquesta renda social que vostè diu que no gastam, no
sé per què ho diu. Miri, eren 16 milions que l’any que ve seran
20 milions d’euros; la nòmina d’agost, 1.372.000 euros; 6.790
beneficiaris dels quals 5.325 persones cobren la pensió no
contributiva. I vol que... la podem millorar, és clar que l’hem
de millorar, la renda social, però, escolti, s’està gastant en les
persones que la necessiten, amb els perfils que vàrem ampliar.
Ara, Sr. Font, això se suma a més a la renda mínima
d’inserció que tenen els consells insulars i que nosaltres
seguim pagant els 4 milions d’euros. La feina que ha fet per a
la lluita contra la pobresa aquest govern, permeti’m que ho
digui amb humilitat, però és que ho he de dir, és la millor que
s’ha fet a tota Espanya, si no compari-ho, co mpari-ho amb
xifres i compari-ho amb números i compari-ho amb gent que
ho rep i és vera.
Per tant, jo... en fi, n’estic orgullosa, i a més hem anat
ampliant perfils en la mesura de les necessitats i també amb la
sort, també, Sr. Font, que hem anat fent feina amb les persones
aturades i tenim més població activa i, per tant, teníem menys
gent que necessitava aquesta renda mínima d’inserció d’un
altre moment de crisi econòmica més dura, però aquesta és la
realitat, la renda mínima d’inserció, perdoni, la renda
mínima..., la renda social serveix i s’està invertint per a les
persones que més la necessiten.
Li deia: ho hem fet en educació, ho hem fet en sanitat, ho
hem fet en serveis socials, ho hem fet en treball. Vostè no
n’ha parlat, però és que és molt important, el model laboral
que ara tenim a les Illes Balears és millor i és millor...,
bastaria que li digués una cosa perquè és des del diàleg social,
el diàleg social que s’havia romput, perquè veníem d’una època
on els sindicats no entraven al Consolat de la Mar, duien
quatre anys sense entrar al Consolat de la Mar i el diàleg
social és fonamental per al contracte social que volem fer en
aquestes illes i que és pactat i que és de dir: “escolti...”, i això
vostè ho sap perfectament.
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Hem compartit la diagnosi amb empresaris i sindicats, i
hem dit: cap on hem d’anar?, cap on hem d’anar?, perquè és
veritat que tenim una economia complicada perquè té moltes
desigualtats i això és vera, i com hem de lluitar contra
desigualtat?, i com hem de fer possible que el petit empresari
pugui tenir oportunitats?, i com hem de fer po ssible que
l’autònom en pugui tenir?, i que l’emprenedor en pugui tenir?,
i que el petit comerciant al qual vostè feia referència...?
I per tot això hem posat en marxa el Pla d’ocupació de
qualitat; per tot això el Pla de lluita contra la precarietat
laboral; per tot això el Pla d’autoocupació que s’ha posat a les
Illes Balears; per tot això el canvi de la RIS3; per tot això el
plantejament de millora... d’impuls de l’economia del
coneixement; per tot això la Facultat de Medicina, a la qual
vostès varen donar suport i jo els ho agraesc; per tot això
l’aposta per la recerca a la qual vostès també han donat suport;
per això el Decret de carrera investigadora; per això el Pla de
retorn; per això tantes i tantes iniciatives que s’han pres en
aquesta legislatura que ja estan en marxa i que estan funcionant
com els joves qualificats. Jo sé que vostè coneix perfectament
aquest programa i que sap el que ha significat per a molts de
joves de les nostres illes poder tenir accés a una feina digna
del que s’han format i, per tant, crec que també vostè ho
comparteix amb mi.
Igual que podem parlar, i m’ho deia, de la política
d’habitatge, i sí, Sr. Font, vostè convindrà amb mi, crec que...
en fi, ho veiem, ho veu tothom, que veníem del pitjor balanç en
habitatge públic de la història d’aquestes illes.
Nosaltres estam executant els projectes d’habitatge públic
que hem hagut d’actualitzar pels canvis en la normativa estatal
que va deixar fet el Govern Francesc Antich. Aquesta és la
realitat, igual que les depuradores o moltes de les inversions
hidràuliques les va deixar fetes i programades el conseller
Biel Vicens que era al darrer govern Antich.
El problema és que durant quatre anys, Sr. Font, no s’ha
planificat absolutament res. Aquesta és la realitat. Aquesta és
la realitat, i diu: “i els 511 habitatges que estan en marxa en
aquesta legislatura -que ja n’hi ha molts d’ells en licitació
directa en aquests moments- són suficients?”
Ja li ho he dit, jo li ho he reconegut: no són suficients, no
ho són i per tant, hem de seguir amb aquesta política, és una
política que ha de seguir la legislatura que ve, és que és
importantíssim perquè si no és impossible que puguem influir
sobre el preu de l’habitatge lliure i és impossible que puguem
donar la garantia als ciutadans i ciutadanes de poder tenir
accés a un habitatge i en aquesta línia seguim fent feina.
Igual que em diu vostè: “bé, volen ampliar els parcs i el
Decret de posidònia i no tenen inspectors”. Escolti, teníem
dues embarcacions, n’hi ha 15 ara, o sigui, no em diguin: “no
hem avançat”, sí, hem avançat, de 2 hem passat a 15. El Decret
de posidònia no existia, la consciència sobre la posidònia no
existia i això és una cosa que crec que hem de posar molt en
valor. La gent, allò de les algues, ho trobava... i ara jo,
sincerament, gràcies a les inspeccions, gràcies als controls,

gràcies als ajuts i als suports de Medi Ambient a com s’ha de
fondejar una barca a les nostres platges hi ha molta de gent que
s’ho mira i això està molt bé. Vol dir que a més estam fent
pedagogia a la ciutadania, en això i en tantes i tantes altres
coses, Sr. Font, i aquesta és la realitat.
M’ha dit allò dels agents ambientals. Escolti, a IBANAT
s’havien acomiadat 32 treballadors, n’hem contractat ja més de
40, hem superat l’època d’on veníem. És clar, és suficient?
No, no ho és, és clar, però és que hem anat avançant. No em
digui: “no, és que promet coses que no...” No, no, és que això
està fet, és que aquests 40 ja hi són de més i aquesta és una
realitat.
Per cert, els aco miadaments que es feren a la passada
legislatura ens han costat 13,5 milio ns d’euros a les arques
públiques, a la butxaca de tots els ciutadans i ciutadanes. Ho
dic per aquells que diuen que gestionaven tan bé els recursos
que eren de tots i de totes.
Per tant, i en definitiva...
(Alguns aplaudiments)
... totes les àrees que són competència del Govern, li he parlat
d’educació, li he parlat de sanitat, li he parlat de serveis
socials, li he parlat de treball, li he parlat de mobilitat.
Li parl de mobilitat, vostès ens han demanat moltíssim el
Pla de mobilitat, bé, idò, hem fet una diagnosi, hem fet un pla
de mobilitat, però s’ha estat executant i s’executa i tenim el
compromís de recursos estatals.
Li he parlat d’habitatge, em diu, de turisme, escolti de
turisme, d’acord, el turisme, ho hem parlat moltes vegades
vostè i jo, és el motor del creixement econòmic d’aquestes
illes i jo ho he agraït moltíssimes vegades i he agraït
moltíssimes vegades a tots els empresaris d’aquestes illes i
als treballadors que a l’època més dura varen seguir tirant
endavant, i això no és un mèrit d’aquest govern, és un mèrit de
la societat de les Illes Balears i ho he deixat clara sempre en
totes les meves intervencions. És vera que el motor és el
turisme i que estirà de tracció dels altres sectors econòmics
i hem intentar fer feina en aquesta línia i hem aconseguit una
cosa que és important, que és allargar la temporada turística,
i vostè ho sap bé, i vostè ho sap bé, i això ajuda els
treballadors i els empresaris, ajuda tothom i ajuda la nostra
societat a tenir, a crear més riquesa i a poder-la redistribuir
millor des de les àrees públiques, com ha fet el Govern de les
Illes Balears.
I hem fet front, a vostè no li agradarà, però hem estat
valents i hem dit, hi ha un problema amb el tema del lloguer de
vacances, fem-hi front, i hem legislat i hem dit, i qui té la
competència urbanística per decidir? Sr. Font, això no ho
decideix jo, la competència urbanística la tenen consells i
l’Ajuntament de Palma, que és el que la té. És que els altres
ajuntaments els seus plans generals passen per la revisió dels
consells insulars, no és Palma, no és el mateix, Sr. Font. Per
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tant, és lògic que puguin decidir sobre les seves competències
i és molt bo que s’hagi fet així.
Li he de recordar, a vo stè que tant li agrada això de
Canàries, que la regulació a Canàries va ser impugnada pel
Govern espanyol precisament perquè es botaven els que eren
competents, que són els cabildos. I això és així.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
Sí, bé, no és vera, idò, no és vera, però és així, és així. I la
nostra normativa és la que ha superat tots aquests paràmetres
i la nostra normativa posa ordre i intenta que l’accés a
l’habitatge sigui millor per a tothom i que no tot és llogable,
no tots els llits poden estar a la venda a la nostra comunitat
autònoma. Aquesta crec que és una realitat i això ajuda als qui
vostè parlava del petit comerç, de la indústria, dels
treballadors als que hem fet polítiques específiques.
Sr. Font, per tant, m’entengui bé, del que és competència
exclusiva del Govern, jo som presidenta d’aquestes illes, amb
un govern que té unes competències concretes, compartides
moltes amb ajuntaments i amb consells insulars i algunes amb
competència estatal, del que és competència d’aquest govern
no em digui que no s’ha fet, s’ha treballat moltíssim, s’han
assumit molts de reptes i s’ha fet moltíssim feina i hi ha
execució feta, crec que és molt evident a cada una de les àrees
que li pugui explicar i que li hem anat explicant durant aquests
dos dies de debat.
De les àrees que no són competència exclusiva del
Govern, però problemes reals que afecten els ciutadans
d’aquestes illes, jo ho compartesc amb vostè, i ho he dit durant
tota la legislatura que hem pogut tenir debats, Sr. Font, i que
vostè ens ha pogut fer propostes.
Jo compartesc perfectament que hi ha necessitats que
l’Estat no ha fet seves d’aquesta comunitat autònoma i hi ha
aquesta visió des de Madrid que aquestes illes ja ens en sortim
totes soles i no és real, no és real. Per tant, aquesta força que
vostè li posa o aquesta vehemència que vostè li posa de dir, és
que hem de ser forts i hem d’anar a Madrid i hem d’anar a
explicar, bé, idò, digui’m amb què aquest govern no ha estat
fort, no ha estat reivindicatiu i no ha anat a Madrid a demanar
allò que pertoca a aquesta comunitat autònoma.
El que feien el Sr. Bauzá i el Sr. Company no ho ha vist en
aquests tres anys i pico de legislatura, Sr. Font, no ho ha vist,
ha vist tot el contrari, radicalment tot el contrari. Diu, no és
suficient, bé, no només depèn exclusivament de nosaltres, ara,
li diré una cosa, Sr. Font, quant al model de finançament
autonòmic, aquest govern, i he parlat amb vostès, he parlat amb
els grups polítics, he parlat amb els cercles d’economia, he
parlat amb les entitats econòmiques, hem dibuixat
perfectament cap on volem anar i ho batallarem, i jo esper
tenir-lo devora batallant això, eh!, esper tenir-los a tots devora
batallant això.
Hem estat amb un govern del Partit Popular que fa set anys
del sistema de finançament autonòmic, set anys, i en aquesta
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legislatura, jo, no ho hem de perdre de vista, la nostra
legislatura autonòmica ha tengut tres governs estatals, tres,
això no ajuda. Per tant, hem de ser realistes amb el que hi ha
i cada vegada hem anat a explicar, encara que el Sr. Montoro
va repetir dos pics, cada vegada anava com a de nou i oblidava
tot l’anterior. Aquesta ha estat l’actitud, l’actitud, que no m’ha
agradat gens, però ha estat l’actitud i l’actitud també ha estat
donar la volta, o m’acceptes això o no et don allò altra, i això
no m’ha agradat perquè jo sempre he demanat lleialtat
institucional, cosa que he practicat, amb els consells insulars,
amb els ajuntaments i amb el Govern d’Espanya, i la seguirem
practicant, però des de l’exigència, des de l’exigència perquè
nosaltres sabem que ens devem als ciutadans d’aquestes illes.
Nosaltres no ens devem, i un partit polític està obligat,
nosaltres ens devem als ciutadans d’aquestes illes i per a ells
fem feina i amb el sistema de finançament autonòmic ens han
tengut tres anys i mig fent voltes, fent voltes. Nosaltres hem
tengut un bon expert a la comissió que ha fet feina intensa per
defensar un sistema de finançament adequat per a aquestes
illes, el Sr. López Casasnovas, a qui vull agrair una vegada més
la feina que ha fet, però desgraciadament hem tengut un govern
a Espanya que no ha estat comprensiu amb cap de les
propostes que s’han fet i ha estat incapaç de fer una proposta.
Fa cent dies hi ha un nou govern d’Espanya, fa cent dies,
eh!, fa cent dies hi ha un nou govern d’Espanya. Jo ja m’he
reunit amb el president del Govern espanyol, ens hem reunit
amb devers sis o set ministres, hem avançat en coses en cent
dies, sí, hi ha el compromís del debat polític sobre el sistema
de finançament, es convocaran els membres dels diferents
go verns per ja passar de la part tècnica a passar a la part
política i hi hem de ser junts per defensar aquest sistema de
finançament. Jo li he dit les claus que defensarà aquest govern,
més no li puc dir, Sr. Font, més no puc fer. Farem tot el
possible i més, sí, i en això estam, i amb això seguirem, en la
defensa dels interessos de les Illes Balears.
I diu, no han estat suficientment forts com Canàries.
Escolti, jo crec que va malament, l’estratègia del meu govern
ha estat sempre anar de la mà de Canàries, governi qui governi
a Canàries, són socis seus, no meus, i m’és igual perquè
defensàvem interessos que ens anaven bé, igual que ho hem fet
amb Ceuta i Melilla on governa el PP, i l’estratègia ha estat
unir-nos per ser més forts per reivindicar junts i ha estat una
bona estratègia i això és fer política d’alçada, Sr. Font, i si no
hagués estat així tal vegada no ho haguéssim aconseguit. I ho
hem fet i hem aconseguit el 75% de descompte entre les Illes
i amb la península, i això és un mèrit de tots, de tots, de tots és
el mèrit, però l’estratègia política que ha fet possible això
l’hem dissenyada nosaltres i ha estat bona, i no passa res per
dir-ho, hem d’estar contents, no és gràcies als canaris només.
Escolti, a la darrera reunió amb el Sr. Ábalos qui la va
concertar vaig ser jo i vaig telefonar al president de Canàries
i li vaig dir, escolta, hi hem d’anar junts, i és que ho trob el
normal. Jo entenc l’Estat espanyol així, des de la col·laboració
entre comunitats i des de la col·laboració amb l’Estat, però
des de l’exigència del que cada un representa. Per això, jo
sempre he defensat un estat federal i una reforma
constitucional perquè no vull anar a pidolar, vull tenir el que
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és just per a aquesta comunitat autònoma, que és el que ens
pertoca.
(Alguns aplaudiments)
I em deia, el règim especial no serà res si no som capaços
d’aconseguir el transport de mercaderies. A veure, intentaré
explicar-ho el més fàcil possible, Sr. Font, i vostè ho coneix
perfectament i per tant ha estat, és vera, deu minuts de la seva
intervenció amb aquests nòlits de les patates. Comentem-ho.
Les mercaderies, que hem aconseguit l’augment al 60% de
descompte, té un problema a nivell europeu pel Decret de
minimis, pel Decret de minimis, que fa una limitació del que
se subvenciona en transport de mercaderies a 200.000 euros
per empresa en tres anys. És ridícul, és ridícul, això no serveix
per a res. Aquest límit de Decret de minimis és el que llastra
les oportunitats de molts empresaris nostres a l’hora d’haver
d’exportar i importar les mercaderies, però és un tema
europeu que no li passa a Canàries perquè està considerada
regió ultraperifèrica i això no l’afecta.
Escolti, aquest tema, que és un tema de calat molt
important, però molt important per al transport de
mercaderies, nosaltres fa tres anys que l’explicam al Govern
d’Espanya amb els tres diferents, ara hem tengut sort amb el
darrer, hem tengut sort i almanco han decidit que estan
disposats a defensar-ho a Europa, i la setmana que ve hi ha una
reunió amb el secretari d’Estat del Ministeri de Foment amb
els cercles d’economia, amb PIME, amb CAEB per parlar
junts i junts intentar fer la pressió a Europa per aconseguir que
en el pressupost del 19 ja es pogués llevar el sostre del Decret
de minimis i, per tant, la subvenció al transport de mercaderies
fos la que pertoca i que, per tant, donàs aire i possibilitats a les
empreses de les nostres illes.
Per tant, què li dic jo? Aquest govern fa la feina que toca
i ara hem tengut un govern que ara ens comença a escoltar, fa
cent dies, ens comencen a escoltar, però bé, en aquesta línia
seguirem treballant i si ho aconseguim serà un mèrit important
de tots i de totes i una solució important per als nostres
empresaris i les nostres empresàries que, efectivament, veuen
llastrada la seva competitivitat a causa del fet de ser illes i
això no és just, però tengui la convicció, Sr. Font, que aquest
govern fa la feina intensa per aconseguir millorar aquests
reptes i afrontar-los conjuntament i afrontar-los de la mà dels
empresaris, dels sindicats i de les institucions.
Sr. Font, hi ha moltes qüestions que vostè no ha plantejat
i jo ho entenc, perquè ha volgut prioritzar una intervenció de
caràcter més de defensa entorn a la situació davant el Govern
d’Espanya, en aquest cas davant la Unió Europea fins i tot, que
està mo lt bé que aspirem a tot això, i en tota aquesta línia
seguirem treballant. Ara, Sr. Font, no hem plantejat un debat de
començar a caminar. Hem plantejat un debat de: duim tres
anys i busques caminant, duim tres anys i busques
transformant la realitat d’aquestes illes, duim tres any i
busques girant la po lítica als que més ho necessitaven i
sobretot dirigida a totes les persones, de les quatre illes,
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Jo agraesc al seu grup parlamentari, que és un grup
parlamentari que ha estat constructiu, que ha fet propostes en
positiu, que a mo ltes coses, a iniciatives del Govern ens ha
donat suport i jo li deman que segueixin amb aquest to, queda
un pressupo st per tancar aquesta legislatura, el pressupost
2019, que és un pressupost que ha de seguir creixent en
despesa social, en inversió per a les perso nes i en
diversificació del nostre model econòmic.
Estic convençuda que junts podem aconseguir també
aquest pressupost 201 9 bo per a les Illes Balears i
efectivament junts, perquè això és qüestió d’estat, necessitam
aconseguir el règim especial i el sistema de finançament
autonòmic i evidentment com es pot imaginar també estam
treballant en el pressupost general de l’Estat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Doncs passam al torn de
contrarèplica, vull dir de rèplica del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Jaume Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta, li agraesc les seves rèpliques, però crec que hi ha
una part de la societat balear que no està contenta, maldament
vostè també li posa molta vehemència, és a dir..., en això ens
assemblam.
Jo crec que els comerciants no estan contents, poden estan
contents mai de la venda ambulant il·legal?, no estan contents.
El Sr. Company avui ha sortit en defensa del petit comerç, no
sé on era ell, el seu govern, quan inauguraven FAN, jo no hi era
i no hi he anat mai encara!...
(Remor de veus)
... i no hi he anat mai, no hi he anat mai.
És a dir, em preocupen els petits -em preocupen els petits, aquests, Sra. Armengol, no crec que estiguin contents.
Li diré més, tots aquells que llogaven de forma legal, de
tots els partits, perquè tenc massa informació dins el meu cap,
eh?, no tots poden llogar ara al lloguer de vacances i això
donava molta feina a aquest comerç del municipis i la
ferreteria i...
És clar, tal vegada algú que no veu com funciona Inca, no
ho dic per vostè, ho dic per algú que ho ha dit, Inca, Búger,
Campanet, Sa Pobla, Santanyí, Ses Salines, Andratx, Ferreries,
Es Mercadal, Sant Josep o Sant Antoni, que hi ha gent de
botigues que el lloguer de vacances havia donat una altra
oportunitat al seu negoci davant un món competitiu molt gros
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i que ja va per plataformes digitals i aquells que tal vegada no
han pogut invertir perquè no li hem donat un punyeter duro
durant vint anys al comerciant per poder alguna cosa
directament, per als innovadors, per als nous creadors, i els
que han aguantat la bandera així com han pogut durant els
darrers quaranta anys i no han tengut tanta possibilitat
d’innovar?, que molts són famílies nostres, dels que estam
aquí dins, quina ajuda els hem donat a aquests?

educatiu, però hem d’aprovar un document aquí. A tots els que
hi fan feina els encoratjo perquè l’aprovem, nosaltres hi tenim
una part important allà, Maria Antònia Sureda que hi és, però
és que si aquesta no l’aprovam hi ha per donar-nos betcollades
fins al carnet d’identitat i tots vostès no en podran parlar pus
mai més d’aquest tema, aquest tema de l’educació ja el perdrà
to tho m, eh?, l’haurem perdut tots, aquest assumpte, no
afluixin.

Hem de pensar que hem d’anar a aquests innovadors, però
hem de pensar que hi ha gent, comerciants, que ja no té
possibilitats i després sortim, tanca un forn, diu: “oh, tanca un
forn, tan guapo com era aquest forn i el que feia”, i llegim: “no
hi relleu generacional”. Per tant, també hem fallat en formació
professional, però és que de passada no li hem donat cap
al·licient perquè pugui agafar un al·lot o una al·lota per agafar
el forn, perquè com això és un tema tradicional té aquests
tipus d’ajudes, és que no en té cap!, el comerç no en té cap. No
en té cap. No en té cap. Ara el REB tendrà, sembla, per a
aquells grossos, ja ho veureu com serà així.

A la universitat, amb aquesta pujada d’educació no
arribarem a la mitjana per alumne d’inversió. Jo em pensava
que hi arribaríem aquesta legislatura. És una llàstima.

Sra. Presidenta, els comerciants no hi estan d’acord, la
gent que llogava els pisos no estan contents -no estan
contents-, els pagesos no estan contents, ho sap el Sr. Vidal,
no estan contents -no estan contents- i és aquí on ens
preocupen a El Pi les coses.
En tema educació, nosaltres pensam que hauríem d’haver
arribat aquesta legislatura als 1.400 milions d’euros. Jo no
som com el Sr. Company, que li diu: “vostè maneja 1.380
milions d’euros”, no. Jo com dels que dic que vostè maneja
uns 840 milions d’euros, 860 milions d’euros més que dia 1
de gener del 2015, és a dir, vostè a partir de l’1 de gener del
2016 maneja aquests 950, 960 milions més, són molts de
milions, són més de 145.000 milions de pessetes, quin
disbarat!, és que és brutal.
El tema educatiu necessita de projectes i necessita de
doblers i ho dic perquè nosaltres totes aquestes coses quan ha
sortit tot d’una que m’anava dient, és que a tot això li ho hem
votat a favor, renda bàsica, tema educatiu, més professors, tot,
tot, tot, tot. Nosaltres (...) si había alguien más aquí en les
qüestions que li he plantejat, en aquestes coses.
Després li volia dir que nosaltres hem estat defensors del
pacte educatiu, hem estat molt pendents que el que féssim a la
pública ho féssim també a la concertada, maldament els de
Podemos no volen la concertada, ja em diràs tu, el 31% dels
alumnes és a la concertada, eh?, i el 31% dels mestres també,
és a dir, què els hem de fer? Els hem d’esborrar, els hem
d’esborrar? Això és ignorància de la realitat i, és clar, El Pi
d’això en farà una bandera més grossa..., més grossa si és
necessari que les Balears, perquè hi ha persones, hi ha
col·legis, hi ha pares i mares i tot el que hem fet a la pública,
de posar les coses on tocaven estar que no havien d’haver
estat, també hem votat a favor.
En el tema del pacte educatiu estam preocupats, arribam al
final i no està aprovat el pacte educatiu, no està apro vat el
pacte educatiu, bé, està apro vat el pacte..., tenim un pacte

Habitatge, si jo fos el president què faria? No ho som, eh?,
ni... Es tracta d’ara pensar en això, però si jo fos el president
sí que sé què faria, jo hagués comprat els bancs abans que
haguessin comprat els fondos buitre, ho tenc claríssim, pel
preu que li ho han venut?, jo ho hagués comprat, bona seria,
puc fer-ho. Puc fer-ho. Quan han reaccionat ja ha estat tard.
I una altra cosa que cercaria és un compromís amb els 67
ajuntaments de les Illes Balears perquè es fes el que es feia
moltes vegades que era posar sòl públic a disposició i faria un
decret perquè hi pogués haver habitatge subvencionat a preu
taxat perquè el privat també en poguessin fer tant en règim de
lloguer com en règim de compra, i això a 67 ajuntaments més
el que hagués pogut fer directament, nosaltres haguéssim
pogut posar en quatre anys més de 4.000 habitatges (...). És
clar, si no hi ha cap ajuntament que li posi terreny vostè està
molt tota sola, s’ha de cercar el compromís també dels 67
ajuntaments perquè això és un problema de tots els municipis,
no és un problema només del Govern, però és clar, aquestes
idees s’han de tenir.
“No hi ha terreny”, em diran, idò no hem fet una llei per a
les escoles i els centres de salut quan no n’hi ha per poder anar
a agafar un tros de terreny, què és el més urgent que té aquesta
terra avui? La gent que no pot pagar un lloguer, la gent que no
pot tenir un habitatge.
Què hem fet? Hem fet comptes que si prohibíem el lloguer
de vacances baixarien els preus del lloguer dels habitatges i
han pujat un 20% i seguiran pujant, i no els parla un que no ho
conegui, eh?, que jo tenc filles que van de lloguer, eh?, aquí a
Palma i han hagut de sortir d’un pis i anar a un altre i no ha
baixat, ha pujat, per la qual cosa no podem esperar que
s’arregli perquè hem donat la culpa al lloguer de vacances,
perquè tanmateix els pares i mares, els padrins i padrines
veuen que als seus nets i netes o als seus fills i filles no els ha
abaixat el lloguer, el que hem fet és que aquesta competència,
Sra. Presidenta, potser que el REB no sigui competència seva,
però necessitat nostra, però aquesta de l’habitatge és
competència seva, eh, no és de Madrid.
A mi de Son Busquets no me’n tornin parlar, eh, fa tants
d’anys que en parlam que tant de bo sigui vera i vagi bé,
m’entengui, no en vull parlar més, em produeix arcades,
perquè tots hem dit que a Son Busquets farem 800, ho diem
des de l’any 2005, és tremend, és tremend, és tremend. Amb
la qual cosa nosaltres pensam que hi ha molta gent que li
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haguéssim pogut arreglar aquestes qüestions i no ho hem
arreglat.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font.

El transport, com ho podria explicar? Nosaltres teníem una
feina aquesta legislatura que era electrificar el tren, encara no
està en marxa. I volem dignificar el transport, i el conseller
diu, i vostè va dir: i en quatre mesos es veurà que això és molt
millor. Miri, que s’electrifiqui el tren, que s’acabin les
goteres, que sigui puntual, que no hi hagi pintades i que posem
freqüències perquè la gent pugui arribar millor a la feina i
tornar de la feina, i amb tota la resta que es troba a exposició
pública li hem plantejat les coses.
I com que no tenc temps, no puc anar a més, no som com
vostè encara que pot parlar tot el temps que pot, no puc jo,
nosaltres pensam que hi ha una falta de manteniment: quan
prens l’Enllaç, que has d’anar cap a Manacor o cap a Sa Pobla,
això és que bé, sembla aquella pel·lícula de Gandi, eh, quasi
quasi, no sé si m’estim més aquell, amb la qual cosa li
demanam que per favor facin això.

EL SR. FONT I BARCELÓ:
Bé, idò, Sr. President, l’any que ve miraré de poder parlar
més temps.
Presidenta, li desig molta sort amb les negociacions amb
Madrid, la clau d’aquesta història és Madrid, si no doblegam
Madrid amb educació, sense que ens matin, sinó fent-los veure
el patiment...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font...
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Ara anirem a dinar, president, tranquil.

Però, Sra. Presidenta, vostè, que governen els seus també
en els consells, en el tema de transport i mobilitat què hem fet
perquè la via de cintura estigui descongestionada? Per què no
hem acabat el segon cinturó? Per què no hem arreglat els 700
quilòmetres de carreteres secundàries, la gent està enfadada
d’això, però molt, i això era competència una part del Govern
i una part dels consells. I aquí la gent està enfadada i no hem
fet res, per tant, Sra. Presidenta, nosaltres volem acabar el
segon cinturó cap a l’est i cap a l’oest i ho hem de fer bé, fent
el menys mal possible; però del que no ens podem queixar ara,
d’aquí un mes i mig el matí a la via de cintura és dels cotxes de
llo guer o dels estrangers, perquè jo tots els que veig só n
d’aquí, i això era competència nostra.
Jo li alab el gust al president de...

EL SR. PRESIDENT:
No, encara queda, Sr. Font. Gràcies, Sr. Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Em sap greu, no per vostès, sinó pels que ens miren.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al torn de contrarèplica de la Sra. Presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, deia al principi de
la seva intervenció que de vegades tots dos som vehements,
perquè compartim sang poblera, entre d’altres coses.

Sr. Font, vagi acabant, per favor.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
No sé què diu la vicepresidenta! Li alab el gust al president
del consell que d’una vegada per totes faci la carretera de
Campos, però miri quin temps ha hagut de passar perquè
realment es fessin les coses.
Presidenta, el que li volem dir és que hi ha coses que està
bé que es miri per al futur, però que hi havia un present en què
nosaltres teníem una il·lusió, també, teníem una il·lusió que
vostè seria capaç de canviar-lo, en mobilitat, en el tren, jo amb
el tren no me’n puc avenir que no haguem arribat a Artà, no
me’n puc avenir, no me’n puc avenir que no haguem fet el
projecte per anar a Alcúdia, no me’n puc avenir, no me’n puc
avenir.

A veure, vostè, en aquesta intervenció, que jo entenc que
ha intentat fer un resum d’algunes qüestions que li preocupen
i que veu que hi ha dificultats encara sobre sectors econòmics
que al final representen persones de les nostres illes que no es
veuen prou acompanyades, segons vostè dibuixava; jo li he de
dir que, efectivament, encara hi ha molta gent en aquestes illes
que necessita molt de suport de les institucions, convertim, jo
deia, transformam una societat, una societat més digna en
moltíssimes qüestions, però que es necessita molt més per
fer, jo això crec que ho he repetit durant tot el temps i ho crec
fermament.
Vostè començava parlant del tema de la petita i mitjana
empresa de les nostres illes, que és la que dóna i crea més
llocs de treball, que és la que dóna més estabilitat, que és la
que té aquest paper cohesionador de poble, de municipi, de
barriada de ciutat, que sense el petit i el mitjà comerç la ciutat
es transforma o els pobles es transfo rmen en pobles

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 135 / fascicle 2 / 18 i 19 de setembre de 2018

dormitori, que perden tota la vida, amb això crec que
coincidim plenament, per això una de les primeres coses que
votàrem junts en aquesta legislatura va ser precisament la
moratòria de les grans superfícies, i que vàrem plantejar des
de l’acord entre vostès i nosaltres, encara que alguns s’hi
seguien oposant.
Igual que hem treballat junts en la Llei de comerç i
precisament aquesta setmana hem estat reunits amb els petits
i mitjans empresaris del món del comerç per plantejar
conjuntament amb el Govern de les Illes Balears la postura
davant el Govern d’Espanya, i respetesc, governi qui governi
a Espanya, i ara hi ha un govern socialista, però que tendrà per
part de les Illes Balears que hagués tengut davant un govern del
PP. Vostè convendrà amb mi que es varen eliminar per part de
la llei estatal tot el que fa referència al període de rebaixes,
nosaltres estarem en contra d’aquesta posició, i nosaltres hi
estam, i estam amb el petit i mitjà comerciant d’aquestes illes
en defensa del període de rebaixes, que torni ser controlat i,
per tant, que torni estar marcat, igual que hi vàrem estar
conjuntament amb vostès votant els dies festius que vostès
també varen plantejar, d’acord amb els grups que conformam
la majoria d’aquesta cambra parlamentària.
Per tant, vostè diu: no estan contents. És una percepció,
fem feina junts. Tenen problemes? Sí, encara n’hi ha, és clar
que sí. Es resolen? Sí. Tenen el suport del Govern per
resoldre’ls? Sí, amb els dos problemes més grossos que ens
plantegen, amb el tema de les rebaixes i amb el tema de la
venda digital, i és un problema, és clar que sí, la competència
que se’ls fa des dels grans operadors tecnològics en temes de
comerç és brutal, i no la pot suportar un comerç, qualsevol
família de les nostres illes que té un comerç petit, que no és
competència en això.
Per això són importants les mesures de transformació i
d’ajudar-los a innovar i d’ajudar, perquè si un no es transforma,
mor; si un no es modernitza, mor; si un no és capaç
d’incrementar i d’importar les eines digitals que existeixen,
tenim dificultats, Sr. Font, per això el Pla de modernització,
per això les ajudes al petit comerç, que, per cert, vo stès hi
do naren suport en els pressuposts, i jo els ho agraesc. En
aquesta línia hem de seguir treballant conjuntament, i som
conscients que, efectivament, després, quan un comerç
emblemàtic tanca les portes tots tenim una càrrega de
consciència.
I bé, en moltes coses, el preu dels lloguers als quals vostè
feia referència, amb el d’habitatge, però que també afecta
d’una forma molt clara els llo guers dels comerços de les
nostres illes, que, és clar, quan s’ha fet l’actualització tan
bàrbara, que s’havia aturat, per part del Govern estatal, doncs
ha estat impossible que puguin assumir el lloguer que se’ls
demana ara, aquesta és una realitat que afecta el propietari de
l’edifici i afecta el que tenia el lloguer, i és una realitat. I això
passa per molts d’anys de dretes a Espanya que varen fer tot el
contrari a donar suport al petit i mitjà empresari d’aquestes
Illes i de tota Espanya.
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I jo estic contenta que vostè digui, no, i una de les apostes
clares, precisament, per ajudar a modernitzar, a innovar tota la
petita i mitjana empresa, tots els emprenedors, tota la feina
feta en formació professional, i jo crec que això és una passa
molt important que hem fet endavant, molt important en
aquesta legislatura. Què queda molt per fer? Sí, però
l’estratègia conjunta entre Treball i Educació, per primera
vegada, és molt important.
Que tenguem ara molts més cicles de formació
professional és important; que haguem començat algunes
professions, que alguns diuen bé, no té la... doncs, jo trob que
sí, per exemple, la de viticultura que hem posat nova, doncs és
important, perquè això ajuda tot un sector de gent que es
dedica a la pagesia i que po t donar aquesta sortida. Que
puguem posar nous cicles formatius és important; que haguem
tirat endavant la formació professional dual és molt important,
perquè que la gent es formi alhora que té un sou és molt
important i dó na bons resultats, i en aquesta línia hem de
seguir. Per això els centres integrats de formació els quals
seran una realitat, perquè es posen en marxa en aquesta
legislatura.
Igual que el centre de formació en nàutica que es fa a
Palma, gràcies a l’impost de turisme sostenible, i això està
molt bé, perquè són sectors estratègics econòmicament que
deixen molta riquesa a la nostra comunitat autònoma i que, per
tant, donen llocs de feina de qualitat i estables a les nostres
Illes. O que haguem apostat junts per fer l’Escola d’Hoteleria
d’Eivissa, que també es fa amb l’impost de turisme sostenible
i que era una injustícia que l’illa d’Eivissa no la pogués tenir.
Per tant, en aquesta línia seguim treballant.
Els temes, ja que parla de formació professional, enllaçaré
amb tot el que hem fet a Educació, vostès... està molt bé que
diguem: hem d’aspirar encara a més pressupost en educació,
i en això ens hi trobarà a tots, amb la idea que hem d’aspirar a
més, que tenguem possibilitat de 1.400 a l’any que ve, jo he dit
que... però sempre planificam, però que som realistes i que
sabem quins recursos tenim, i sabem quines prioritats tenim,
i sabem que passar de 775, que teníem al principi de
legislatura, que és el que ens va deixar el PP, a més de 1.000
en educació i formació, és un avanç importantíssim, com mai
no s’ha fet en aquesta comunitat autònoma en educació. Per
tant, deixar clar que la prioritat clara d’aquest govern i dels que
li han donat suport és educació a la nostra comunitat
autònoma.
Vostè ha fet esment i referència exclusivament pel que fa
a la concertada, jo sé que ho coneix perfectament, però els
drets que s’havien revertit la passada legislatura als
treballadors i treballadores de la concertada els hem retornat
i ha estat una inversió de 3 2 milions d’euros de les arques
públiques, en les millores laborals que es mereixen, sense cap
mena de dubtes, treballadors i treballadores, els professors i
professores de l’escola concertada de les nostres Illes. Igual
que, per primera vegada, les beques menjador també van per
als alumnes de la concertada, perquè era molt injust que els
alumnes que van a la concertada i que no tenguin recursos
econòmics no puguin tenir aquesta beca menjador.
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Però vostè diu, efectivament, però això no passava, abans
això no existia, això existeix ara perquè hi ha hagut un govern
que ha tirat endavant aquestes polítiques en la defensa dels
infants de les Illes, vagin allà on vagin a l’escola.
I el tema de l’habitatge, jo ho entenc i tenim un problema
de la Llei d’arrendaments urbans, que jo li he dit, que,
efectivament, que el preu del lloguer té aquest problema
d’inflar; tenim un problema de la capacitat d’habitatge públic
que podem oferir, que 1.800 és ridícul a tota la nostra
comunitat autònoma, això jo crec que tots hi estam d’acord i
ho veiem, però ho veiem ara, o ho vèiem tal vegada abans, però
hi havia els que governaven que no ho feien i no ho
planificaven, 1.800 a una població d’1.100.000 habitants és
molt poc, no dóna suport a les necessitats d’habitatge que
tenim, i aquesta és la realitat.
Nosaltres què hem fet? Hem augmentat moltíssim el parc
públic d’habitatge i el seguirem augmentant, aquests 511 no
són suficients, jo ho he dit mil vegades, aquests 511 és molt
poc, jo ho dic; augmentam el 30% del tenim? Sí, però per a mi
és absolutament insuficient, Sr. Font. Ara, podríem fer més via
amb la fabricació de l’habitatge? No, perquè necessites tenir
el solar i el projecte, i quan hem tengut solar i projecte hem
posat els recursos públics d’aquest govern a disposició de
poder habitatge. I fins i tot hem modificat la Llei de l’impost
de turisme sostenible per anar a habitatge, que alguns
critiquen; alguns diuen: hi ha manca d’habitatge, hem de pagar
habitatge, però no volem que els recursos vagin a això. Bé, idò
jo no, si hi ha aquesta necessitat, hi ha aquesta necessitat i s’ha
de cobrir i s’ha de fer, perquè és un dels problemes que tenim
com a comunitat autònoma i que tenen els ciutadans
d’aquestes Illes.
P er tant, fem això i evidentment seguim negociant amb
l’Estat. Vostè diu: fa massa anys que en parlam, sí,
desgraciadament, fa massa anys que en parlam, però només en
parlam quan hi ha governs d’esquerres. Va començar amb
aquest tema la Sra. Calvo, com a batlessa, i seguim. Però quan
s’atura el govern de progrés, s’atura, o sigui és com si el
problema desaparegués d’enmig, però la gent el continua
tenint el problema.
El Sr. Company avui ha dit: jo vaig fer negociacions amb
Son Busquets, jo no vaig veure mai res, mai res, ni cap titular
que hagués a veure cap ministre, ni que li hagués plantejat res,
i la gent no tenia habitatge, però el govern es girava cap a un
altre costat, no existeix aquest tema, i ja està. Bé, idò, quan
nosaltres governam posam el problema damunt la taula perquè
existeix i cercam la solució. Que quatre anys de vegades no
ens han bastat? No, i desgraciadament hem tengut això a
aquestes illes, Sr. Font, deixi’m que ho digui, quatre anys uns,
quatre anys els altres. I els altres, els que han vengut després
de nosaltres s’han dedicat a rompre tot el que s’havia
començat, i això és una mala política, és una mala política de
país, és una mala política per als ciutadans i és una mala
política sobretot per a la gent més vulnerable, que és el que ha
fet sempre el Partit Popular. Per tant, en això seguirem, i en
la lluita per Son Busquets i en la lluita per Ca’n Escandell.

I em deia, i efectivament hi ha tot allò dels habitatges de
preu taxat, les reserves de sòl estratègic que també va fer el
darrer govern de progrés, ara hem fet el Decret de preu taxat
i fa nou mesos que està aprovat. Això és el que hem fet i tiram
endavant com a govern.
I també volem ajudar a la compra d’habitatge a les persones
que aspiren a un habitatge de fins a 200.000 euros, crec que la
rebaixa de l’impost de transmissions patrimonials, fins al 5%
per als habitatges de menys de 200.000 euros, per ser primer
habitatge, per tant no per especulació urbanística, sinó per ser
el seu primer habitatge habitual, crec que pot ajudar a tota una
classe mitjana i treballadora i gent jove que vol accedir a
aquestes compres de qualque habitatge.
Igual que en transport, vostè diu: benvinguts al debat de la
mobilitat. Fa el diagnòstic de mobilitat i de saturació de les
nostres carreteres, ha explicat perfectament amb dades per
què s’ha fet i no s’havia fet, el problema existia, el que passa
és que ningú no ho mirava; bé, la diagnosi diu que sobretot la
saturació ve per la utilització dels residents, perquè les puntes
altes són quan són i, evidentment, hi ha un problema del
lloguer de cotxes també, no?
Bé, hem fet una mesura molt valenta amb la de Formentera,
vegem com va, vegem com va, és una mesura pionera a tota
Espanya, i jo crec que en aquesta línia hem de treballar, Sr.
Font, i jo crec que en això hem de ser valents i hem de veure,
és una illa petita, és una illa amb les dimensions adequades; és
una illa on hi ha hagut un acord social i polític total, i això
necessita acords, vostè ho sap. I per tant, per fer aquests canvis
profunds necessites acords, igual que ho necessita la llei de
canvi climàtic, o la llei de residus o pensar a molt més llarg
termini. Bé, ara tendrem aquesta oportunitat de veure l’estiu
que ve com va, la restricció d’entrades de cotxes a l’illa de
Formentera, i bé, tendrem possibilitats de valorar si aquestes
mesures o semblants poden aprendre, i això jo crec que és
pensar no només en present, sinó també en futur i pensar en
com fem possible això.
I és clar que sí que la decisió de fa massa anys en aquestes
illes, i vo stè diu: tots tenim culpa, jo li puc dir, tots tenim
culpa, no hi ha cap problema, jo mateixa vaig ser presidenta
del consell, desgraciadament a mi el Govern d’Espanya no em
va oferir un conveni per a mobilitat, em va oferir un conveni
per a carreteres. És així, i l’estratègia de sempre fer més
carreteres, de sempre més cinturons no serveix, és una
estratègia en la qual ens hem equivocat com a comunitat
autònoma. Facem un plantejament seriós.
(Remor de veus)
Facem un plantejament seriós, no necessitam sempre molt
més vies d’accés de tot, perquè això no va bé, necessitam que
la gent... no hi cabem tres cotxes per família, no hi cabem. Per
tant, necessitam una política seriosa de transport públic,
seriosa... seriosa...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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... i valenta, i no passa res per dir-ho, i no passa res per dir-ho.
No, no, els que sempre han dissenyat un model de créixer
desmesuradament en els pobles, i li faig una autopista perquè
hi arribis en dos segons i, a més, els habitatges estaran a dos
minuts de Palma i seran barates, no som nosaltres, no som
nosaltres...
(Remor de veus)
I, per tant, és clar, d’acord, idò, d’acord idò... posem-nos
tranquils...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor, silenci!
(Alguns aplaudiments)
Silenci. Continuï, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Si no li ha agradat com ho ha fet el Sr. Company i vol pujar,
a mi m’és igual, jo, en fi, jo ja debatre el que sigui, però
explicam un tema de fons, és un tema de fons, això és un tema
de model d’illes i és un model d’illa de com ho volem fer. Bé,
idò, nosaltres som clars, l’aposta que volem fer és per al
transport públic, és aquesta la que necessitam fer, perquè si
volem ser un país modern i europeu que ens volem assimilar
amb llei de canvi climàtic, ens volem assimilar amb el sistema
energètic, ens volem assimilar amb la llei de residus, el que no
podem pretendre és que tothom arribi amb cotxe per tot on
vulgui, no és possible.
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temps. I és aquest go vern qui ha posat els recursos i fa
l’electrificació del tren i estarà llest aquest hivern, aquestes
són les realitats de l’aposta clara pel transport públic a la
nostra comunitat autònoma.
Igual que no té cap sentit no haver planificat un metro que
connecti amb l’hospital de referència i amb el ParcBit, i per
això ho haurem de fer i ho farem, i tenim el projecte que
licitarem del ParcBit i tendrem el projecte fet per a So n
Espases.
Igual que no té cap sentit del món, perquè si no se’n vagin
a qualsevol ciutat europea, amb el trànsit aeroportuari que té
Balears, que té Mallorca, amb el trànsit de gent que arriba a
Mallorca, a l’aeroport, no té cap sentit, i si no algú que m’ho
expliqui, que no hi hagi o tramvia o tren que connecti amb el
centre de la ciutat, no n’hi ha enlloc.
Per tant, qui ho ha planificat? Nosaltres.
(Remor de veus)
Cercam..., sí, Sr. Melià, fa tres anys que governam, però
aspiram a governar més temps, no tot ho arreglarem en dos
dies, Sr. Melià, m’entén?
(Rialles i remor de veus)
És que no tot s’arregla en dos dies, ja em fa rialles vostè.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Jo, no ho sé de, de...
EL SR. PRESIDENT:

I per tant, és clar, per què ho ha de fer la gent? Perquè no
hi ha transport públic, efectivament, perquè no és
suficientment bo, perquè no es troba a l’alçada del que
demanda la societat i, per tant, en aquesta línia treballam, i per
això el Pla de mo bilitat, valent i compromès, amb
infraestructures que s’han de fer i es faran, amb execució
pressupostària i amb recursos que ja tenim i que ja disposam
dels fons Feder i que continuarem disposant, i amb un acord
amb el Govern d’Espanya, evidentment, necessitam que hi hagi
la implicació del Govern d’Espanya per poder-ho finançar, i de
moment tenim el compromís del Ministeri de Fo ment, per
poder fer factible aquesta xarxa de transport públic que es
mereixen.
A veure, connectar l’aeroport de Palma amb les zones
turístiques era una reivindicació de tota la història, és una
realitat. Millorar el nombre de parades i freqüències del
transport terrestre a l’illa de Mallorca era una necessitat, i és
una realitat. I amb la concessió dels 479 milions d’euros es
millorarà moltíssim.
L’electrificació del tren i, efectivament, deixar de ser del
tercer món i haver de baixar de S’Enllaç i fer tot aquest embull
que fem fer a la gent, això a un país que es diu modern, a una
societat turística com la nostra, no es podia permetre més

Guardin, guardin silenci, per favor.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
... de vostès, senyors d’El Pi, tal vegada amb altres partits
polítics han governat molts d’anys, per tant, saben de
l’experiència que no tot s’arregla en dos dies. Ara, si no es
planifica, si no es fan els projecte, si no es cerquen els
recursos no s’arregla, i el que tenen d’aquest govern és que ha
planificat, ha projectat i ha cercat els recursos, bé, per tant, vol
dir que es fa.
I és una garantia molt més àmplia que no fer volar coloms
i no fer res. Bé, idò, la nostra actitud ha estat diferent, ha
estat... escolti, tenim problemes, no els hem amagats, posem
solucions damunt la taula i executem-los en la mesura de les
possibilitats que ha tengut aquest govern, però jo li he dibuixat
la realitat d’on veníem i la realitat d’on veníem era un poquet
més crua que la que tenim ara, un poquet.
Jo entendré que vostès em diguin: no tothom està content;
jo no aspir que tothom estigui content amb nosaltres, és
impossible, és impossible i, a més, és normal perquè en coses
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ens hem equivocat, sense cap dubte, i en coses no ho hem fet
suficientment bé, sense cap dubte, ara, la gent està millor que
fa quatre anys, sí. Nosaltres hi hem tengut a veure?
Humilment, crec que sí. Les polítiques que hem fet crec que
han estat encertades? Humilment, crec que sí. Crec que el
dibuix que tenim de cara al futur és el que pertoca? Sí. I crec
sincerament que si seguim governant i seguim aplicant
aquestes polítiques en vuit anys es notarà molt més el canvi
que en quatre, ho crec fermament, perquè hi ha polítiques que
es desenvolupen en vuit anys, ho crec fermament, sí.
I a això aspiram i això explicam i, a més, ho explicam
sense po r perquè sabem quin projecte necessiten les Illes
Balears i sabem que necessita d’una reivindicació forta, i
nosaltres som gent que no ens acomplexam, som gent valenta,
som gent que té ganes de lluitar per aquesta terra i estic
convençuda, Sr. Font, que vostè també, i el seu grup polític
també. I per això els convit a seguir en aquesta línia de treball
conjunta, i els torn estendre la mà, com hem fet durant tota la
legislatura. Ara aprovar uns pressuposts per a l’any 2019 que
siguin bons per a la gent d’aquestes illes; seguir treballant
junts en les reivindicacions que necessitam que encara són
moltes, que encara són moltes; i seguir treballant donant idees
i millorant les propostes, perquè nosaltres no tenim la raó
absoluta, sense cap mena de dubte. Ara bé, li puc dir que
l’entrega i la lleialtat a la gent de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera no la posi en dubte per cap ni un dels membres
del meu govern.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Bé, fem un recés per dinar, començarem de nou a les
quatre i quart.
EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes a totes i a tots, recomençam la sessió.
Passam a la intervenció 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. Sra. Presidenta del Govern, no sé si és bona hora,
però deixi que comenci amb una mini reflexió de realisme
polític, no?, ho dic perquè ho he sentit moltes vegades a les
intervencions i en el debat d’avui i em sembla just explicar-ho
i emmarcar-ho, no? La política vol dir prendre decisions, vol
dir complir compromisos i vol dir posar-los en marxa i açò
vol dir també gestionar aquestes decisions, però gestionar
decisions de vegades requereix temps, i temps que es dedica
doncs a la participació, per exemple, o que tots els implicats
hi puguin dir la seva, o bé perquè tenim un sistema molt
garantista, l’hem construït amb tots i ho defensam, i requereix

temps, però l’important és que les coses es facin i que es facin
bé.
Ho dic perquè hi ha moments que es prenen decisions, per
exemple implementar la radioteràpia a Menorca, que és una
bona decisió, la pren un govern determinat i la gestionen
d’altres, i està bé, el resultat final és bo.
La dessaladora, efectivament, va prendre la decisió un,
encara de molt enfora, però després també aquí varen
participar i la posarà en marxa aquest govern, però açò forma
part de la dinàmica de gestionar, i, per tant, em sorprèn molt
que persones que hagin gestionat, doncs, utilitzin l’argument
de “s’ha dit que es faria, però encara no està”, home, és que hi
ha coses que requereixen el seu temps. I no reconèixer açò em
sembla que és una falta no només de coherència, no, açò val
sempre, i li he posat la radioteràpia perquè és just, i si volen
no els ho diré, però la radioteràpia va ser una decisió seva, tal
vegada haguessin matisat algunes qüestions amb aquesta
decisió, però és una realitat i és bona per a Menorca, qui ho
nega?
Però bé, també és cert que haurien de reco nèixer que
l’important d’aquesta legislatura és que s’han pres moltes
decisions de canvi i importants, algunes de les quals estan
executades perquè el temps ho permetia i d’altres requereixen
més temps, però açò no qüestiona ni debilita la importància
d’haver pres aquella decisió.
Bé, açò era la introducció que volia perquè em sembla just
i em sembla sinó enganyar els ciutadans que avui escoltaran
“açò encara no s’ha inaugurat”, no, no, hi ha coses que no s’han
inaugurat, és cert, però les decisions estan preses i són
importants. I algú les trobarà un dia i bàsicament algú és el
ciutadà, que és qui se n’ha de beneficiar.
Per a mi, Sra. Presidenta, aquesta legislatura és una
legislatura, a diferència de l’anterior, jo que l’he viscuda, vostè
que l’ha viscuda, doncs una legislatura de la política amb
majúscules, del parlamentarisme, de negociar permanentment,
tal vegada ho ha estat per necessitat, sense cap dubte, però açò
no lleva que no sigui una característica valuosa, molt valuosa
d’aquest nou temps post Bauzá, post Partit Popular, de diàleg
i de consens. I l’exemple el trobaríem en molts d’aspectes,
però jo en voldria posar un que és realment diferenciador i que
implica a tots, no només els grups del Govern sinó també
l’oposició: aquesta legislatura s’han traslladat al Govern, les
Corts Generals, vuit iniciatives aprovades per aquest
Parlament i aprovades per unanimitat, una altra cosa és que la
Mesa del Congrés no l’hagi acceptada o que esperem,
estiguem esperant en aquest moment, o d’altres sí, que l’altre
dia ens vàrem traslladar al Congrés de Diputats per posar en
marxa, doncs, una proposició de llei que va aprovar aquest
parlament de modificació de la Llei d’emprenedors amb, jo
crec, beneficis prou importants de tipus laboral i tipus fiscal
per a l’esport base. Però hem presentat dues reformes del
règim especial, ho vull recordar, dues reformes, per
unanimitat, que es referien al transport entre illes, la tarifa
plana, almanco utilitz el terme que ja s’utilitzava, dues vegades
per fer lliure la Mediterrània de les prospeccions petrolíferes,
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dues, i en vindran dues més, una sobre l’aforament, de
modificació de l’Estatut, i una altra de fins i tot de reforma
constitucional per introduir el senador a Formentera.
Per tant, ha estat un temps de diàleg. Aquí voler donar la
impressió que s’ha actuat de forma unilateral és absolutament
fals. A mi m’hagués agradat també dins aquest llistat, doncs,
que n’hi hagués haguda alguna altra per fer política ficció i és
que haguéssim pogut presentar, també per unanimitat, aprovat
per aquest Parlament, una proposició de llei de règim
especial, si li volen dir, o econòmic i fiscal, com es deia, que
es va aprovar l’any 1995, especial per a les Illes Balears.
M’hagués agradat el debat aquí poder-lo traslladar.
És cert, però que l’experiència no és bona, i jo crec que
n’hem d’aprendre, el 1995 aquest Parlament va aprovar un
règim econòmic i fiscal, però el19 98 el Congrés de Diputats
n’aprovava un altre, nascut d’aquell, però amb unes retallades,
doncs, que el desvirtuaven totalment, per açò aquests dies veia
que els titulars d’alguns mitjans de comunicació posaven el
resultat d’aquell règim especial que s’havia començat el 1995,
que eren 5 milions d’euros, em sembla que sentia o llegia per
algun mitjà de comunicació. Ridícul, eh! I lògicament açò ens
ha de fer meditar, pensar que no podem defallir de nou.
Moltes vegades he pensat que el debat de política... bé, del
debat d’acció política i de govern, que és com exactament es
diu, doncs, hauria de ser més un debat de l’estat de la
comunitat autònoma i per a mi té un matís, és a dir, no és per
a mi tant un debat de control al Govern, que també, però també
un debat d’anàlisi de la situació de la comunitat autònoma i
com l’acció de govern dóna resposta al que consideram que és
una debilitat, una amenaça, que pateix la comunitat autònoma.
Açò no és així i, a més, ho és menys ara, aquests dies,
doncs, i en aquest debat que per a mi ha tengut massa tics
electoralistes i massa la vista posada i el debat posat en els
resultats electorals i en una campanya electoral. Crec que els
ciutadans estan molt cansats de tot açò, però, en qualsevol cas,
és el que tenim.
Jo intentaré aquí fer una anàlisi de la situació com la veiem
des de MÉS per Menorca, però també implicant a MÉS per
Menorca. MÉS per Menorca no està dins el Govern, hi ha estat
durant dos anys, però se sent implicada amb els acords signats,
amb els acords pel canvi i també amb l’acció de govern, si es
vol, en aquesta situació d’estar-hi al costat alhora també amb
una actitud crítica i constructiva de govern.
L’entrada de MÉS per Menorca és cert que, i més el grup
parlamentari en aquesta cambra com a grup parlamentari propi
i també en el Govern, doncs, va descol·locar, fins i tot posar
nerviosos alguns grups, més d’aquesta banda, no sé per quin
motiu, però perquè tal vegada per primera vegada una illa, en
aquest cas que no és Mallorca, podia tenir una veu pròpia, que
no única, que no exclusiva, ni molt manco, al Parlament i
parlar de problemes territorials d’aquella illa des d’una visió
global, sense cap intenció de perdre mai el punt de vista global
de la comunitat autònoma, però també des d’un punt de vista
particular de compromís irrenunciable amb Menorca.
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Lleials, ja ho vam dir, a la presa... al debat d’investidura,
lleials amb el pacte, lleials amb un govern d’esquerres, però
sobretot fidels amb Menorca. Aquesta ha estat un poc la tensió
amb la qual ens hem mogut permanentment.
Açò posa en valor un element que jo crec que és important
destacar i que l’explic perquè serà una constant en l’anàlisi que
en faré després. Deia que posa també en valor una forma de
representar els ciutadans d’un territori sense disciplines
externes, sense renuncies, sense polítiques dirigides pels
lobbies dels centres, tant si el centre és Palma com si el
centre és Madrid. Clar, alguns d’açò en consideren un cert
particularisme, i ho diuen despectivament, un cert egoisme,
però en canvi quan parlen del 75% de descompte no en diuen
egoisme, no, no, en diuen mesura justa per als ciutadans de les
Illes Balears, una mesura justa, però, que ningú no ha d’oblidar
com s’ha assolit, part per la feina dels governs, del Govern de
les Illes Balears, sense cap dubte, en col·laboració amb el
Govern de Canàries, sense cap dubte també amb el Govern de
l’Estat, però també hi ha hagut una realitat numèrica
inqüestionable i que té a veure amb el disputat vot del Sr.
Quevedo, en aquest cas de Coalició Canària, d’un partit
nacionalista, nosaltres diríem sobiranista, i que fa valer a
moments determinats la balança a favor d’una cosa que és bona
per al seu territori, però que és justa.
I en aquest cas la justícia doncs també ha arribat aquí
perquè no podia ser d’una altra manera, hagués estat
absolutament impossible, i ho dic perquè mo ltes vegades
aquesta voluntat de fer balança... jo crec que necessària, ja
m’agradaria que fos d’una altra manera, i ho dic sincerament,
m’agradaria aconseguir les coses perquè la gent és sensible,
és comprensible, que és capaç de tenir empatia i assumir les
dificultats d’altres territoris, però de vegades açò no passa i no
passa ni en un any ni en dos, sinó que es co nverteix en un
temps històric i arriba un moment que s’ha de fer balança. Bé,
ho deia perquè davant aquestes situacions l’oportunitat, doncs
també s’ha de fer valer -insistesc- no per aconseguir res a
benefici egoista, sinó a benefici dels ciutadans sempre.
Per què dic açò? Doncs perquè la nostra actitud ha estat
molt clara: estabilitat a favor de les polítiques globals de
canvi, de transformació i fer caure, si fos necessari, la balança
a favor de causes, de coses justes, de vegades d’àmbit local o
de vegades no, que en algun cas han estat reivindicacions
històriques de la nostra illa de Menorca i de vegades resolien
desigualtats que per a nosaltres eren injustes i injustificables
de totes, totes. I avui ho hem de valorar positivament, és igual,
positivament, sense cap dubte, amb les tensions que hi hagi
hagut i amb les dificultats i la incomprensió que hi hagi hagut.
La residència per a malalts o l’hostatge per a malalts, des
del nostre punt de vista era absolutament incomprensible que
un malalt i els seus familiars que es desplacen de Formentera,
d’Eivissa, de Menorca, que es desplacen a So n Espases no
se’ls resolgui, no se’ls faciliti la qüestió de l’hostatge, i aquest
va ser un element de tensió. Fixa’t si va ser de tensió que fins
i tot vam haver de condicionar el pressupost del 2016. Per
tant, podem (...), però és cert, però avui, avui és una realitat, i
estic convençut que ningú, ni el Partit Popular que la va
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criticar tant, no la qüestionarà, ningú. Pot dir: “m’hagués
estimat més un gran hotel”, però avui si parla amb les
associacions de malalts li diran: “no, no, volem el model
diversificat, volem el model de pisos perquè hi ha certs
malalts i pacients que necessiten un tipus d’hostatge i d’altres
que en necessiten un altre”, i aquesta és la reflexió que amb el
Govern vam fer i crec que va ser una bona aposta i ningú no la
posarà en dubte.
És ver que també ha costat molta feina, massa, i massa
tensió explicar i haver de convèncer que el formenter,
l’eivissenc i el menorquí, l’estudiant o el malalt i el familiar
quan va a un servei que és seu, la seva universitat o el seu
hospital, no ha de ser tractat com a turista, ha de ser tractat
com a resident, per a nosaltres açò és de sentit comú. Algú
dirà: “sí, però no és una qüestió de distància, a Pollença i a
Alcúdia...”, bé, a veure si és que hem d’explicar la qüestió de
la insularitat la podem explicar, no és una qüestió de
quilòmetres, és una qüestió de mar.
Ha estat difícil, però ha estat difícil... i no ho dic pel
Govern, amb el qual hi ha hagut feina i feina, ha estat difícil
amb tothom i no ha estat mai -i vull dir-ho aquí- una
reivindicació que jo hagi sentit mai de ningú, podria dir el
Verge del Toro, podria dir l’estació marítima, podria dir
l’avioneta 24 hores, podria dir l’Oficina de drets lingüístics,
que ho és gràcies a una esmena aprovada al pressupost del
2 0 1 8 ; fins i tot ho podria dir en el paper que hem hagut de
jugar en l’aforament, ara que el Sr. Sánchez sembla que... bé,
via exprés ho..., és a dir, l’aforament en el qual tots estàvem
d’acord, tots hi estàvem d’acord,... perquè jo ara estic enfadat
perquè Podemos ho vol aprofitar perquè no sé què o perquè
ara no és el moment i ara etc., això no s’hagués dut a terme.
Jo no vull fer un acte d’arrogància ni d’apropiació
d’absolutament res, però el que vull posar en valor és la
necessitat de diàleg, però també de saber de vegades, doncs,
forçar algunes qüestions perquè es duguin a terme de forma
justa per als ciutadans.
Avui, per exemple, i ho dic com a curiositat, podem parlar,
i és cert, del gran esforç que haurà fet aquest govern per posar
l’educació infantil al dia, un esforç impressionant, no vull dir
que no ho hagués fet abans, eh?, perquè s’ha de ser molt just
amb les actuacions, el Govern ja va prendre decisions molt
valentes, però avui sense cap dubte si el pressupost s’aprova en
la línia que s’ha debatut, el canvi serà no substancial, serà
immensament substancial, i és bo, sense cap dubte, però que
neix també d’una discrepància. Jo vull recordar que tota la
qüestió d’educació infantil 0-3 no era a l’agenda, neix d’una
discrepància i benvinguda sigui aquesta discrepància, de la
discrepància avui dia tenim mesures bones per a les famílies,
per als infants, per a tothom.
La valoració..., s’ha dit aquí que..., la presidenta ha fet una
intervenció molt... no sé si s’ha dit optimista o exagerada, però
jo crec que positiva i crec que positiva perquè el balanç és
positiu i, per tant, ni optimisme ni pessimisme, positiu i açò
voler-ho qüestionar o voler-ho agrisar és absurd, és

absolutament absurd, em sembla... bé, perdre el sentit de la
realitat.
Avui, en lloc de parlar d’acomiadaments al sector públic o
a altres àmbits parlam de contractació, de millora de la
co ntractació, de la qualitat del treball; en lloc de parlar de
desnonar, tot i que és una feina encara a resoldre, parlam de
crear habitatge públic; en lloc de parlar de retallada parlem de
crear riquesa i de crear benestar. Per tant, el canvi és
absolutament substancial, negar-ho és perdre el sentit de la
realitat.
I és ver que aquesta millora no és atribuïble només al
Govern, que aquesta millora té molt a veure amb un canvi de
cicle econòmic, és clar que és cert, però també ho és que era
imprescindible l’acció de go vern i podia dirigir aquestes
millores dels cicle econòmic en un sentit o en un altre.
No es tracta només, per tant, no es tractava no més de
baixar..., que baixi l’atur, sinó que el treball sigui digne, sigui
ben remunerat, amb condicions labo rals justes, no es tracta
només de baixar -com deia- el desnonament, sinó que hi hagi
un habitatge digne; no es tracta només que hi hagi menys
pobresa, sinó que hi hagi polítiques a favor de la redistribució
de la riquesa. I açò no ho fa tot sol el cicle econòmic, un canvi
de cicle econòmic positiu, cal acció de govern, de polítiques
actives, proactives en pro d’aquestes actuacions.
Així com la crisi no era culpa del PP, no era culpa del
PSOE ni era culpa del dimoni, però sí que és ver que el PP té
una part de responsabilitat, no en la crítica, sinó com afrontar
la crítica. Ell sempre parla del calaix ple de factures, però no
li va importar gens tenir un calaix ple de persones, de persones
que va deixar al marge de la seva acció política perquè calia
baixar el nombre de factures. És clar que sí, que havia de
baixar el nombre de factures, però sobretot sense deixar ningú
al marge i aquest era..., crec que ja no és un criteri de
l’esquerra, és un criteri d’humanisme bàsic i, per tant, perdre
el sentit, aquest sentit, crec que és el que va fer i va castigar
lògicament el Partit Popular.
El canvi, com deia, sense cap dubte és substancial, en drets
civil veníem de qui feia lleis per limitar la llibertat
d’expressió, amb la llei de símbols; aquí s’impulsen lleis
LGTBI, d’igualtat d’homes i dones, contra la discriminació
social i per garantir drets i llibertats.
No ho hem assolit to t, és evident, i jo puc ser molt
autocrític també en aquest sentit, hi ha coses per fer i
segurament que no quedaran resoltes durant aquesta
legislatura. Un dels compromisos era revisar i desenvolupar
la Llei del Síndic de Greuges i nomenar per primera vegada el
Defenso r de la Ciutadania, un compromís que encaixava,
encaixa perfectament en la política d’aquest govern. De fet,
tant és així, com a la Llei d’infància i ado lescència es
contempla que l’Oficina de Defensor de l’Infant pugui ser una
oficina amb autonomia vinculada a..., i totalment d’acord, és a
dir, que tengui l’autonomia que requereix vinculada al Síndic
de Greuges; o l’Oficina de Drets Lingüístics, que també es
posa en marxa, era també una tasca que s’hagués pogut dur a
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terme de forma excel·lent amb el síndic, però... doncs, per una
qüestió de prioritats i per (...) no per una qüestió de renúncia,
ni nostra i estic convençut que de la resta, doncs possiblement
serà una tasca dels propers quatre anys.
També en dret civil crec que hem fet passes molt
importants, vull recordar que hem modificat la compilació per
eliminar figures com els alous, ningú no ho havia fet abans, els
alous eren molt criticats, figura obsoleta, el que vulguin, però
no s’havia fet.
S’havia de fer extensiva la figura de l’herència en vida a
Menorca, que no era una realitat, i en els programes electorals
no he trobat ningú que ho digués, o de protegir l’habitatge
familiar; o aconseguir una cosa, que des del Govern crec que
sí que es tenia molt clara, que era que la successió sense
testament fos a favor de la comunitat autònoma, després aquí
hi ha altres... bé, on posam l’accent si consells insulars o no,
però bé, era una qüestió que... i s’ha assolit.
A l’àmbit de la participació i regeneració sentir-ho del
Partit Popular doncs em fa... em posa en certa manera, doncs,
prou nerviós, perquè qui ha suspès el Consell Eco nòmic i
Social per raons econò miques, però ha suprimit, eh!, la
diferència de suspendre, suprimir, suprimir el Consell de
Joventut per raons econòmiques, doncs no pot parlar massa de
participació i, a més, utilitzava la crisi per fer altre tipus de
retallades que jo diria que eren retallades en la participació
dels joves. Per tant, avui sentir parlar de l’aposta per joves,
doncs, es fa poc creïble.
A l’àmbit del medi ambient hem suspès i modificat totes
les lleis més desreguladores, més agressives, més expansives
contra el territori, la Llei agrària, la Llei turística, la Llei del
sòl, i ha estat una actuació valenta, necessària, perquè tots
veníem amb un compromís pro u paral·lel en aquest sentit,
però clar i contundent, malgrat que és una discrepància clara
amb les polítiques expansionistes del Partit Popular,
agressives amb el territori.
Amb el medi ambient hem estat clars, ja s’ha dit, amb les
mesures, amb el Decret de protecció de la posidònia, ho
serem amb la llei contra el canvi climàtic, contra les
prospeccions, etc.
I respecte de Menorca també ho tenc molt clar, és a dir, el
trasllat dels fangs als quals no s’ha referit el Partit Popular,
perquè no ha parlat jo crec que de res de Menorca,
absolutament de res, el trasllat dels fangs tòxics de la
depuradora de Ferreries, tot i que parteix d’una unanimitat de
l’Ajuntament de Ferreries el cert és que estic convençut que
hagués governat el Partit Popular aquest trasllat no s’hagués
dut a terme, no s’hagués dut a terme, s’hagués fet doncs l’altra
versió que hi havia damunt la taula, per una qüestió econòmica
i per una qüestió d’altres criteris. L’opció que ha triat aquest
govern no era l’opció més fàcil ni la més barata, però era
l’opció que els ciutadans volien i que permet restituir una zona
paisatgísticament i que... jo crec que Ferreries i Menorca ho
agraeixen, i molt.
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És ver que també en medi ambient quedaran coses
pendents, i jo diria, una altra vegada, no en base a renúncies
sinó simplement de prioritats. És a dir, teníem com a punt
possible desenvolupar la gestió, el traspàs de la gestió dels
recursos hídrics als consells insulars, però doncs ha estat una
qüestió que no s’ha prioritzat i és una qüestió que deixam, que
han de deixar per a l’agenda dels propers anys. En aquest cas
no implica només el Govern, insistesc, implica decisions de
conjunt, igual que la Llei de Reserva de Biosfera, que
lògicament havia de partir del Consell de Menorca i que avui
aquí celebram aniversaris amb relació a la reserva estic
convençut que és més necessària que mai, convençudíssim que
és més necessària que mai si volem que Menorca, i la
presidenta hi era al debat de la Diada de Menorca, doncs, la
crítica que es fa sobretot des dels organismes, principalment
de la UNESCO, és la poca implicació des de l’àmbit de
l’executiu i del legislatiu de les Illes Balears. Per tant, una llei
implica l’àmbit legislatiu i l’àmbit executiu, he de dir que el
Govern per primera vegada en aquesta legislatura, doncs, ha fet
una aportació, més important o menys, però ben significativa
a favor de la Reserva de Biosfera en concret per celebrar
també l’aniversari.
En sanitat hem passat, sense cap dubte, de retallades en
targetes, repetiria moltes coses, amb el cobrament... bé, tancar
hospitals, amb el co brament del pàrquing de Son Espases,
perquè a mi em fa molta gràcia ara la unanimitat del Partit
Popular, però jo li vull recordar que en el seu programa, el
programa del Pla de gestió del Partit Popular, doncs, el punt...
bé, el Pla de gestió és el pla de retallades, doncs, el punt que
defensava era el cobrament del pàrquing de l’Hospital de Son
Espases, eh!, dins el seu programa, per tant, com a mesura per
resoldre les qüestions, és així. Han canviat d’opinió, està molt
bé, van en bona direcció, canviar els fa anar en la bona
direcció, doncs, benvinguda sigui.
Com deia, però hi ha coses a avançar, per exemple,
l’actualització de dietes, ho hem dit, es va aprovar en el
pressupost del 20 18, ja no és una qüestió d’actualitzar sinó
que nosaltres pensam que s’han de revisar les dietes dels
malalts i familiars que es desplacen, i a més creiem que és
possible, creiem que és possible no ja per una qüestió jurídica,
que és resoluble, sinó per una qüestió d’equilibri, és a dir, no
compararé, perquè em semblaria molt demagog, les dietes
d’uns amb les dietes d’altres, ho deixaré, però les dietes que
en aquest moment es paguen no són jo crec les que s’haurien
de pagar, no?
A més, avui s’ha baixat molt el nombre de desplaçaments
pel tema de l’hostatge, pel tema dels malalts i especialistes
que es desplacen, per tant, hi ha marge per fer-ho i jo
demanaria al Govern un esforç en aquest sentit perquè
aquestes petites coses, perquè de vegades són petites coses
com passava amb el tema de la targeta de transport terrestre,
però són coses molt significatives, d’alta sensibilitat, petites,
però amb una gran repercussió.
A l’àmbit de l’educació crec que també, i des del nostre
grup hi volem també incidir especialment, vull deixar clar que
no hi ha cap dubte, no en tenc i no crec que faci falta repetir-
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ho cinquanta vegades, que la situació avui és infinitament
millor, infinitament millor que qualsevol situació que puguem
plantejar dels quatre anys de govern del Partit Popular, però ho
vull deixar clar. Per tant, sí, la nostra insistència no va per aquí
o la nostra implicació sinó perquè consideram que ha de ser
una de les... pensàvem i pensam que ha de ser una de les
prioritats d’aquest govern. Volem que a l’acabar la legislatura
la gent la recordi com una legislatura on s’ha jugat el tot per
l’educació.
Ho deia la presidenta em sembla, no en aquest debat, em
sembla que era a l’anterior, no sé si Paulo Freire l’esmentava,
però bé, parlava de l’educació, que l’educació no canvia el
món, però sí que canvia les persones que han de canviar el
món, i nosaltres coincidim amb l’esperit utòpic que el volem
canviar, no sé si tot, però molt el podem canviar. I tenim clar
que l’educació és aquesta eina poderosa, poderosíssima per
redistribuir la riquesa, per generar igualtat d’oportunitats, per
construir un país millor i que avui el més important, que
moltes vegades no se cita i no s’esmenta en aquesta cambra,
però també ho és, és que l’educació és l’eina extraordinària
per fer a les persones més feliços i més lliures.
L’educació crec que necessita, malgrat tot l’esforç fet, un
darrer esforç, un darrer esforç que va en la línia de l’anunci
que feia la presidenta el passat debat del 2018 que deia: “el
2019, doncs, superarem els mil milions en educació i en
formació”, però la reivindicació de la comunitat educativa, i
ho dic amb un to de debat perquè en aquest moment fem feina
amb el Govern en el tema pressupostari, per tant, no ho dic
amb un to de distància sinó convèncer el Govern que aquest ha
de ser el camí, doncs, crec que falta un plus de recursos per
millorar coses que sense cap dubte podem fer una passa més
en atenció a la diversitat, a combatre l’abandonament escolar,
a baixar les ràtios, a fomentar el talent, a apostar encara més
per la formació professional, per la innovació. I açò què
requereix? Requereix dues grans coses: una, acomplir el
compromís del pacte educatiu, avui hi ha un pacte social per
l’educació, que va néixer a Menorca, Menorca Edu21 , amb
Illes per un Pacte, que el Consell Escolar ja l’ha debatut, ja
l’ha aprovat, i ara s’ha de convertir en pacte polític, d’acord,
però açò ha de ser una realitat i ha de ser una realitat que no
posi dificultats a una altra qüestió que consideram bàsica i és
tenir al costat d’aquest pacte i d’aquest consens una llei, la
primera llei educativa de les Illes Balears. Una llei que tal
vegada no ha de ser una llei de màxims de tot, però sí una llei
per la qual hi ha prou aspectes de consens i prou aspectes que
sí pot legislar, perquè tenim una sèrie de limitacions, en què
si ho pot fer. En aquest sentit nosaltres creiem que valdria la
pena donar aquesta passa, aquesta passa que sabem que la
conselleria hi fa feina, però ens agradaria saber fins a quin
punt serà una realitat.
Nosaltres, mentre, sí que algun aspecte a l’àmbit legislatiu
hem volgut introduir i hem presentat aquesta proposició de
llei sobre la creació dels col·legis professionals, que esperem
que es debati, s’aprovi en aquesta cambra perquè creiem que
és positiva com un instrument per millorar la qualitat
educativa, per apostar pel prestigi del professorat, per apostar
per la innovació i la renovació educativa, que és una aposta

necessària i que, a més a més, ve també de la comunitat
educativa, no amb unanimitat, però de determinats sectors.
I com deia retorn als mil milions per a educació, per a
educació, veig que Podem també avui ho ha dit, i aquesta era
la reivindicació de la comunitat educativa, i ara sí ho dic en
comunitat perquè la unanimitat era molt àmplia. Una arribada
de mil milions que suposa un esforç, però un esforç en un
context de tenir un pressupost més elevat, 4.434 milions, amb
347 milions més que el 2018, 8,5% més que el 2018 i, per
tant, un percentatge que ha de poder permetre incrementar
aquests 65 milions que fan arribar a aquest nombre, si es vol,
simbòlic, però que té substància, dels mil milions. Per atendre
què? Home, per atendre el 0-3, aquesta aposta clara que fa el
Govern; per recollir també però coses que ha aprovat aquest
Parlament, per unanimitat una moció d’El Pi sobre el suport
a les escoles municipals de música, a la formació
professional; però també a qüestions molt bàsiques
d’infraestructura; avui tenim un pla d’infraestructures, però no
n’hi ha prou, hem de doblar els esforços si volem afrontar
realment la disminució de les ràtios, i açò, vulguem o no
vulguem és així.
Un increment que ha de permetre també incrementar la
plantilla d’inspectors educatius com a una eina de suport a la
millora dels centres. O impulsar un pla d’innovació educativa,
un instrument bàsic, fonamental, per a la millora pedagògica
dels nostres centres. Un increment que ha de permetre el
reforç dels equips d’o rientació a secundària i introduir
assistents socials i psicòlegs; un pla d’atenció a la diversitat o,
entre d’altres, avançar cap a la reducció, tasques en què s’hi ha
fet feina, insistesc, cap a la reducció de l’ús del llibre de text;
o donar més suport a les entitats en matèria d’educació a cada
illa, i a les federacions existents a l’àmbit educatiu. O, per què
no, incloure, com avui he vist que dos sindicats demanaven,
doncs partides per negociar millores salarials.
L’àmbit i l’espectre de l’àmbit educatiu sense cap dubte és
inacabable, però crec que en aquest moment som a un moment
de decisió política de primer ordre. Posam l’educació com a
prioritat o no li posam?
Ja sé que 1.000 poden ser insuficients, fins i tot he sentit
algú 1.400, bé, si agafes mil és perquè mil és el nombre amb
el qual la comunitat educativa ens va donar la benvinguda a
l’inici d’aquesta legislatura, simplement, i perquè els mil
permeten donar resposta a moltes d’aquestes coses que he dit,
que estic convençut que tothom considerarà que són justes i
necessàries, però que requereixen aquest esforç. I si no es fa
ara no sé quan es podrà fer.
I acab, perquè veig que el temps ja..., del règim especial, i
després, en tot cas, afegiré algunes coses més. És evident que
necessitam aquest règim especial, però és evident que la
unanimitat que s’ha expressat en aquesta cambra durant aquests
darrers anys s’ha de mantenir, jo veig en aquest moment doncs
un cert enrenou electoralista que l’únic que pot fer és
perjudicar el procés de reivindicar un REB, un REB que ha de
contenir allò que ja hem dit que contindria, ho diuen els
acords pel canvi, ho diuen, a més a més, les diferents reunions
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i documents que hem elaborat des del Govern i fins i tot del
Govern convidant el conjunt de grups parlamentaris per
adreçar-nos a l’Estat. La Conferència de Presidents aquella
famosa que hi va haver, doncs aquest era un tema cabdal, que
ha acabat com ha acabat, però n’hem parlat i hi ha consensos
més que suficients i, per tant, no hi ha dubtes del que hem de
demanar.
Una altra cosa és que siguem forts a l’hora de reclamar-ho.
A mi m’agradaria que no hagués de ser necessària una altra (...)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Martí, per favor, ha acabat.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
..., que fos per convicció i no fos que per oportunitat haguem
de demanar ajuda a d’altres a tirar endavant un REB, voldria
pensar que, per convicció d’aquí i per sensibilitat d’allà serà
possible tenir a la fi un règim especial fiscal i econòmic per
a les Illes Balears.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martí. Passam al torn d’intervenció de la
presidenta del Govern.
LA SRA. P RESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Martí, per la
intervenció i també pel suport de MÉS per Menorca, no
només des d’ara, des de fora del Govern, sinó des del principi
de legislatura, amb la signatura dels acords pel canvi en aquell
moment i, per tant, amb el compromís de les polítiques que
havien de dur a transformar, com vostè bé explicava, la realitat
que vivim a les Illes Balears durant aquesta legislatura i,
específicament, en qüestions pròpies de Menorca que vostè ha
plantejat i el seu grup ha plantejat durant tota la legislatura.
Vostè posava en valor una cosa que jo he fet també durant
el dia d’avui i que fem durant tota la legislatura, la necessitat
i la capacitat de dialogar, d’arribar a acords, de vegades des de
les discrepàncies, de vegades des de les dificultats que pot dur
un diàleg permanent entre grups polítics, també amb la
societat i també entre les diferents institucions, i també posar
en valor la feina conjunta amb els diferents consells insulars
que també ha estat una qüestió que ha primat durant tota la
legislatura a cada una de les conselleries del Govern de les
Illes Balears, i feia referència efectivament que això són nous
temps polítics, sembla ser que els ciutadans han decidit que no
a les majories absolutes i que sí a la capacitat d’entendre’s, de
vegades des de punts diferents i cercar una via comú de
resoldre els problemes de la ciutadania.
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Crec que en aquesta legislatura el Govern i els partits que
li donen suport hem donat exemple de com es fa des del diàleg
productiu, des de la capacitat de posar-nos d’acord i des de la
capacitat de ser generosos amb el pacte i, per tant, també ser
capaços de... bé, no voler guanyar sempre, sinó negociar, està
bé saber cedir i negociar és saber prioritzar el més important.
Crec que això ho férem bé en els acords pel canvi i crec que
ho hem anat elaborant i executant durant tota la legislatura.
Evidentment, aquest govern, el Govern de les Illes Balears,
així és, és el govern de to ts els mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterers i creu plenament en la millora de les
polítiques de tots els àmbits a les quatre illes, i creu
fermament, i així ho hem repetit tots els consellers i
conselleres que crec que hem estat presents a cada una de les
illes totes les vegades que ens ha estat possible i més, i jo,
com a presidenta, exactament igual, jo sempre he dit: no seré
la presidenta de Mallorca i no ho soc, som la presidenta de les
quatre illes, en col·laboració amb els quatre consells insulars
i amb els quatre governs dels consells insulars, que crec que
és la forma d’entendre aquesta comunitat autònoma. I
nosaltres, evidentment, hem retut comptes, i em permetrà que
la fidelitat i la lleialtat l’hem tenguda amb els mallorquins,
amb els menorquins, amb els eivissencs i amb els
formenterers d’una forma intensa i per millorar la realitat de
vida a les quatre illes, que crec que era el que ens pertocava,
i vostè, evidentment, se centra més en Menorca, perquè
representa un grup propi per l’illa de Menorca, i nosaltres hem
fet feina durant aquests més de tres anys intensament a les
quatre illes també, molta col·laboració amb el seu grup per a
les qüestions específiques de Menorca, i amb la resta de grups
parlamentaris que donen suport al govern, que tots també
defensen els interessos, no només dels mallorquins, sinó
també dels menorquins, dels eivissencs i dels formenterers.
I crec que és important des d’aquest punt de vista i des
d’aquesta trobada que hem fet, vostè deia la transformació real
que necessitava les Illes, i és veritat, no hi insistirem, no?, els
canvis són prou evidents, no podem comparar el que passava
a educació fa quatre amb el que passa ara, ni el que passava en
temes de transport, en temes de dependència o en temes de
residències, és igual, qualsevol paràmetre que agafem és
evident que s’han fet moltíssimes coses i que, com vostè deia,
no ens cau cap anell per dir que en queden moltes per fer, i
algunes no les haurem fetes bé i algunes no les haurem fetes
en el temps que ens hagués agradat, sense cap dubte, però que
s’ha anat avançant d’una forma positiva.
Vostè deia, i jo crec que també ho compartesc, una forma
positiva per a les Illes Balears, i hem avançat en qüestions. I és
clar, cada grup polític i cada conseller o consellera han pitjat
en aquelles àrees doncs que creien més important i cada un
evidentment ha defensat amb força.
I ara tornarem anar, som ja a una negociació d’un
pressupo st per a l’any 2019 i cada un defensarà amb força
sense cap dubte la seva àrea i les seves competències i la
necessitat de fer moltes polítiques, cada un veu evidentment
l’àrea que li pertoca més a prop i vostè n’explicava algunes, i
jo, evidentment, hi estic d’acord, i si el pressupost fos infinit
seria fantàstic perquè podríem fer tot allò en què tenim idees
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i tenim projectes i que, desgraciadament, els recursos no
arriben a tot.
Per què ho dic? El pressupo st que tenim en aquests
moments negociats és el més elevat de la història d’aquesta
comunitat autònoma i això ho ha fet possible, i vostè també ho
repetia, el cicle econòmic que tenim, per tant una possibilitat
que hi ha hagut més feina, s’ha redistribuït més la riquesa, hi
ha més recaptació per part de les administracions públiques,
per tant tenim un pressupost més elevat en ingressos que ens
permet fer més política, hem crescut cada any i ja anam a un
creixement d’un 20% i al 20% en política social, per tant vol
dir que hem estat capaços també des dels recursos públics
redistribuir bé la riquesa i apuntalar cap a les prioritats que
teníem tots i totes en aquesta comunitat autònoma, i que ho
hem fet jo crec que des del rigor i des de les prioritzacions, i
dèiem: en educació era i és cabdal, perquè no només és el
presenti és el futur d’aquestes illes, i això ho hem compartit
i ho compartim els diferents partits signants dels acords pel
canvi i evidentment amb vostès.
I és veritat que les coses han canviat molt i és veritat que
el bot ha estat substancial tan en inversió en infraestructures,
com en el professorat, com en tot això que vostè explicava,
com en la forma de fer política, no?, també de la capacitat de
diàleg que de vegades et torbes més a prendre la decisió, però
és important escoltar per prendre una decisió, que això ho
veníem reclamant durant la passada legislatura en moltíssimes
ocasions.
I faig referència al pacte per l’educació, que vostè també
n’ha fet referència, la nostra voluntat, sense cap dubte, del
Govern de les Illes Balears és poder tenir aquest pacte
educatiu, sense cap dubte, això jo crec que ningú no ho posa
en dubte, i així hem treballat. I nosaltres vàrem assumir, com
vostès saben perfectament, el document d’Illes per un Pacte,
i jo crec que mai no podrem estar suficientment agraïts a tota
una comunitat educativa que en temps molt difícils es va posar
d’acord per establir unes mínimes regles bàsiques de cap on
havíem d’anar, a un mo ment de retallades, de crispació, en
aquells moments tan durs que es varen viure la passada
legislatura. Com a govern, vostès ho saben, assumírem el
document d’Illes per un Pacte, el traslladàrem al Consell
Escolar, es varen fer les pròpies esmenes i al·legacions i s’ha
traslladat al Parlament de les Illes Balears on s’ha decidit per
part dels grups parlamentaris que hi hagi una intensa
representació de gent que vengui a parlar del model educatiu.
I jo crec que està bé, crec que és una bona decisió, crec que
escoltar la gent i prendre decisions des de l’escolta activa no
està malament, no està mal plantejat, crec que és important,
perquè si pensam quin model educatiu volem, no només de
present, sinó de futur, crec que és una bona idea, la pena és
que alguns no participen a les comissions o no escolten prou
o no prenen prou decisions, però bé, això ja cadascú tendrà a
la consciència el que hagi de tenir, però crec que és important
aquesta línia.
I la conselleria, alhora, com vostè sap perfectament,
treballa en un avantprojecte de llei educativa, que hauria d’anar
molt a la par o conjugat amb el que es decideixi al Parlament

de les Illes Balears, hem de quadrar el tempus, i de vegades
vostè sap, Sr. Martí, que els temps en política no sempre són
exactament iguals i que, per tant, els hem de saber compassar
i fent feina en aquesta línia de treball amb la qual nosaltres
seguim absolutament oberts i absolutament decidits a poder
fer feina per tancar aquesta llei educativa.
Igual que fèiem referència al pressupost, jo totes les
demandes que vostè ha fet quant a 0-3 anys, quant a millorar
les condicions laborals, millorar les infraestructures, l’atenció
a la diversitat, evidentment hi estam absolutament d’acord, el
pressupost no només és d’educació, és de totes les àrees i de
totes les illes de totes les necessitats reals que existeixen, que
encara són en aquesta comunitat autònoma. El compromís que
hem fet com a govern i que jo el vaig fer públic ahir en el
discurs del debat de política general és que nosaltres volem
assolir els 1.000 milions d’euros en educació i formació,
perquè formació va lligat a educació i educació és formació,
per tant, creiem que aquesta és la meta que podem assolir;
evidentment, el pressupost és una eina viva, una llei que
haurem de debatre en el Parlament de les Illes Balears i que
debatrem entre totes les formacions polítiques, les que són a
l’oposició també supòs que aportaran en positiu alguna cosa,
i evidentment, l’aprovarem, m’imagín, els grups que donen
suport al pacte, que ningú més no se sumarà al pressupost
aquest darrer any de legislatura. Però estic convençuda, en tot
cas, que aprovarem un bon pressupost i tancarem una
legislatura com hem fet des del principi, rigorosa i dirigida a
les persones i a les necessitats reals que tenen cadascuna de
les Illes Balears.
Feia referència també a tot el que hem avançat en termes
de salut i amb els canvis de posició que ha tengut el Partit
Popular també respecte dels pàrquings hospitalaris, dèiem en
temps de broma, no?, que quan són a l’oposició sembla que
canvien de posició, per tant va molt bé que el Partit Popular
sigui a l’oposició, perquè no només és que el Govern executa
polítiques en positiu per a les persones, sinó que, a més, a ells
també els redreçam a coses que ja haurien d’haver redreçat fa
estona.
És vera que, com vostè deia, s’ha fet una aposta forta per
acostar la salut, i jo crec que això sí que és cert, el Govern
Bauzá, entre moltes altres coses, va allunyar molt l’assistència
sanitària de les Illes mal anomenades menors, de Menorca,
Eivissa i Formentera, i és veritat que hi havia un cert aïllament
i és veritat que s’ha fet una feinada immensa perquè els
especialistes s’acostin a les Illes i per tant haver d’evitar els
desplaçaments, aquesta part humana que vostè ha explicat en
moltíssimes ocasions en aquest Parlament i que jo, sempre
que he anat a Menorca, tant com a presidenta, com abans, quan
érem a l’oposició, amb els companys del meu partit, sempre
s’explicava a les associacio ns de malalts la necessitat
d’entendre com de dur és que una persona que es troba malalta
i la seva família s’hagin de traslladar. Per tant, crec que
aquesta empenta que s’ha donat des de la Conselleria de Salut
evitant els 3.000 desplaçaments és molt positiva.
Crec que és molt positiu també el canvi amb Son Granada,
que vàrem discutir mo ltíssim, a Can Granada a principis de
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legislatura, l’obertura d’aquestes habitacions a Son Espases,
que són importants, la residència de Son Espases que és una
altra qualitat, és la diversificació en altres llocs com els pisos
d’ASPANOB o poder anar amb les dietes a un altre espai tant
a Palma, com evidentment quan parlam de desplaçats a la
península, que també ens continua ocorrent en aquest cas als
ciutadans de les quatre illes.
Vostè sap que amb la negociació que fem al pressupost,
també es preveu l’augment del 2% de les dietes de
desplaçament en els pressuposts de l’any 2019, precisament
per millorar els drets dels ciutadans i sobretot també millorar
les condicions dels nostres malalts i dels seus familiars quan
s’han de desplaçar, desgraciadament, per aquestes qüestions de
salut a la resta d’illes i sobretot en aquest cas a l’illa de
Mallorca, allò de l’avió de les 24 hores, tot això que s’ha
aconseguit a Menorca, vostè posava l’exemple de la
radioteràpia, i, efectivament, quan hi ha coses bones que venen
d’un altre govern, s’acaben, i això és el normal de la política,
per tant no dimonitzar la continuïtat de segons quines
polítiques, sinó tot el contrari.
Quant a tot el que fa referència a la part més territorial,
urbanística, evidentment, també s’ha fet moltíssima feina en
evitar tot el creixement més especulatiu que duen les anteriors
llei general turística, la llei agrària i la llei del sòl i s’ha
apostat evidentment per la preservació del nostre territori, i
aquí a Menorca, crec que és un emblema, sempre ha estat un
emblema, la capacitat que ha tengut de poder protegir millor
el territori, de poder explicar una història diferent, tal vegada
d’estima a la seva pròpia terra i de voler-se preservar així
talment com era. I és veritat, i això jo vaig poder assistir com
vostè recordava a la Diada de Menorca, amb la discussió sobre
la Reserva de la Biosfera, nosaltres, com a govern, hem fet
aportacions econòmiques, és vera que alguns poden discutir si
són mo ltes o poques, s’han fet i això és obrir un camí
important, i és veritat que tal vegada, com vostè explicava,
s’hauria de fer una iniciativa legislativa per part del Consell de
Menorca sobre la Reserva de la Biosfera, perquè,
efectivament, fa 2 5 anys, hi ha coses a valorar i poder
plantejar-se entre tots i totes per millorar aquesta línia de
treball conjunta.
Igual que és important també haver fet visible a Menorca,
i això el Govern ho ha fet crec que d’una fo rma molt clara,
quan hem posat un Pla d’indústria, i sabem que a Menorca la
indústria té un pes molt important, el Pla d’indústria sí, que no
s’ha de co mparar mai, perquè no és per comparar ni molt
manco, però sí que percentualment l’illa de Menorca se’n veu
millor beneficiada, doncs per què? Perquè hi ha més indústria
a donar suport i, per tant, el Govern ho ha fet així, no? Quan ha
hagut de primar els interesso s de Menorca els ha primat, a
Eivissa els ha primat, o a Formentera els ha primat o a
Mallorca els ha primat, perquè nosaltres som el Govern de les
quatre illes, entenent que hi ha realitats diferents i entenent
també que tot són economies diferents i amb visions diferents
també de cadascuna de les Illes.
I també amb respecte absolut als consells insulars, abans
ho deia, que també és important, amb una millora del

7553

finançament i també amb una millora dels acords. La
Conferència de Presidents amb els consells insulars ens ha
permès també un espai de diàleg entre govern i consells, que
hem estat capaços de fer iniciatives conjuntes i d’intentar
sumar i multiplicar les iniciatives que fan cada una de les
institucions, igual que es treballa amb la Comissió General de
Consells Insulars, també aquí, en el si del Parlament; en
definitiva, entendre que som una realitat pluriinsular, que cada
illa té les seves pròpies reivindicacions i les seves pròpies
formes d’entendre’s i que, per tant, això crec que és
absolutament explicable.
De fet, ho he dit moltes vegades, crec que és un exemple
també quan parlam de diàleg i d’entesa entre institucions i que
cadascú se senti com es vulgui sentir, crec que les Illes
Balears també som un exemple de concòrdia, de diàleg i de
convivència que la duem molt bé, que la duem entre les quatre
illes i que mai no hem tengut en absolut cap problema, malgrat
alguns ho hagin volgut interpretar així.
Vostè acabava la seva intervenció amb tot el que fa
referència al règim especial i a les necessitats de més
recursos i als acords que s’han pogut fer també amb termes
estatals, pel que fa al descompte del 75%, i a la negociació
que s’ha pogut fer a Madrid; jo crec que hi ha reptes que s’han
aconseguit també per a l’illa de Menorca, que ara tal vegada no
hi hem entrat, però allò dels quarters d’Es Castell, l’acord
entre les institucions de l’Ajuntament d’Es Castell, del Govern
i del Consell Insular; l’aposta pels centres educatius a l’illa de
Menorca; l’aposta pel centre integrat que hem de fer a
Ciutadella; la millora del Port de Ciutadella, que era mo lt
reivindicada i molt important, o la del Port de Fornells, en
definitiva, crec que la inversió pública també s’ha notat
moltíssim a l’illa de Menorca.
I deia, per acabar, amb tot el que fa referència a la
negociació que ens queda per fer en termes de règim especial
i fiscal per a les Illes Balears i el ja aconseguit, Sr. Nel, Sr.
Martí...
(Remor de veus)
... aquest govern i els partits que li donen suport hem defensat
amb força el 75%, perquè hi crèiem, no perquè Canàries ho
vulgui, jo crec que hem de tenir autoestima pròpia i saber el
que hem fet i el que hem lluitat, tal vegada vostè ho veu des
d’un punt de vista; jo que he estat a les reunions ho veig des
d’un altre, i sé el que ha batallat el Govern de les Illes Balears
a les reunions amb els ministeris espanyols i amb els canaris
perquè hem hagut de pactar també les estratègies polítiques,
per tant, escolti, posem-nos en valor tots, en aquest Parlament,
en aquest Govern i la feina feta, que si no hagués estat perquè
hi hagués una estratègia política al voltant de la reivindicació
a Madrid, amb tots els respectes, bé, sí, cadascú demanava per
a casa seva, l’esmena del Sr. Quevedo demanava per a
Canàries, no per a Balears, qui ha demanat per a Balears és el
Govern de les Illes Balears i és el Parlament de les Illes
Balears, que és qui ha defensat els temes.
(Alguns aplaudiments)
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Per tant, així seguirem, amb aquesta feina de reivindicació.
I aspirem, jo aspir a un estat on perquè et donin una cosa no és
perquè necessitin el teu vot per dir no sé què i et donin
almoina, jo aspir que visquem a un estat clarament federal on
les Illes Balears tractin de tu a tu amb la resta de comunitats
autònomes i amb el Govern d’Espanya.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Passam a la rèplica del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Nel Martí.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President. No en tenc cap dubte que el
Govern, o vull pensar, em decebria molt que el Govern de les
Illes no hagués batallat a mort per una qüestió tan bàsica i
essencial, per tant no ho qüestion, però sí que és cert, per a mi
els nombres canten i si no canten que em diguin per què ara,
i El Pi ho sap ben bé, es plantegen les OSP com si fossin una
cosa d’avui per a demà, que em fa molta gràcia, perquè una
OSP és una altra cosa, però bé, que hagin de posar una bateria
d’obligacions de servei públic dins el règim especial, per què
es planteja? Doncs perquè hi ha hagut qualque partit, Nova
Canària, que ha posat el tema damunt la taula, per tant que algú
ens marqui l’agenda, jo no dic que no ens n’hàgim d’aprofitar,
és clar que ens n’hem d’aprofitar, però jo torn a insistir,
m’agradaria que fos per convicció i per sensibilitat de la resta
i no per haver de forçar i utilitzar l’aritmètica per aconseguir
coses justes.
Jo, Sra. Presidenta, el que crec és que, quant a l’àmbit
educatiu, tenc molt clar que el que no podem fer és fallar a la
comunitat educativa i no li podem fallar perquè la implicació
de la comunitat educativa durant la passada legislatura és
d’admirar. Tenir un document, un pacte social per l’educació,
desenvolupat per la societat civil, Illes per un Pacte, té, no sé
com dir-ho, no molt de mèrit, és un luxe que no podrem pagar
mai. I per tant jo crec que es mereixen doncs poder-se reunir
amb el Govern, poder-se reunir amb la presidenta i conèixer
quina és la situació i quins són els tempus i donar-los
l’esperança i el compromís que les coses s’acompliran, i que
hi ha voluntat que hi haurà un pacte polític, que açò depèn de
les parts. Per tant, el pacte polític d’acord, jo puc decidir pel
que jo faré i pel que vull.
Però una altra cosa el que sí és cert és una llei, és ver que
hi ha d’haver coherència amb un procés i l’altre, però també és
ver que tenim l’àmbit competencial que tenim en educació i
tenim els consens que tenim en educació, i dins el pacte social
per l’educació hi ha aquestes coses, poques o moltes, per a mi
ja prou suficients, per elaborar una llei, i d’açò es tractava.
Insistesc, no es tracta de partir d’una llei de màxims global
d’educació, però sí tenir una llei d’educació que pot incidir en
qüestions importants i que comencem a legislar, per orgull,
que deia vostè, per orgull, perquè som una comunitat que

volem decidir el nostre futur i volem que amb allò que podem
decidir i podem especificar, per les particularitats, ho haguem
de fer.
I també insistir en els mil, i entenc la negociació del
pressupost i és així i nosaltres hi participarem, però insistesc
que els mil milions és allò amb que la comunitat educativa
partia, partia amb una situació que no sabia on ens duria en
absolut, qui havia de pensar que tendríem el pressupost que
tenim i, per tant, crec que més injustificable és que mai.
Per tant, jo demanaria, crec que val la pena tenir cura i
explicar i parlar amb la comunitat educativa; asseure’s amb
Illes per un Pacte, respondre a les seves demandes, explicarlos com es troba el tema, perquè doncs el temps passa i jo
crec que el temps electoral contamina l’ambient i crec que és
just fer-ho.
Alguns aspectes que ens hagués agradat també po der
desenvolupar almanco a nivell de debat i poder fer una passa
més, i no ha estat així, tot i que s’ha estudiat des del Govern,
des de MÉS per Meno rca, Podem també ho va demanar, i
volíem fer un debat sobre els imposts de tipus ambiental; no
per una qüestió de recaptació en si, sinó perquè també són un
instrument corrector que pot modular certs incentius a favor
del medi ambient i, per tant, nosaltres pensàvem que un debat
rigoró s, temporalitzat, sobre l’impo st d’elements
contaminants, sobre l’impost de telecomunicacions, bé, tos
els que teníem en cartera de poder estudiar, hagués estat just,
hagués estat necessari, entre d’altres coses perquè, doncs si és
ver que tenim previst donar continuïtat a un govern d’esquerres
i de progrés, doncs crec que val la pena també tenir una agenda
en aquest sentit, i si és que no, dons és que no, però crec que
tots hauríem de compartir quin és el camí que pensam en
aquesta direcció i no espantar-nos per l’abús i per la
manipulació mediàtica, que sabem que es produirà, en contra
d’aquest govern, que sí generam molts d’imposts, sí que volem
ofegar l’activitat eco nòmica, etc., cosa que evidentment és
absolutament falsa.
Crec que també, com a autocrítica, queden coses pendents
i queden coses pendents no per voluntat ni per intenció, sinó
perquè doncs hi ha qüestions que de vegades són difícils de
resoldre. Teníem un compromís amb la televisió pública de
les Illes Balears quant a definir quin model vo lem, quant a
decidir sobre internalització o no i de quins sectors i de
quines parts d’aquesta televisió pública; quin paper havien de
jugar les extensions territorials, i hem quedat a mig camí, hem
quedat a mig camí. Crec que IB3..., crec que n’Andreu
Manresa fa una feinada immensa, però crec que, i en aquest
cas, crec que pas culpa, aquí en aquest cas no al Govern, sinó
al Parlament, perquè té una vinculació molt directa amb el
Parlament per garantir la seva autonomia, calia que hagués fet
una passa més. Avui no tenim definit el model, no tenim
definit el camí i crec que és hora de fer-ho si volem que
realment la televisió pública jugui la funció social i la funció
pública que se li ha encomanat.
A l’àmbit de l’economia tampoc no em puc estendre,
valoram molt positivament la creació de l’impost de turisme
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sostenible, no en tenim cap dubte, crec que ha estat un èxit,
funcio na bé. És cert, com a debilitat, que el ciutadà voldria
veure ja molt materialitzades les actuacions, però m’adreçaria
al primer que he dit, hi ha un procés de participació , les
institucions hi participen, prioritzen i les actuacions es veuran,
es veuran i seran positives en la direcció en la qual es va crear
aquest impost, no amb una funció recaptadora per se, sinó per
compensar, revertir, evitar doncs l’impacte ambiental i social
derivat de l’activitat turística i també per modernitzar un
sector que és clau i també modernitzar un destí que és el de
les Illes Balears diferenciat per cada una de les illes, amb les
seves característiques com a destí. Per tant, en aquest sentit
ho hem de valorar i ho valoram molt positivament.
És cert que també hem tengut alguna tensió, no ho dubt i en
aquest cas amb Podem, a veure si s’havia de doblar o no
s’havia de doblar, i nosaltres, efectivament, vam defensar que
no, que a l’hivern no era bo doblar, i ho dèiem amb visió de
Menorca, però si afectava i perjudicava Menorca creiem que
la consideració cap a aquesta illa com a mínim s’havia de tenir,
perquè pensàvem que era fer un relat i un discurs que anava
absolutament en contra d’allò per la qual cosa s’havia apostat
i és donar suport, estar al costat d’aquells sectors que han fet
un esforç important en la desestacionalització, en crear una
oferta complementària, que hi han apostat de valent i que
percebien aquest doblar durant l’hivern com a un element que
no incentiva, sinó que té un efecte contrari.
I aquesta tensió, però, jo crec que s’ha resolt bé, no sé avui
Podem com ho valora, no sé com ho valora, jo estic convençut
que la vam encertar i agraesc al Govern també que assumís
aquesta posició, i ho dic en aquest cas perquè en aquest cas,
perquè valorant, i ara que acaba la temporada i es fan
valoracions i diagnòstics, crec que seria clau, i crec que
generaria un discurs molt contrari a l’impost turístic, li faria
pagar coses que no són responsabilitat de l’impost turístic, la
valoració que es po dria fer en aquest moment. Per tant, en
aquest sentit jo crec que l’impost turístic, per molt que el
Partit Popular parli d’ara el llevaré, ara no el llevaré i no
sabem demà què passarà, és evident que és un impost que s’ha
creat per quedar, és un impost que dóna, no resta, sinó que
suma, que dóna fins i tot jo diria una imatge d’un destí modern,
d’un destí compromès, en aquest cas amb el territori, amb el
medi ambient i que doncs ho materialitza també amb una cosa
que fan moltes ciutats i molts destins.
I acabaria ja, per parlar d’un repte també que bé, que també
haurà de ser un repte per a temps futur, però que crec que en
aquest cas vam quedar molt tot sols MÉS per Menorca amb
aquesta aposta, però que estam convençuts que és necessari.
L’altre dia El Pi duia una moció sobre el model de policia, jo
no sé si anava amb aquesta direcció, no la vaig acabar..., però
sí que tenc clar que un dia o altre haurem d’afrontar allò que
diu l’Estatut d’Autonomia i és que parla d’una policia
autonòmica, si es vol dur un model propi, però hauríem
d’especificar, d’una policia autonòmica. Perquè ho diu
l’Estatut d’Autonomia, perquè ho volen totes les comunitats,
no ho neguem, les comunitats van en el camí de crear-la amb
una perfil i un model o un altre, perquè és el moment també de
demanar la transferència de certes competències per part de
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l’Estat en seguretat, perquè és el moment. I perquè cada dia
tenim més responsabilitats i competències que ja no poden
dur a terme de forma subsidiària la policia local, que ho fa, i
ho fa molt bé, però que necessiten ser assumides i donar
resposta a competències dels consells i del Govern per part
d’una policia pròpia autonòmica.
Em podria referir a activitat, em podria referir a lloguer
turístic o em podria referir a moltes activitats que necessiten
aquest perfil. És cert, i jo crec que açò era un poc el debat, que
algú a qui no li interessava podia donar la imatge que
co ntractaríem ara aquí 2.000 policies per no crear... No,
aquestes policies, com s’han creat totes, com s’ha creat la de
Catalunya o la del País Basc, es creen a poc a poc, i es creen
de forma coherent, amb els recursos i amb les competències
que un té, i aquest camí crec que era bo encetar-lo, si no és
ara, estic convençut que en el futur haurà de ser així. Nosaltres
ho vàrem plantejar, és un debat que va quedar incorporat, he de
dir també (...)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Martí, vagi acabant, per favor.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
... però crec que necessita un camí.
I he acabat, Sr. President. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Martí. És el torn de contrarèplica de la
presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Martí per aquesta nova
intervenció on ha incidit en una sèrie de qüestions que crec
que estam amb moltes d’acord i amb alguns reptes que tenim
per al futur, jo deia que és una legislatura que li falten vuit
mesos de recorregut per acabar aquesta legislatura, però que
pensam seguir governant, per tant evidentment tenim reptes de
futur que haurem de seguir debatent i haurem de seguir
conjuntament aprovant i tirant endavant noves polítiques,
perquè els problemes no s’acaben mai i les solucions sempre
les hem de plantejar des del rigor i des de la necessitat de
trobar les millors propostes.
Convicció, no ho dubti, convicció en tenim, convicció en
el que fem en tenim, i jo crec ho ha demostrat des de la
coherència amb les polítiques pactades i des de les
reclamacions que hem fet davant el Govern d’Espanya en el
que fa referència al règim especial, al transport, al
finançament, tot el que vostè vulgui, hi ha convicció clara de
cap on hem d’anar i jo crec que aquesta és una de les bondats
d’aquesta legislatura, del Govern i dels partits que li donen
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suport, la capacitat d’entendre cap on volem anar. I per això
hem pogut avançar també, si un no es marca límits o
plantejaments de cap on vols anar és difícil poder aconseguir
aquestes metes.
Vo stè deia una cosa molt clara i jo la compartesc, no
podem fallar a la comunitat educativa ni als ciutadans
d’aquestes Illes, i la comunitat educativa va donar una lliçó
impagable durant la passada legislatura. Jo, sincerament, crec
que no li fallam, crec que s’ha fet una feinada immensa,
immensa, des de la Conselleria d’Educació i evidentment
gràcies també a la comunitat educativa la qual ha estat
disposada a acceptar aquest debat, aquestes millores dins les
escoles i entendre també la realitat d’on veníem, i veníem de
775 milions d’euros invertits en educació i d’una situació de
crispació mai vista i que, per tant, hem pogut rompre allò que
era molt important per parlar d’innovació pedagògica, de debat
pedagògic, de com anam a l’èxit escolar, de com lluitam
contra l’abandonament escolar, de com lluitam contra el
fracàs escolar i en aquesta línia fem feina amb la comunitat
educativa.
I és clar, evidentment, jo, com vostè, pens que és molt bo
que s’arribi al pacte educatiu a la comissió del Parlament de
les Illes Balears i és molt bo poder tenir la llei educativa, de
l’avantprojecte que prepara la Conselleria d’Educació, i en
aquesta línia estic convençuda que junts, Sr. Martí, seguirem
fent feina.
En to t el que fa referència al debat pressupostari ho
deixarem per al debat pressupostari i evidentment cada grup
intentarà millorar-los des d’una llei que pugui plantejar el
Govern de les Illes Balears. Nosaltres som coherents amb el
que diguérem amb el que ens comprometérem amb la
comunitat educativa i per això explicam el 19 aquests mil
milions en educació i formació, que, evidentment, debatrem
en el Parlament de les Illes Balears i que aporta per primera
vegada, per primera vegada no, que aporta d’una forma clara
aquest any un augment molt important en pressupost de 0 a 3
anys, que aquesta legislatura ja és la legislatura que més s’ha
invertit en 0-3, això ja ho duem fet, aquests tres anys són 5
milions d’euros més que cap altra legislatura de la història
amb doblers propis de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, desgraciadament ara no hi podem sumar ni un euro
del Govern d’Espanya a aquesta etapa que per a nosaltres és
educativa, que esperem que la puguem tornar sumar aviat i que
en el pressupost de l’any 2019 volem fer un esforç important.
Perquè, efectivament, l’etapa del 0-3 anys és una etapa
educativa perquè hi ha hagut un gran moviment social a favor
d’aquesta reclamació i perquè els grups que donam suport al
govern i els que formam el govern hi creiem fermament i ara
la possibilitat pressupostària ens dóna la possibilitat, valgui la
redundància, de poder fer efectives aquestes inversions. I a
més a això hi afegim les deduccions fiscals que explicava ahir
per a les famílies, per poder desgravar fins a 600 euros
d’aquelles despeses que fan referència als infants, no només
de 0 a 3, sinó de 0 a 6 anys, que això també ajuda a la
conciliació. I recordar que això són 28.600 nins i nines de les

no stres Illes i per tant crec que és una dada absolutament
important.
Vostè deia, em de seguir treballant sobre la fiscalitat, la
fiscalitat deia vostè i, en general, sobre el model fiscal de la
nostra comunitat autònoma i sobretot l’estatal, crec que avui
tenim una bona notícia perquè la ministra de Transició
Energètica ha anunciat la suspensió de l’impost del sol, que
tantes vegades hem criticat des d’aquesta cambra
parlamentària...
(Alguns aplaudiments)
..., i que això , l’eliminació, la congelació d’aquest 7% de
l’impost de la generació elèctrica ajudarà a abaratir el preu de
la llum, del qual avui també debatíem amb altres portaveus
parlamentaris. I és veritat, nosaltres hem apostat per crear un
impost nou en aquestes illes, un impost que vostè deia, i jo
n’estic convençuda que ha nascut per quedar-se aquesta vegada
sí, perquè ni tan sols el PP no s’atreveix ja a criticar-los, de
fet ja proposa la seva continuïtat clarament, i per tant això és
un bon canvi també del Partit Popular i és una bona notícia per
a aquestes illes. Tenim un impost que es gestiona bé, que no
té cap contestació social, que efectivament dóna aquest plus
de modernitat d’unes illes que demanen al turista solidaritat
per tenir un paisatge acurat, per tenir un medi ambient acurat,
per apostar per la cultura, per la gastronomia, pels productes
típics de les Illes, per l’habitatges, per tantes i tantes coses
que té com a finalitat l’impost de turisme sostenible, que ja en
aquesta legislatura ha reportat 204 milions d’euros i que en
aquesta línia seguirem treballant; que si no s’hagués aturat
l’antiga ecotaxa, doncs ara ja ens trobaríem en unes
condicions diferents, desgraciadament el PP sempre arriba
tard per tot.
També ha parlat de la televisió pública de les nostres Illes
i evidentment jo estic d’acord amb vostè, vàrem quedar que el
model audiovisual es debatria en aquest Parlament i en aquest
Parlament s’ha de debatre, perquè crec que també és important
haver acotat els termes de com entenem la democràcia, de
com entenem la separació de poders i és important també que
haguem donat la independència que pertoca a un mitjà de
comunicació pública, que només sempre quan governa la dreta
està absolutament controlat políticament i partidistament, i
aquest no és el nostre model, el nostre model és defensar una
televisió pública independent, gestionada per professionals,
amb continguts solvents i rigorosos i amb unes funcions molt
bàsiques, que són evidentment el suport a una informació
veraç i plural, que ens marca la Constitució que s’ha de donar
i que moltes vegades no existeix així, des de la independència
política; entendre que tenim una llengua pròpia, per tant és una
eina fonamental per a la normalització lingüística; entendre
que som quatre illes i això fa país, i això sí que crea lligams
entre les quatre illes; i entendre també que és una forma de
donar suport a totes les nostres empreses audiovisuals, que
só n moltes i a tot el sector aquest que tecnològicament és
molt avançat i és molt important donar-li suport.
A partir d’aquí, el model audiovisual sí que quedàrem que
seria debat del Parlament de les Illes Balears i que el Govern
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mantendria aquesta neutralitat, que no manca d’opinió, que la
té i la representa evidentment a través dels grups polítics que
també fan la feina en aquest Parlament de les Illes Balears i
que també ens representen al Govern de les Illes Balears.

I què ha passat? Idò que a hores d’ara ni tenim conselleria
de transparència ni tenim llei de transparència, i això, com a
mínim, permeti’m que digui que és un fracàs quan ja som a
punt d’acabar la legislatura.

I els reptes de futur, vostè els explicava respecte del
desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
i la policia autonòmica i sí, hi ha reptes en el model
institucional, en les competències que haurem d’assumir com
a comunitat autònoma amb aquest orgull de sentir-nos que
volem decidir més coses de cada vegada i poder aplicar més
les polítiques des d’aquí, també amb el plantejament de més
autonomia financera, més corresponsabilitat fiscal a l’hora de
defensar un sistema de finançament autonòmic per a aquestes
illes, i també evidentment amb els necessaris canvis
institucionals a nivell espanyol, que necessitaríem també
després de quaranta anys una reforma de la Constitució
Espanyola i tal vegada després de més de deu anys també una
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, però
alguna cosa hem de deixar per al pròxima legislatura, Sr.
Martí.

Em dirà que després de les (...) del cas contractes dels seus
socis de govern, deixar en les seves mans una matèria tan
delicada com aquesta hauria estat probablement una
insensatesa, una irresponsabilitat, no li ho neg, però el cert és
que ens vàrem quedar sense una conselleria digna d’aquest
nom. Ja sé que va anar a parar a una altra conselleria, però com
a mínim no amb el mateix nivell.

Convindrà amb mi que no tot ho podem abraçar en aquesta
legislatura, que hem anat a la urgència, hem transformat
realitats socials molt dures per a molta de gent, hem estat
capaços d’empènyer una diversificació econòmica, d’intentar
fer feina amb sectors econò mics emergents, de fer feina
pensant en els treballadors i treballadores d’aquestes illes, de
millorar l’educació, de millorar tots els serveis públics i en
aquesta línia, Sr. Martí, estic co nvençuda que seguirem
treballant molts d’anys.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Mixt s’ha
dividit el temps amb un torn de dotze minuts i tres de sis
minuts. Per tant, passam a la primera intervenció que és del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier
Pericay.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
President, senyores i senyors diputats. Bones tardes,
presidenta, comprenc que deu estar un poc cansada, però
farem la darrera o la penúltima intervenció , permeti’m que
comenci fent un poc d’història. En el seu discurs
d’investidura, vostè va posar molt d’èmfasi en una sèrie de
qüestions, quasi totes per contrast amb el govern anterior. De
fet, vostè ha governat sempre en aquest sentit en negatiu per
oposició al Partit Popular, supòs que s’hi deu sentir més
còmode. Idò bé, entre aquests pilars argumentals d’aquell
discurs d’investidura hi havia un concepte, el de la
transparència. Si revisa el seu discurs veurà que la paraula surt
citada unes quantes vegades en relació amb una co nselleria
que havia de dur aquest nom en aquell moment i en relació
amb una llei que també l’havia de dur.

I quant a la llei de transparència, que jo sàpiga, no existeix
ni se l’espera en aquest moment, i això darrer té remei jo ja li
puc dir, n’hi ha prou que indiqui als grups que donen suport al
seu go vern que votin a favor de la proposició de llei de
transparència que Ciutadans va registrar en aquesta cambra la
primavera passada. Nosaltres estarem encantats de rebre
aquest suport.
Miri, presidenta, si he començat per aquest assumpte, un
assumpte al qual vostè també va referir-se l’any passat, per
cert, en aquest mateix debat quan va presumir de tenir un
govern transparent i o bert i que al discurs d’ahir, en canvi,
curiosament no va merèixer ni una sola frase, ni una sola, li ho
repetesc, si he co mençat per aquí -deia- és perquè aquest
assumpte a mi com a mínim em sembla fonamental, els
ciutadans espanyols, vostè ho sap, col·loquen la corrupció al
segon lloc dels seus principals problemes i just darrere ve la
classe política. Per tant, és inevitable fer una correlació entre
aquests dos conceptes. Se suposa que els que han de resoldre
aquests problemes, és a dir, els mateixos polítics, són el
tercer i principal problema segons els ciutadans espanyols i
crec que els balears, en tant que ciutadans espanyols, no deuen
estar molt lluny d’aquesta mateixa apreciació.
Ja co mprendrà que allò de la setmana passada, per
exemple, amb el màster de la ministra i la tesi del president
del Govern, no ajuda gaire a dissipar aquesta percepció, tenir
una ministra, que ja exministra, i un president, encara
president, que han mentit i han perpetrat un plagi en uns
treballs acadèmics que han volgut ocultar...
(Remor de veus)
... és el pitjor que ens pot passar en aquest sentit.
Figurin-se, el Partit Socialista, a més, vostès que fa
dècades que ens donen lliçons d’honestedat a tots, i justament
els ha passat això.
També li diré que el Partit P o pular, evidentment, no es
queda enrere en això, i no fa falta que li recordi que hi ha una
expresidenta de comunitat autònoma que va haver de dimitir
per raons semblants i un president del partit que està en aquest
moment amb una sospita judicial...
(Remor de veus)
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... per motius que tenen a veure igualment amb la
transparència.
Ara bé, quin trist cònsol, no?, haver-se de consolar amb les
misèries dels altres.
Al llarg de la legislatura, Sra. Armengol, vostè i el seu
partit han tengut múltiples ocasions de demostrar que no tenen
res a amagar, per exemple, quan Ciutadans va demanar la
creació d’una comissió d’investigació que analitzàs
l’esfondrament de Sa Nostra, hi varen votar en contra, supòs
que se’n recorda. I ara, arran d’aquestes novetats relatives a
Son Bordoy, novetats tristes, l’hem tornada demanar aquesta
comissió. Jo esper que si no tenen res a amagar hi votaran a
favor aquesta vegada.
Però la transparència també comporta que el seu govern
faci públics d’una vegada, duim tota la legislatura reclamantho, els ingressos recaptats amb el cànon de sanejament de
l’aigua. Això també és transparència, sobretot ara que vostè i
els seus eludeixen a la falta d’infraestructures i de
finançament per justificar no haver afrontat el desastre
mediambiental i el deteriorament de la imatge turística que
suposen els reiterats abocaments d’aigües residuals a tota
Balears, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa.
I la transparència també comporta que sapiguem tots els
ciutadans quin és l’estat d’execució dels projectes finançats
amb l’impost del turisme sostenible, ens van fent passar amb
cançons en aquest tema, però encara no ho sabem. I també
quants d’alts càrrecs de la CAIB, per exemple, i del sector
instrumental tenen un certificat de coneixement de la llengua
catalana. Fa mig any que ho vàrem demanar al Govern i de
moment cap resposta, fins i tot hem demanat empara a la Mesa
del Parlament, empara que em consta que se li ha fet arribar,
però el seu govern, transparent i obert, li ho record, és incapaç
de respondre.
Creu de veres, Sra. Presidenta, que es pot exigir als
funcionaris i als professionals del sistema públic de salut el
que els mateixos alts càrrecs del Govern no són capaços
d’acreditar? No li sembla que l’exemplaritat hauria de ser un
valor i un principi incontestable del seu govern?
És clar que la transparència no és el seu fort, presidenta, i
crec que no ho ha estat mai, amb franquesa.
I ja que parlam de salut, deixi’m que li recordi algunes de
les promeses incomplides pel seu govern. A hores d’ara, vostè
mateixa ho ha sentit a dir, no tenim encara el Decret de
garantia de demora, ja sé que el tendrem tot d’una, però cada
any en aquest debat el tendrem tot d’una, per tant, jo he de
pensar que se’ls acaba el temps i no tenc per què creure que
efectivament el tendrem.
I què se n’ha fet, per exemple, del Defensor de l’usuari de
l’ib-salut, que vostès també han promès i repromès aquí
mateix, i fins i tot han votat a favor d’una determinada proposta
de resolució, com les que presentarem d’aquí a molt poc? No
se sap.

I aquest nou Son Dureta, molt bé, d’acord, d’aquí a poc
l’esbucarem, però no està ni tan sols esbucat. Per tant,
difícilment està començat, com vostès han promès.
El que em du a parlar d’un altre pla, d’un pla fracassat, el
d’infraestructures educatives. Les Balears -ja li ho han
recordat- tenen 1 16 barracons a dia d’avui, o per ventura
s’estima més el Sr. Conseller que els anomeni aules modulars,
eh?, més igual, fins i tot podem arribar a un entremig, els
podem anomenar barracons modulars, d’aquesta manera és
més fàcil encara modular i relativitzar el que això significa.
Quantes escoles ha inaugurat en aquests quatre anys? Una
esco la. En canvi, els barracons modulars han crescut com
bo lets. El Partit Popular els en va deixar quasi un centenar,
vostès varen prometre reduir-los en un 70% i ara en tenim
116, un èxit modular, presidenta, enhorabona.
I ja que parlam d’educació li he de confessar que
m’estranya que no es referís en el seu discurs al percentatge
d’abandonament escolar d’aquesta comunitat.
Miri, que no es referís a la imposició de la immersió
lingüística obligatòria a l’escola pública això ho entenc,
perquè a vostè li deu semblar normal que la majoria dels
nostres nins i joves no puguin estudiar en la seva llengua
materna, que vés per on!, a més, és la llengua oficial de l’Estat,
fins i tot li deu semblar normal que s’hagin donat casos
d’adoctrinament a determinats centre docents, com va
reconèixer el Defensor del Poble. Ara bé, que no fes al·lusió
al percentatge d’abandonament escolar d’aquesta comunitat
em sembla, què vol que li digui, una desconsideració cap als
ciutadans i evidentment cap a la realitat mateixa. Li reco rd,
com a mínim un de cada quatre joves balears d’entre 18 i 24
anys han deixat d’estudiar, presidenta, i molts ni tan sols tenen
l’ESO. Tenim un rècord, idò, som la pitjor comunitat
autònoma, pitjor i tot que Ceuta i Melilla, que ni tan sols són
comunitats autònomes.
Ahir vostè ens deia que aquest govern aposta pels joves i
per la qualitat i per la modernitat i pel progrés i per no sé
quantes coses més, totes fantàstiques i que totes les hi
compraríem, evidentment amb molt de gust i les li compram
amb molt de gust, ara, amb aquest percentatge d’abandonament
escolar, amb aquest percentatge d’abandonament escolar
podem apostar realment pels joves? I amb els resultats, a més,
que aquests joves obtenen a les proves PISA podem apostar
per ells? Ja sé que hi ha excepcions, ja sé que tenim joves
realment ben formats, però, és clar, ens hem de referir al
conjunt i ens hem de referir, evidentment, a la mitjana, i
d’aquesta manera la situació no és una situació gens optimista.
Ja que tractam de números la vull felicitar per la rebaixa de
l’impost de transmissions patrimonials, segur que això ajudarà
molts de ciutadans, joves o no tan joves, a emprendre
l’aventura de comprar-se un pis. Ara, també li he de dir que
s’ha quedat curta, presidenta, que hauríem pogut anar una mica
més enllà en aquesta rebaixa d’imposts i en concret en tot allò
que té a veure amb aquest tram autonòmic de l’IRPF on estam
per sota, mínim fins al 60.000 de la mitjana de les comunitats
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autònomes i evidentment no ens costaria gens d’equiparar-nos,
com a mínim, amb aquesta mitjana.
I hem de parlar, clar, dels dos grans reptes relacionats amb
el finançament d’aquesta comunitat, bé, d’un dels dos hi ha ben
poc a dir, l’actual govern espanyol ha renunciat a abordar la
reforma del finançament autonòmic dins la present legislatura
i s’ha situat d’aquesta manera en la mateixa línia del seu
antecessor, aquests set anys que vostè al llarg d’ahir i d’avui ha
anat repetint tantes vegades.
De totes maneres ja ho veu, eh!, tants de viatges a Madrid
i realment, en aquest cas que comanden els seus, no se’n surt.
De totes maneres esper, i li dic amb tota sinceritat, que aquest
règim especial tengui més èxit. Ahir ens anunciava que en el
mes de novembre ja hauran arribat a un acord i a un acord
satisfactori, tant de bo, eh! De totes maneres permeti’m que
li digui que aquest anunci del doctor Sánchez, basat en el
suport de populistes independentistes, jo francament no tenc
gens clar que segueixi sent vàlid d’aquí un parell de mesos,
però en fi, tant de bo m’equivoqui també.
Per altra part, presidenta, el seu discurs d’ahir contenia una
sèrie de qüestions que no sé molt bé si qualificar de mitges
veritats o, clar i llampant, de certes mentides. Què és això de
presumir d’oposicions, per exemple, quan tenen com a origen
un aco rd, i vostè ho sap perfectament, entre el Govern de
l’Estat i els sindicats? Acord que després cada comunitat
autònoma, evidentment, gestiona en aplicació de les seves
competències. El seu govern en aquestes oposicions s’ha
limitat, evidentment, a convocar-les i a organitzar-les i de
manera, de vegades, si vol que li ho digui, prou deficient. I si
no parli amb la seva consellera d’Administracions Públiques,
que veig que ara no és aquí, que li explicarà el trist destí
d’aquests gairebé 400 aprovats a les oposicions, en el cos
auxiliar d’administració de la CAIB, que hauran de repetir la
prova per la incompetència de qui la va preparar i gestionar.
Què és això de presentar la llei agrària com una proposta
consensuada amb el sector quan resulta que la llei té la
majoria del sector en contra? Què és això de presumir de la
naturalesa d’una manera genèrica quan resulta que segons
ICOMOS la Serra de Tramuntana es troba en semi abandó i
fins i tot pot perdre de resultes d’això la distinció de
Patrimoni de la Humanitat? Què és això de presumir d’haver
convertit Es Trenc en un parc natural quan per culpa d’això
està més brut que mai? Què és això de vanaglo riar-se de la
transformació del model turístic i com de bé funciona aquest
sector quan resulta que vostè ha estat incapaç de sortir en
defensa del turisme cada vegada que l’independentisme
pancatalanista ha desplegat el seu vandalisme xenòfob pels
carrers i platges de Palma?
(Remor de veus)
Perdoni, vandalisme xenòfob, exactament és així com s’ha
de qualificar.
I li recoman, li recoman, si m’ho permet, que vagi alerta
amb la contaminació que exerceix la situació política de
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Catalunya respecte de les Balears, li pos un exemple a l’àmbit
econòmic: la inversió estrangera entre juliol i octubre del
2007 va caure un 88%, entre juliol i octubre de 2016, supòs
que sap qui és aquest període, i de... de 2017, perdó, i de 2017
a 2016 va caure un 45%, és a dir, 252 milions manco dels que
hi havia l’any anterior. I si miram la inversió estrangera també
en I+D+I aquesta va passar d’11 milions el 2016 a 68.000 el
2017. Són tendències preocupants, hi estarà d’acord, no?
Hi ha moltes més coses que m’agradaria dir-li en relació
amb el seu discurs i en general amb el seu govern al llarg
d’aquesta legislatura, però el temps de què dispòs
desgraciadament no m’ho permet, però hi ha un fragment del
seu discurs que no puc estar-me de comentar, com a mínim un
poc més a fons, vostè va presumir ahir de rigor en la gestió
dels doblers públics i ho va fer emparant-se en la reducció
d’enguany del deute públic per primera vegada en més d’una
dècada, crec que va dir textualment. Aquesta és l’obligació de
tot govern, en efecte, anar reduint el deute i jo, com és natural,
la felicit per això, tot i que també em veig obligat a recordar-li
que aquest deute actual continua sent superior que el que va
trobar vostè l’any 2015. És a dir, que en termes de legislatura
estam per sobre. Ara bé, en tot cas tot indica que això d’aquest
any ha estat una excepció i això és el que a mi em preocupa,
l’altre dia jo li demanava a la consellera justament si de cara
a l’any que ve...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pericay, per favor, vagi acabant.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
... tendríem també -acabaré tot d’una, Sr. President- si de cara
a l’any que ve tendríem també una reducció d’aquest deute i
em va dir que en això no podia dir-me absolutament res. Em
tem que evidentment no em podia absolutament res perquè
aquest superàvit possible, suposant que existeixi, està
perfectament ja destinat i pressupostat a la campanya electoral
que ens espera. En tot cas això és una pena.
Ja per acabar, permeti’m un consell, el pròxim pic que hagi
de pronunciar un discurs demani a qualque informàtic que el
passi abans per un software d’aquests que detecten possibles
plagis, no em malentengui, ja sé que les paraules són totes
seves, que no ha plagiat ningú, però en tot cas sí que podem
parlar d’autoplagi al llarg del text, ni que sigui per les
repeticions que vàrem escoltar tots plegats, eh?.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pericay.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
En tot cas, estic segur que els que tenguin l’ocasió
d’escoltar el seu nou discurs, sigui en aquest àmbit o en un
altre, això li agrairan.
Moltíssimes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pericay. Seguim amb el Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Consuelo Huertas.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Gràcies, president, bon dia a tothom. Tot just abans de
pujar a la fi he estat capaç de contenir el riure, de què parla
aquesta?, deu pensar vostè. Jo li ho explic: del riure que
provoca que vostè parli d’acords i col·laboracions o que
necessitava a tothom sense excepció perquè a la fi vostè tan
sols necessita aquells que només coneixen una frase: “sí,
bwana”. Vostè necessita l’acord i col·laboració de gent amb el
sentit crític atrofiat, veig que uns quants ni hi són ni tan sols.
D’aquí el meu riure, perquè tanmateix si saben cap exemple de
quelcom al llarg que duim de legislatura ha estat del
sectarisme i la prepotència a l’hora de fer les lleis.
Bé, tenc poc temps, he d’anar per tema. Habitatge, està bé
això que ara que anam al fi de la legislatura descobreixin que
calen més habitatges públics perquè, no s’equivoquin, els
resultats en polítiques d’habitatge del seu govern són iguals a
zero. Pot ser el seu pla sigui bo, però la gent està cansada dels
seus plans, del seu bla, bla i del seu farem, farem, farem, el
que la gent vol quan s’entra a l’última part de la legislatura són
realitats, Sra. Armengol. Vostè hauria de ser aquí no parlant
dels millors plans sinó parlant dels millors resultats.
Un dels conceptes que sí he entès és el de la fàbrica
d’oportunitats que vostè ha esmentat perquè és indubtable que
han fet del seu govern una fàbrica d’oportunistes, no
d’oportunitats, innovant en l’excés legislatiu a costa moltes
vegades de lleis buides, mal preparades, sotmeses a múltiples
rectificacions i aprofitades, amb clar frau de llei per passar a
la ciutadania modificacions per la porta de darrera o ofegant
iniciatives, com l’Oficina anticorrupció abans que neixi.
I que dir dels seus rècords? Rècord d’ocupació, molt bé,
però de quina ocupació? Una ocupació inestable, mal pagada,
mileurista quan hi ha sort.
I continuarem amb la llista d’espera de sanitat i
dependència. Les xifres estan manipulades ja que no compten
tothom, la ciutadania no percep que s’hagi avançat tant com
diuen, probablement perquè el que diuen no és cert, i estic
molt contenta amb què llevin el copagament sanitari per a
tothom, inclosos, m’agradaria, els malalts crònics, i no
discriminin per favor. Quant a les llistes d’espera, Sra.
Consellera, les ressonàncies es torben de vuit a dotze mesos
i si no ho creu, si creu que és mentida telefonam ara mateix i
li demostraré.
Quant a les escoltes, és cert que ha baixat la conflictivitat,
molt bé. Però i els barracons? Aquells barracons que, segons
els acords pel canvi, havien de desaparèixer, no és que hagin
desaparegut, és que segueixen i el que és pitjor, creixen de
cada vegada més.

Quant a la dependència i a les residències, quantes noves
n’han començades? Quantes estaran acabades al final de
legislatura? M’agradaria saber si n’hi haurà qualcuna de nova
acabada abans que acabi la legislatura.
Els rècords són en sinistralitat laboral, en fracàs i
abandonament escolar, les pensions les més baixes de la
mitjana nacional, lloguers els més cars, així com el preu de
l’habitatge que amb el llindar que han posat vostès poques
ajudes donaran. Una cistella de la compra de les més cares i
rècord absolut a fer autopistes innecessàries, amb la
destrucció del territori que això comporta.
Vostè i el seu govern s’han passat tres anys dormisquejant,
el primer any fent plans, el segon any fent plans i el tercer any
me l’imagín a vostè demanant lleis, vull lleis, a tots els seus
consellers fent lleis, perquè ha d’arribar a les eleccions amb
la motxilla mediàtica plena, veritat?
Han gaudit vostès d’un dels períodes econòmics més
positius dels últims anys, no els trauré tots els mèrits, igual un
2% és gràcies a vostès, però quin resultat tenim per a la gent?
Ben poc, perquè s’han adormit en la gestió, el somni de
l’autocomplaença.
Presumeix molt de la seva renda social garantida, una renda
que ni tan sols arriba al llindar de la pobresa, reconegut per la
Unió Europea.
Quant al REB, aquest que vostè tant promet, no ha de ser
una recopilació d’allò que ja gaudim, com és del descompte de
residents, es tracta d’aconseguir veritables compensacions
pels efectes de la nostra insularitat. De moment és una
negociació on no sabem què posen sobre la taula, obscura,
falta de transparència.
No hem sentit res de demanar la condonació del deute,
imagín que no s’han atrevit ni a insinuar-ho a Madrid, ara hi ha
el seu cap.
Sra. Armengol, la vull felicitar per la seva incursió en la
poesia floral, i he de dir-li que tinc tant clar que cada arbre,
cada cala, cada herbeta de posidònia és part del que som que
m’empegueesc de veure com deixen vostès que la merda
inundi aquests espais, no escometent les inversions que tant
urgentment necessiten o posant els mitjans per aconseguir que
s’acompleixin les lleis que vostès mateixos redacten. Així,
creen parcs naturals, però pel camí s’o bliden que després
caldrà mantenir-los, ara i per a sempre, com les finques o com
qualsevol altra inversió que facin; rebem el bé, però també
rebem el compromís de mantenir-ho perfectament per al
futur, això vostès no ho tenen present.
Per una altra banda, com es menja que aquest estiu s’hagin
frenat el màxim de càrregues del turisme i al mateix temps
tenguem la millor dada d’arribada de turistes, com ha dit vostè,
i com que no podré replicar, a la pàgina 10 del seu discurs, no
troba una mica contradictori que en escoles pugin i baixin al
mateix a gust del consumidor? No caigui en la trampa de les

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 135 / fascicle 2 / 18 i 19 de setembre de 2018

xifres, Sra. Armengol, perquè si no es produeixen aquestes
contradiccions.
Sra. Armengol, jo crec que a voltes ha perdut la vergonya,
com pot dir vostè que no pot permetre que els nostres petits
i mitjans comerços siguin arrossegats pels gegants i després
no faci res perquè els gegants del transport arro sseguin les
petites i mitjanes empreses del transport pròpies de les
Balears, com han fet gràcies al seu concurs homogeneïtzador,
no ho entenc.
I jo li diré la frase completa de n’Emma Goldman: “Als
ago sarats pertany el futur i quan no podem seguir somniant
morim”. Vostès tan sols pensen en somniar i en morir, perquè
d’agosarat en són ben poc, les seves polítiques continuen
essent convencionals i diferents d’altres polítiques tan sols en
la façana.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Huertas. Seguim amb el Grup Parlamentari
Mixt, intervenció del Sr. Salvador Aguilera.
EL SR. AGUILERA I CARRIILLO:
Moltes gràcies, president, i bona tarda a tothom. Ahir
vàrem podem esco ltar un discurs per somniar que ens
traslladava a l’any 2050, ple d’optimisme i de promeses, amb
poca autocrítica. Sincerament, Sra. Presidenta, Sra. Armengol,
és obvi que aquest govern ha mostrat sensibilitat per a
determinats temes i s’han aconseguit revertir algunes de les
retallades del Partit Popular, però queda molt per fer amb els
problemes que avui en dia pateix la ciutadania, avui ho ha
reconegut, ahir no va fer cap autocrítica respecte d’això.
Moltes paraules, moltes lleis, molts decrets aprovats que
queden en paper banyat perquè el seu partit i la resta de partits
que la suporten són incapaços d’aplicar-los. Crida
poderosament l’atenció que ahir no va fer cap comentari als
acords pel canvi, avui sí que ho ha fet, vostè és presidenta
perquè determinats grups parlamentaris us hi varen fer.
Sobre les qüestions o els temes dels quals puc parlar,
doncs el primer, i per a mi sí que és i per a moltíssima de gent,
l’educació. Sra. Armengol, arriba tres anys tard, perquè en el
seu moment, el 2015, la comunitat educativa li demanava mil
milio ns d’euros per començar a parlar realment d’un
pressupost digne en educació, però vostè avui menteix o diu
mitja veritat perquè només parla d’educació i formació. Sra.
Armengo l, co ngelat, vostè i els senyors del Partit Popular,
portem una dècada amb el 3% del PIB congelat, Illes per un
Pacte demana un 6%, per tant és el doble del que avui per avui
tenim a la nostra responsabilitat, seva i del Partit Popular.
Continuem. Què puc dir, Sra. Armengol, so bre les
infraestructures? Patim un dèficit històric a les nostres illes,
i bé, els barracons, 70% de reducció als barracons. Una de les
mentides que a més a més varen negociar i que a la fi no es
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materialitzarà, i no em puc oblidar, com no, de centres
educatius co m a Caimari i a Campos que porten anys
reclamant-los.
I què li puc dir so bre les Pitiüses? Una vergonya i un
escàndol, gràcies a vostès i al Partit Popular. Tancarem
aquesta legislatura sense cap nou centre a les Pitiüses, ni a
Eivissa ni a Formentera, Ses Planes ha estat diversos mesos o
quasi dos anys a la Comissió de Medi Ambient esperant poder
tenir el projecte. Avui, senyors del Partit Popular, l’escola de
Santa Eulària futura, encara tenim terrenys o no? És
responsabilitat dels ajuntaments, per una banda, i també, com
no, del Govern.
P ro meses a Eivissa, l’escola d’idiomes o que en el seu
mo ment ja el Sr. Xico Tarrés va prometre que anava a Sa
Coma, acabarà aquesta legislatura amb un altre incompliment
respecte d’això, perquè això va ser una pro mesa del Sr.
Conseller.
L’escola d’arts, completament ignorada i menyspreada, i
no només va per a vostè, Sra. Armengol, aquesta qüestió que
dic sobre les infraestructures, sinó també per al Partit
Popular.
Però sí que ha prioritzat l’Escola d’Hoteleria a Eivissa, 9
milions d’euros, 9 milions d’euros que es gastaran en la
infraestructura quan tenim nens i nenes a barracons.
Qüestions, l’FP completament a les Pitiüses ni se le ha
visto ni se le espera, no podem instar (...) més oferta ni més
centres perquè no tenim la possibilitat.
Obres majors sense fer, què dir? I tot això que tenim doncs
provoca unes ràtios inassumibles, Sra. Armengol, i ho dic des
d’una tristor molt però molt clara.
I recordar també, que ho vaig dir l’altre dia, el 0,25% del
pressupost del 2019, torn repetir, 0,25%, anirà a
infraestructures educatives, això és el que hi dedica aquest
govern enguany.
I l’etapa 0-3 serà un acord més que no es farà, després del
que hem vist dels dos acords que vàrem firmar amb Podem.
I per últim, com ja ha comentat el Sr. Nel Martí, pacte
social educatiu, també ho havia fet aquest matí, tenim un deute
amb la societat i la comunitat educativa, que ara acabarà
aquesta legislatura sense llei educativa, possiblement, i sense
que aquest acord social es materialitzi en mesures reals. Per
tant, demano que ho faci.
Qüestions impo rtants, model econòmic, Sra. Armengol,
cicle econòmic i millor, aquest cercle fàbrica d’oportunitats,
fins on podem créixer les nostres Illes? Sense límits no hi ha
futur.
De veritat, la innovació, vostè parlava de la innovació i la
diversificació, sembla que s’ho quedarà tot Mallorca, perquè
a les Pitiüses no arriba res, esperam encara tenir la possibilitat
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d’una oficina (...), però bé, aquí tenim... ja el seu director
general ja es va dedicar a l’Económico a vendre totes les
bondats, zero euros per a Eivissa i Fo rmentera en el tema
d’innovació, recerca, desenvolupament i innovació.
Qüestions importants, diversificar el model econòmic de
les Illes, serà aquí, perquè a la resta em sembla que cada
vegada les dades canten i és una dependència absoluta de la
qüestió del turisme.
Tercer, i molt important, on queda el concepte que des de
Podem vàrem parlar d’emergència d’habitatge? Sembla ser que
els meus excompanys ho han oblidat completament i ha estat
un miratge absolut. Tenim un problema molt greu a l’illa
d’Eivissa, a Formentera, a Palma i a la resta, és una qüestió, ho
tornem dir, que és qüestió històrica, com s’ha comentat,
responsables des del Govern central fins a arribar als
ajuntaments perquè no hi han destinat sòl públic i doblers.
L’animo a fer-ho.
Interessant la rebaixa d’imposts per la compra de 200.000
euros, però a Eivissa em sembla que no ens dóna ni per a
pipes, i perdoni que ho digui, però és una realitat. Balears
continua essent notícia...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera, vagi acabant, per favor.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
... -sí, Sr. President-, Balears continua essent notícia pels
preus completament inaccessibles en la compra i venda.
Mobilitat, dotació insuficient i tot només parlem de tren,
metro, tramvia, Palma i Mallorca, la resta d’illes, com que els
varen traspassar les competències, sembla ser que no existim,
completament dotació insuficient.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt, passam al torn
d’intervenció de la Sra. Montserrat Seijas.
LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:
Gracias, Sr. Presidente, buenas tardes a todos. Sra.
Presidenta, en primer lugar, quisiera recordarle que yo la voté
como presidenta y la voté convencida de que era la mejor
presidenta que podíamo s tener y participé de las
negociaciones y de los acuerdos por el cambio. Sin embargo,
a estar alturas esperaba menos autocomplacencia, mayor
capacidad de autocrítica, una suerte de rendición de cuentas
que pudieran renovar la confianza de la ciudadanía y no más
anuncios de futuro en clave electoralista. Esperaba un tiempo
presente donde la gente no llega a final de mes porque los
sueldos no les bastan, donde la burbuja del alquiler los asfixia
y la carencia de alternativas habitacionales los obliga a
marcharse de nuestras islas.
El discurso triunfalista de ayer, Sra. Presidenta, se aleja de
la ciudadanía, de sus problemas, de su padecer, del sentir
general de los de abajo. Le recono zco que este govern ha
tenido la capacidad de ilusionar a la mayoría progresista de la
cámara, de iniciar medidas y poner sobre la mesa leyes que
antes del 2015 eran impensables, y le doy las gracias por su
talante, por el aire dialogante y de apertura de un govern que,
además, le ha dado a la mujer un lugar predominante en la
política, algo que tanta falta hacía.
Soy consciente de que cumplir con profundidad y calado
uno solo de los puntos de los acuerdos por el cambio es muy
difícil, és clar que sí, por ejemplo la puesta en marcha de un
plan contra los desahucios, una renta básica progresiva, el plan
de lucha contra la pobreza, el rescate energético, reducir los
conciertos sanitarios con la privada, que somos la comunidad
que más conciertos acumula, mejorar y aumentar los servicios
sociales o construir viviendas de protección oficial
necesarias, son todas acciones complicadas pero aún a día de
hoy son urgentes y muy necesarias.

Sr. Aguilera...
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
I a més a més tenim -ja acabo , Sr. President, en aquest
torn-, i el tema del SETI, que diria respecte d’això que tant per
culpa del Partit Popular, com dels seus, encara no han pogut...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera, té després la rèplica, se li ha acabat el temps.
Moltes gràcies.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Gràcies, president.

Como lo es también acabar con la burbuja del alquiler e
impedir la gentrificación de los barrios. En ocasiones he
tachado algunas leyes aquí promulgadas de derecho líquido,
tan líquido que hace que no tengamos un gobierno sólido,
progresista sí, pero ciertamente volátil. Por suerte, no ha
tenido oposición y cuando el PP presenta enmiendas por
ustedes y ustedes se alejan de un guión específicamente de
izquierdas nadie les aprieta lo suficiente en ese sentido ,
cuando ese debería haber sido el papel de quienes les dan
sostén al Govern.
Más papistas que el Papa, sus socios del cambio le han
dejado o no hacer a sus anchas, al punto que son más
triunfalistas que el propio PSIB. Si estos acuerdos, Sra.
Presidenta, hubieran llegado a término en lo s puntos
fundamentales y de transcendencia, con un calado importante
en lo s barrios populares de Palma, no estarían creciendo
Ciudadanos y Vox a la velocidad que lo hacen. Yo creí en la
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llamada nueva política, esperaba que un govern del cambio
trajera eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad, Sra.
Presidenta, estas eran las notas que esperaba de este gobierno
del cambio, que ha terminado siendo el gobierno del café para
todos.
Decía Jorge Luís Borges que elegir una cosa es renunciar
a todo lo demás, no se puede contentar a todo el mundo, Sra.
Presidenta, no se puede hablar del éxito de unas cifras de
turismo masificador y depredador, mientras queremos ser los
más ecologistas; no se puede ser superdesarrollistas y
superconservacionistas a la par; no se puede hablar de calidad
del turismo, porque sube un 9% el gasto por turista, si no
suben los sueldos en la misma proporción; no se puede, Sra.
Presidenta, vender las victorias de la clase trabajadora en la
Mesa de negociación de los agentes sociales porque no las
regula esta cámara y, sin embargo, no se insta al Gobierno de
Pedro Sánchez a derogar la reforma laboral, que eso sí que lo
puede instar esta cámara.
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Menorca necesita un tren; tenemos colegios, cárceles y
centrales térmicas antidiluvianas, repito en el 2018.
Nos ha faltado la diversificación prometida y nos
conducen al modelo de balearización y (...) en el que ha caído
Mallorca e Ibiza, y déjeme decirle que en Menorca no lo
queremos, no queremos ese modelo. Deberían haber
escuchado al comité de empresa de Quesería Menorquina, el
Govern debería haber intentado una nacionalización o un
rescate de esa industria emblemática y no ofrecer un millón
y medio más de endeudamiento.
Ayer le escuché incluso hablar del fin del maltrato animal,
cuando estamos hartos de ver a los caballos que tiran de las
calesas a unos pocos metros de aquí, maltratados y explotados
hasta la extenuación, con incidentes en tráfico, como
imágenes de caballos tirados en el suelo desangrándose a ojos
de todos los turistas, este no es el turismo de calidad que
queremos transmitir a los visitantes de nuestras islas.

No se puede hablar de aumento de las renovables cuando
en Menorca tenemos una central térmica determinada como
la noventa más contaminante de seiscientas que hay en Europa;
no se puede hablar de protección de la posidonia cuando los
vertidos fecales acaban con ella; y no se puede hablar de
parkings gratuitos cuando son un rescate a Florentino Pérez,
y las clases trabajadoras están infladas a pagar impuestos
indirectos y asimétricos, lo que necesitamos es un transporte
público de calidad.

Aunque nos haya tocado un ciclo econó mico positivo
debido a la coyuntura internacional y del propio Mediterráneo,
la izquierda ha de ser realista y no situarse en triunfalismos,
Sra. Armengol. Cuando ayer le escuchaba decir que la riqueza
es de todos y para to dos y que no dejaremos a nadie atrás,
sinceramente, tuve que contenerme porque son precisamente
políticas de reparto de riqueza lo que no tenemos con la
trascendencia y calado que necesitan las clases populares y
trabajadoras.

En el equilibrio de las políticas está la virtud, gastar más en
educación siempre es positivo, hoy los diarios nos avisaban
que lo hacemos en un 2,8 más que la media nacional, pero los
rankings educativos nos dicen que no siempre gastar más es
obtener mejores resultados, se trata de gastar mejor, con
especial atención a los colectivos socialmente vulnerables, en
sus hijas e hijos para truncar un ciclo de pobreza y
marginalidad a la que se ven condenados.

Juntos, Sra. Armengol, sin exclusiones, podemos lograr la
sociedad que deseamos y que aquí y ahora, por desgracia,
ahora mismo, aun no tenemos.

Sra. Presidenta, yo también estoy convencida de que con
I+D+I, con más convenios con el CSID y un aumento
considerable del presupuesto de la materia podremos salir del
estancamiento del modelo de sol y playa.
Ayer pasó de puntillas por cuestiones fundamentales como
esos anuncios que han hecho desde la Conselleria de Hacienda
de salir a financiarse en los mercados, me preocupa, Sra.
Armengol, me preocupa que no quiera ver la deriva que ha
tomado este mandato, me preocupa porque no seré yo que le
dé a las derechas una oportunidad de gobernar en la próxima
legislatura, será la autocomplacencia, la falta de autocrítica, el
autoengaño al que se someten y, efectivamente, lo están
haciendo todos juntos.
Sra. Armengol, las formas de cómo son las cosas no
determinan cómo deberían ser las co sas, permítame que le
tome la cita de Michael Sandel, para decirle que las cosas en
Menorca no están como deberían estar ni como deberían ser;
no puede ser, insisto, estamos con infraestructuras
paupérrimas, necesitamos que llegue el tren en el 2018,

Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Seijas. Passam al torn d’intervenció de la Sra.
Presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies per les intervencions, el Sr.
Pericay començava dient que hem governat en negatiu, que
aquesta legislatura ha estat una legislatura de govern a la
contra, de fer oposició o de governar comparant amb, no, jo li
diré el contrari, crec que ha estat una legislatura de govern en
positiu, de govern per a les persones, de polítiques per a les
persones, de transformació real de la societat que vivíem, de
millorar la societat que vivim i sabent encara, i això li ho
reconec, Sr. Pericay, que encara queda molt per treballar, que
queda molt per fer, que amb una legislatura no es canvien les
coses de dalt a baix, ni molt manco, però sí que el rumb ha
canviat d’una forma crec que molt clara a totes les àrees.
I crec que és important tornar posar en valor avui
capvespre la feina que s’ha fet des del Govern de les Illes
Balears perquè érem a un punt..., Sr. Pericay, vostès, la gent de
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Ciutadans, en aquell moment no els sentíem opinar molt sobre
el que succeïa amb les polítiques del Partit Popular,
òbviament; ara bé, els que hi érem i els que lluitàrem contra
aquelles polítiques de retallades ideològiques duríssimes,
contra aquelles polítiques contra les persones d’aquesta
comunitat autònoma, crec que no tenim cap mena de dubte que
hi ha hagut un canvi radical durant aquests tres anys i pocs
mesos de legislatura respecte de moltíssimes de qüestions. I
puc repetir una vegada més, encara que no hagi estat objecte
de la seva intervenció, tot el que s’ha fet primer de tot, i
gràcies a un acord polític entre les formacions polítiques que
representen els ciutadans que els vo taren, i les formacions
polítiques són les que signaren aquells acords pel canvi,
Podem Illes Balears, Partit So cialista, MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca i Gent per Formentera, gràcies a aquests
acords pel canvi signats, gràcies a aquesta fulla de ruta pactada
i compartida, gràcies a aquest dibuix de quina comunitat volem
i quina volem projectar de futur s’han canviat moltes coses. I
efectivament primer anàrem al rescat ciutadà, primer anàrem
a la urgència i després anàrem fent feina i hem fet feina durant
tota la legislatura en un parell de qüestions i en àrees que
vostè també m’explicava.
I evidentment hi ha hagut un canvi monumental i molt fort
en tot el que fa referència a la política social, en les polítiques
actives d’ocupació, en el que fa referència a la política
cultural, en referència a la política de transport públic, de
mobilitat, a la política d’habitatge, a la política mediambiental,
a la política turística, en tantes i tantes àrees que hem anat... i
en tantes polítiques que hem anat explicant durant aquest
debat, amb el plantejament d’un model econòmic més
diversificat, de no apostar només pel turisme de sol i platja,
sinó fer feina per l’allargament de la temporada turística.
Vostè crec que feia referència a la situació econòmica,
doncs bé, hem millorat també en aquesta qüestió. El nombre
de turistes segueix essent molt elevat, segueix essent rècord
en aquesta comunitat autònoma, però el que és important
vénen més mesos l’any i tenim la po ssibilitat d’allargar
temporada i que això serveixi de palanca per a altres sectors
econòmics que hem anat diversificant i pels quals hem anat
apostant.
Feia referència explícita a temes de salut i deia: “jo no
tenc per què creure-la”, i és veritat, vostè és lliure de creure
el que vulgui. Li puc dir que el Decret de garantia de demora
és al Consell Consultiu, això és prou comprovable, i que el
mes d’octubre anirà a Consell de Govern. Aquesta és la
informació que jo li puc donar.
He explicat en moltes ocasions durant aquest debat als
diferents grups parlamentaris que han intervingut que la
urgència era que teníem 2.500 persones esperant per a una
intervenció quirúrgica, ara són 627, a mi encara em semblen
molts. Per tant, en aquesta línia seguim fent feina des del pla
de xoc que férem des de la Conselleria de Salut i que el
Decret de demora serà realitat el mes d’o ctubre quan
evidentment es pot complir per part del Govern de les Illes
Balears.

Igual que vostè diu: “bé, Son Dureta... vostè pensa tirar-ho
baix”, no, no, és que començarà a esbucar-se el gener, però
per començar a esbucar-lo el gener has d’haver fet una feina
prèvia, que és el que hem fet: l’acord amb Treso reria de la
Seguretat Social, i en això he de dir que la ministra Báñez ens
va donar una mà i va ser capaç de fer feina perquè la Tresoreria
de la Seguretat Social ens deixàs fer aquesta inversió a Son
Dureta, a l’espai de Son Dureta, igual que la reversió del Verge
del Toro pel Govern de les Illes Balears. Recordem que el seu
socis de Madrid havien retornat a Madrid la infraestructura del
Verge del Toro. Per tant, una vegada signat amb la Tresoreria
de la Seguretat Social hem pogut fer el plantejament de
demolició, de projecte de com ha de ser el sociosanitari, la
separació del solar també perquè la residència de tercera edat
que es farà per part de la Conselleria de Serveis Socials també
pugui ser una realitat, i són 120 places més a la ciutat de
Palma que tan necessàries són.
Per tant, al gener comença l’esbucament de Son Dureta i
això ja és un projecte que esper i desig que no tengui tornada
enrere.
També em feia molta referència als temes educatius. Miri,
als temes educatius, jo ho he explicat, nosaltres veníem d’una
situació de crispació educativa com mai, d’un menyspreu als
docents com mai no s’havia vist en aquesta comunitat
autònoma i d’un acomiadament de treballadors públics
d’aquestes illes, no només do cents, sinó com sap
perfectament de treballadors d’IBANAT, de metges i
infermeres, de tants professionals que varen ser acomiadats la
passada legislatura, molts injustament, que ens han costat 13
milions i mig d’euros a tots els ciutadans d’aquestes illes,
aquests acomiadaments mal fets pels seus socis que diuen que
són bon gestors econòmics. Bé, idò aquesta era la realitat d’on
veníem.
I hem invertit en educació, moltíssim, d’aquests 775
milions passarem al 1.000 milions d’euros al 2019 entre
educació i formació. Aquest és el que el Govern compromet
d’una forma clara i s’ha invertit en les millores de les
co ntractacions de professorat; s’ha invertit en les millo res
també del professorat de l’escola concertada; s’ha invertit en
les millores de les famílies que més necessitat tenien en les
beques menjador, s’ha invertit en tantes i tantes qüestions.
I en les infraestructures educatives hem fet un pla que és
públic, que és clar i que planifica.
I vostè em diu: “i tenen aules modulars”, sí, n’hi ha, moltes
més de les que nosaltres voldríem, sí, i és la realitat i
nosaltres no ho hem amagat, ho hem explicat el que passa. Es
nota que vostè, Sr. Pericay, ni cap de vostès no han governat
mai, es nota perquè es pensen que un diu: “faig una escola” i
surt un bolet i és una escola allà posada. Jo no sé a quin món
viuen, però la realitat és una mica diferent i molt més
complicada, i ja els veig en els pocs ajuntaments que governen
a Espanya quins embulls es fan, perquè... un també n’ha de
saber i ha de saber de què parla i ha de saber com es fan les
co ses, i per fer una escola necessites tota la prèvia d’un
ajuntament, d’un solar educatiu, d’unes condicions, de fer un
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projecte i això necessita el seu temps, i si tu no tens solars
requalificats per a serveis educatius no pots començar una
escola, per molta il·lusió que tenguis i per molts de doblers
que hi vulguis posar. Aquesta és la realitat de la nostra forma
de fer.
I a partir d’aquí, jo li dic: nosaltres hem fet un pla
d’infraestructures que s’aco mpleix, s’acompleix s’acompleix- i evidentment hem començat el curs amb set
aules modulars menys que l’any passat i la nostra previsió és
a desembre del 2019 haver-ne llevades 60.
Ara, jo ja ho he dit abans, a la legislatura del Partit Popular
començaren amb 50 i acabaren amb 90, aquesta és la realitat
dels que governaven abans, ara...
(Petit aldarull i alguns aplaudiments)
... ara les reduïm, aquesta és la realitat.
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30,9% del PIB; la previsió de 2018 és tancar amb el 29,4, per
tant hem abaixat el deute públic.
Miri, hem abaixat el deute públic, hem complit les regles
fiscals que no compartim, que no compartim, perquè nosaltres
creiem que és just que el que recaptam aquí s’inverteixi aquí,
ho creiem, i això ho defensam davant el Govern d’Espanya, i
és just per poder precisament invertir més en educació, que és
una competència que vostè en parla perquè li deu preocupar.
I jo li dic una cosa, Sr. P ericay, vostè pensa que la
competència en educació l’hem de gestionar des de les Illes
Balears o l’ha de gestionar el Govern d’Espanya? No, és
important que ho diguin; per què és important? Perquè vostè
em fa part del debat de la comunitat en termes educatius, però
vostè a Madrid defensa que això es gestioni des del Govern
d’Espanya, lluny de la realitat de les Illes Balears, i això crec
que és important que ho aclarim...
(Alguns aplaudiments)

I en tema d’abandonament esco lar i d’èxit educatiu, jo
abans explicava les xifres que tenim millors en competències
lingüístiques, les xifres que tenim millors en els temes
d’estudis a primària, de secundària, perquè en això s’ha fet
molta feina, perquè, és clar, abans la comunitat educativa
estava absolutament demonitzada per part del que governaven,
ara no, i ara hi ha relació, hi ha contacte, hi ha reunions
constants amb tots els centres educatius, amb els equips de
direcció, n’hi ha prou que vagi a les escoles i en parli, a veure
quina opinió tenen de la Conselleria d’Educació i de com els
atenen.

...i crec que és important que ho aclarim.

Que s’han resolt tots els problemes? No, és impossible,
però se n’han resolts molts, Sr. Pericay, i el tema
d’abando nament escolar és una estratègia àmplia d’aquest
govern. Miri, jo li ho deixaré si vol, perquè hi ha un document
que és important, que és aquest compromís per a la reducció
de l’abandonament escolar prematur que s’ha fet al si del
Pacte per la competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés
social, s’ha fet conjuntament amb la Conselleria de Treball i
la d’Educació, amb els agents socials i econòmics perquè
l’abandonament escolar no només és un problema d’educació,
és també un problema del model econòmic que tenim, del
model social que tenim, també és un tema que a molts de
joves se’ls crida a la feina i abandonen perquè tenen un sou
que els permet tenir un... un compromís de vida i abandonen
l’escola i nosaltres hem fet totes les iniciatives de segones
oportunitats, que estan funcionant; i hem fet allò dels Joves
qualificats, i hem fet moltes polítiques actives d’o cupació,
però tenim una estratègia marcada, no nosaltres, no nosaltres,
pactada, pactada amb els agents socials i econòmics, que és
molt important. La paraula diàleg i la paraula pacte a la nostra
forma de govern també són molt importants.

En els cent dies del nou govern a Espanya s’han aconseguit
coses impo rtants, també; hem de recordar l’aprovació del
corredor de cetacis, que ha aturat les prospeccions petrolieres
en aquesta comunitat autònoma, i tot això neix a iniciativa del
Parlament de les Illes Balears, de les plataformes i dels grups
que lluitaren contra les prospeccions petrolieres, malgrat que
vostès, amb el Partit Popular, havien obstaculitzat la
tramitació de les iniciatives que dúiem des del Parlament de
les Illes Balears. Per tant, cada un que respongui del que ha de
respondre; vostès a Madrid s’han dedicat a torpedinar
iniciatives que venien amb la majo ria del Parlament de les
Illes Balears en benefici dels ciutadans de les Illes Balears.

I és veritat que encara queden moltes inversions a haver de
fer, i és veritat que queden mo ltes coses a haver de seguir
treballant. I vostè em deia que no hem estat rigorosos amb els
comptes públics, i jo li diré que no és vera, Sr. Pericay,
nosaltres el 2018 haurem baixat en 180 milions d’euros el
deute públic, de 8.800 passarem a 8.620; quan entràrem era el

I ja que parlam de Madrid, que és el darrer que m’ha
explicat, perquè tot el tema de l’economia lligada a Catalunya
ja ho deixarem, li explicaré allò de Madrid. Sr. Pericay, aquest
govern i els partits que li donen suport hem tengut clares les
reclamacions necessàries dels ciutadans d’aquestes illes en
molts de temes, en moltes temàtiques, i hem tocat a la porta
de tots els ministeris de forma insistent per aconseguir
millores, i algunes les hem aconseguides, com el 75% de
descompte, que crec que vostè també hi feia referència.

Sr. Pericay, cada un defensa el que defensa. Nosaltres
defensam un millor sistema de finançament autonòmic per a
la nostra comunitat autònoma, per als ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes. Volem corresponsabilitat fiscal,
volem més autonomia financera. No trobam just que essent la
segona comunitat que aporta sigui la novena a rebre. Defensam
el principi d’ordinalitat. Jo Ciutadans de les Illes Balears no sé
què pensa, perquè encara no s’han pronunciat; és igual, tal
vegada no interessa, però totes aquestes lluites i totes
aquestes batalles s’han de seguir fent. Igual que el règim
especial per a les Illes Balears, en el qual una vegada més li
estenc la mà, Sr. P ericay. Aquest és un tema d’estat per a
aquesta co munitat autònoma, igual que ho és el sistema de
finançament autonòmic, i vostès tenen representació en el
Congrés dels Diputats, vostès podran opinar sobre el règim
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especial i sobre el sistema de finançament autonòmic, vostès
podran decidir en part moltes coses per a aquesta comunitat
autònoma. Jo li deman que deixin de fer política de partit
només mirant a Madrid, només mirant el seu líder, i pensi que
som representants d’una cambra parlamentària que es deu als
ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i que,
d’una vegada per totes, comencin a lluitar amb força en
defensa dels interessos d’aquestes illes.
Desgraciadament, Sr. Pericay, el seguesc veient molt
obsessionat amb Catalunya, i a mi em seguirà veient molt
obsessionada amb les Illes Balears.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Doncs passam al torn de rèplica
del Grup Parlamentari Mixt. Passam a la primera intervenció
de cinc minuts. Té la paraula el Sr. Xavier Pericay.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Sra. Presidenta, miraré de respondre ràpidament perquè
tenc poc temps. Obsessió amb Catalunya, cap ni una, o com a
mínim tanta com la seva, eh?, una en un sentit, per ventura, i
l’altra en un altre, (...), cadascú per on l’enfila.
Segon. Nosaltres no hem obstaculitzat res; li vull recordar
que el seu partit en aquest moment acaba -el seu govern- de
bloquejar una llei al Congrés dels Diputats, sobre
transparència universitària. Per què? Idò per ventura perquè hi
havia un president al qual no interessava que aquesta llei
prosperàs, però en tot cas l’han bloquejada i han fet això que
tan critiquen a les lleis, i si no repassi això perquè és una cosa
de la setmana passada.
Gestió de l’educació. No hem posat mai en dubte que s’ha
de gestionar des de les comunitats autònomes, no sé d’on s’ho
treu, això; el que sí diem és que l’Estat té unes competències
que ha d’exercir, és l’únic que diem, i só n coses molt
diferents. Hi ha una alta inspecció educativa que existeix, i
existeix per llei, i existeix segons totes les lleis educatives.
Per tant l’únic que diem és que això ha de servir per a qualque
cosa. Ara bé, la gestió des de les comunitats autònomes, mai
no hem demanat que les competències fossin revertides, mai;
Ciutadans, mai. Li ho record perquè per ventura ens confon.
I, és clar, hi ha tot un bloc de coses que m’ha dit que crec
que... Jo ja sé que tot necessita el seu temps, encara que no he
tingut encara la sort de governar; tot arribarà, hem de ser un
poc pacients, també en això, però quan un el que fa és abordar
les coses en el darrer moment, just a la vigília d’una campanya
electoral, és clar, no queda més remei que pensar que tot això
ara s’accelera quan s’hauria pogut fer abans, i com a mínim
s’hauria pogut fer abans perquè molts de pics ens ho han
promès abans. Això que diu per exemple de Son Dureta, s’ha
anat endarrerint; això que diu del decret de garantia de

demora... Per favor, repassi els Diaris de Sessions!, repassi
les preguntes que li hem fet. Aquestes promeses les han fetes
aquí, vostès, referides a l’any passat; ha passat un any i ara, un
any més tard. Per tant totes aquestes qüestions el que deim és
que s’haurien hagut de tractar molt abans i no pas en aquest
darrer moment.
Fora d’això, vostè deia avui matí pensar a llarg. Em pareix
molt bé però, primer, tenim un problema d’arribar tard. Segon,
en cap d’aquests projectes, que afecten òbviament la pròxima
legislatura o l’altra, no hi ha hagut cap voluntat per part del
Govern de cercar un acord que anàs més enllà dels partits que
li donen suport, és a dir, hi ha hagut -i ho reconecpresentacions, consellers que ens han explicat “això anirà
així”; perfecte, des del punt de vista informatiu, però mai no
se’ns ha dit “escolta, com que això és un pla d’habitatges de
protecció oficial -per exemple- que ha d’acabar d’aquí a quatre
anys, d’aquí a cinc anys, d’aquí a vuit anys”, allò normal és que
els partits que estam a l’oposició hi puguem també
col·laborar, perquè al final aquests compromisos...,
evidentment to ts estam d’acord en la necessitat de fer
habitatges de protecció oficial, però per ventura no de la
manera en què s’ha fet, de la manera en què s’ha programat,
perquè fet, co m sap molt bé, poca cosa, però de la manera
com s’ha programat; com que això és una cosa que ens
compromet a tots en un futur crec que en això ho han fet
malament, crec que ho han fet malament, i ho he dit, no és el
primer pic que ho dic. El mateix amb un pla de mobilitat, el
mateix amb el cicle de l’aigua; aquí han arribat tard i encara és
hora que veiem un pla. Això és un altre tema, però en tot cas
crec que vostès no poden demanar-nos una corresponsabilitat
si no ens han fet partícips d’un determinat projecte. Això és el
que vull que entenguin.
És a dir, és evident que informar està molt bé, però
informar no és comprometre, comprometre és un altra cosa,
és dir “bé, com ho veieu, això?”; cercar un acord. Hem arribat
a acords en aquest parlament, a més, ja sé que no..., de vegades
amb lleis del Govern, de vegades que eren d’aquí, acords de
tota la cambra, magnífic!, i crec que tots n’estem prou
contents, tots els grups, aquí no crec que ningú hi tengui res a
objectar. Ara bé, en altres àmbits no hi ha hagut cap voluntat
d’acord, i això és el que jo com a mínim crec que se li ha de
dir, se li ha de recordar perquè comprometre aquest pensar a
llarg, que està mo lt bé, però per pensar a llarg tots hem de
participar d’aquest pensament, i això és el que
desgraciadament em pareix que no és així.
I respecte dels nombres, és clar, el que no podem fer és
jugar amb els milions i jugar amb els percentatges, eh?; o
jugam amb els milions o jugam amb els percentatges. És a dir,
quan jo li deia que amb xifres acabarem aquesta legislatura
amb un deute superior al deute que hi havia inicialment, amb
xifres, no m’estic referint al percentatge respecte del PIB,
m’estic referint amb xifres... Sí, no em faci així, no em faci
així. Si vostès diuen que rebaixam 180 milions no m’ho digui
així, diguin-me -Sr. Alcover, vostè m’entendrà- que rebaixen
un 2%, i llavors ens mourem amb percentatges, però, si no, si
parlam de xifres absolutes, és evident que jo tenc tot el dret a
dir que el deute ha augmentat, encara que, certament, també
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hagin pujat les altres magnituds, i que en termes relatius no es
pugui parlar d’augment, però en termes absoluts sí. Però,
insistesc, o nombres o milions, per dir-ho així, o percentatges;
el que no podem fer és jugar amb una cosa i amb l’altra.
I en tot cas deixi’m acabar, Sra. Armengol, per dir-li una
cosa: jo no he dit en cap moment que estiguem pitjor, eh?, no
he dit en cap moment que estiguem pitjor, crec que estam
millor, evidentment, de com estàvem fa quatre anys, i això és
obvi. Hi ha una part de mèrit que li correspon com a presidenta
del Govern, i hi ha evidentment una part que en tot cas és una
part, si volen, conjuntural, que és que evidentment l’economia
va molt millor, hem sortit d’una crisi, hem crescut
enormement des del punt de vista eco nò mic, i tot això si
després està ben gestionat evidentment és el millor que podem
tenir. Ara bé, hi ha coses de gestió en què evidentment no
estam d’acord, i això és el que li he volgut transmetre, és a dir
que discrepam evidentment de vostès, si no seuríem allà,
probablement.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pericay. Seguim amb el torn de rèplica.
Passam a la següent intervenció. Té la paraula el Sr. Salvador
Aguilera.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Moltes gràcies, Sr. President. I, Sra. Presidenta, m’imagín
que no s’esperava que realment jo so rtís en aquesta segona
rèplica. He de comentar que justament m’havia quedat en
mobilitat, i he de comentar-li una qüestió que personalment
ens preocupa a tots i a totes; és l’increment dels preus de les
aerolínies i de les navilieres. He de recordar que aquests dies
hem pogut llegir que el transport de mercaderies és quatre
vegades més car a Balears que a la península; això és un estudi
dels professors de la UIB que recomana la vigilància sobre
Baleària i Transmediterrània. Tiro d’hemeroteca i vostè sap
perfectament que des d’Eivissa, des del Consell d’Eivissa, es
va posar una denúncia a la Comissió Nacional de la
Competència, i es va condemnar a pagar 5 4 milions a
empreses de transport marítim i no tornaré a dir els noms.
Pensa controlar aquesta qüestió, Sra. Presidenta?
El cinquè punt, molt important també, és la qüestió de
territori. Vostè parlava ahir, i m’agradaria tenir realment
aquestes illes sostenibles, producció, energies renovables,
canvi climàtic, fer-hi front, (...) 100% renovables, zero
emissions de CO2; però, Sra. Armengol, som al 2 018, i el
2050... Per això començava el meu discurs amb aquesta data;
queda molt lluny al respecte.
Menorca aposta pel gas. Com és possible, Sra. Francina
Armengol, al respecte, quan hauria d’estar apostant per
l’eòlica o la solar? I a nivell balear entre el 2 i 3% només és
de renovables, i nosaltres estem a la cua del nivell estatal.
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Qüestions importants també de territo ri. Decret de
posidònia, de què tant s’ha parlat, una reivindicació històrica
de les Pitiüses, i s’ha donat una passa més i enhorabona per
aquesta qüestió, però sóc escèptic; per què?, perquè quedarà
en paper mullat: només cinc, repeteixo, només cinc sancions
a tot Balears s’han cobrat el 2017, només cinc. Per tant
aquesta qüestió veurem que quedarà en paper banyat.
El model turístic, Sra. Armengol. Rècord de turistes,
rècord de cotxes, rèco rd d’avions, creuers, saturació
d’infraestructures hídriques, carreteres i platges... Aquest no
és el model turístic i econòmic que volem, hem de posar
límits. S’ha comentat aquest matí i durant tot el dia la qüestió
de les infraestructures hídriques; avui veiem com emissaris
aboquen directament a la mar, depuradores i dessaladores que
no donen l’abast, vessaments d’aigües fecals a Palma i a
Eivissa. Ens preocupen els estats dels aqüífers, Sra. Armengol,
i especialment a Eivissa. I què dir sobre el cànon d’ABAQUA?,
una caixa única.
Sisè punt important també que hem de parlar, i ens alegrem
del copagament dels majors, d’aquest anunci (...), però des del
primer moment es va parlar en aquesta seu des de Podem del
copagament dels majors i dels malalts crònics. Reducció de
les llistes d’espera; idò jo tampoc no m’ho crec.
Rescat dels pàrquings de Son Espases; després de pagar
1.000 milions d’euros aproximadament en la inversió de Son
Espases i 700 milions d’euros sobre Can Misses, la
construcció, pagarem 50 milions més gràcies al Partit Popular
i gràcies a vostè per tenir aquesta concessió.
Son Dureta i Can Misses quan seran una realitat?
Qüestions importants que també han estat al debat però no
tinc temps. El REB, la història interminable, Sra. Armengol i
la resta de diputats i diputades; és igual qui governi, Balears no
pinta res, no pintem res a Madrid al respecte; anys i anys
esperant notícies i no sabem res. Ahir el Sr. Ábalos va dir: “Ve
muy difícil aprobar una nueva financiación d urante este
mandato”. Què farem respecte d’això? Ja veurem què s’aprova
d’aquí a uns quants mesos.
Enhorabona, Sra. Armengol, això sí, perquè hem reduït per
primera vegada després d’anys aquest pressupost en 180
milions d’euros, com ha co mentat; però és que tenim un
pressupost, perdó, un deute gràcies a Partit Popular i a vostès
de 8.600 milions d’euros; per tant estarem dècades, dècades,
pagant, i no tindrem sous per construir nous centres quan es
prioritzen Palma Arena, autopistes d’Eivissa..., Palau de
Congressos, etc., etc.
Les persones, que vostè sap perfectament que veníem a
rescatar-les, sobre el repartiment de la riquesa, no és veritat,
Sra. Armengol; més de 200.000 persones a Balears viven en
riesgo de pobreza o exclusión so cial, según INEF, según
UNICEF, perdó; uno de cada tres niños en Baleares vive en
riesgo de pobreza, o el 54% de las pensiones en Baleares
no pasa de los 700 euros al mes; sincerament, una realitat
molt dura.
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Joves. Me n’alegro d’aquesta notícia, però realment un
jove és una persona de 40 anys?, i parlam d’ajudes a majors de
45 anys, quan li queden més de 20 anys per fer feina? De
veritat, tenim un problema i els responsables de la reforma
laboral, (...) Partit Popular i la seva són responsables d’aquesta
situació. Primers en el rànquing de sinistralitat respecte de tot
Espanya.
I ja per acabar vull intercedir, a vostè, i denunciar
públicament que gràcies als partits que governen avui per avui
aquest humil diputat no té un espai per fer feina en aquesta
seu, ni tampoc l’assignació econòmica al respecte. Portem
dos mesos esperant al respecte i demano, a vostè i a la resta...,
i a la Mesa parlamentària que doni una solució a aquesta
qüestió...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera... Sr. Aguilera...
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
...i doni resposta al Grup Mixt. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Aguilera. Doncs passam al torn de
contrarèplica de la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Bé, jo discrep d’aquesta visió que
hem arribat tard a to ts els problemes que explicava el Sr.
Pericay. Crec que no, crec que aquesta legislatura ha servit per
posar... per fer front a moltíssims de problemes que vàrem
heretar i posar solucions sobre la taula, anar executant-les, i
algunes amb més rapidesa que altres. Li deia abans, li
explicava abans la trajectòria administrativa de qualsevol
iniciativa política que es pot fer, i a més hem decidit fer-ho
des del diàleg, des de l’acord, des del co nsens, des de la
participació ciutadana, des de demanar l’opinió, des de fer
conjuntament feina en el pacte per la competitivitat a cada un
dels òrgans sectorials que hem recuperat de diàleg, que es
varen eliminar a la passada legislatura; demanam l’opinió a les
entitats, a les associacions, al tercer sector, a les associacions
culturals, esportives..., a tantes i tantes, no?
I aquesta és la forma de fer política que hem triat i és
complir també un full de ruta pactat que, com li deia abans,
tenia molt clara una sèrie de qüestions: el rescat ciutadà de les
persones, sense cap mena de dubte; apo star per un model
econòmic que pogués redistribuir la riquesa, que la riquesa
que cream la puguem redistribuir, i així ho hem aconseguit; la
millora de salaris a les Illes Balears és la més alta d’Espanya,
i crec que això també és un motiu per sentir-nos orgullosos;
hi ha més qualitat en els llocs de treball, s’han creat 71.000
llocs de feina no us. I evidentment encara hi ha gent que té
situacions de precarietat, encara hi ha gent que
desgraciadament no té la feina que vol, encara hi ha molta de

gent que no té cap tipus de feina, hi ha molta de gent que
encara no arriba a final de mes, i en aquesta línia se segueix
treballant des de cada una de les conselleries amb les
iniciatives polítiques que hem anat explicant i que hem anat
posant damunt la taula, i que a més hem anat explicant quines
de futur es volen fer. Jo crec que també és responsable
políticament no només pensar en el present, no només pensar
com salvar aquesta situació d’ara, sinó també projecte cap al
futur, i per això ahir explicàvem mesures de continuïtat que
s’haurien de tenir a les Illes Balears precisament per garantir
aquest creixement econòmic i perquè aquest creixement
econòmic serveixi, continuï servint per redistribuir la riquesa.
Clar, vostè em deia que el decret de demora s’ha
endarrerit; jo li ho he explicat. Si trobes una urgència de 2.500
persones que esperen per una intervenció quirúrgica i fas feina
en un pla de xoc i la millores, després pots aplicar aquest
decret de demora, que és en aquest moment quan s’aplicarà.
Son Dureta s’ha endarrerit; no, no s’ha endarrerit, va amb els
terminis que vàrem explicar; no depenia de nosaltres l’acord
de la Tresoreria de Seguretat Social, no depenia de nosaltres,
era una negociació amb el Govern d’Espanya, i ho he repetit
una vegada més, em vaig reunir amb la vicepresidenta del
Govern, en aquell cas Soraya Sáenz de Santamaría, em vaig
reunir amb la ministra Báñez i ho vàrem aconseguir. Les coses
no s’arreglen d’un dia per l’altre, jo ho he dit, ho he dit
públicament, es varen aconseguir coses amb el govern anterior
del Partit Popular igual que s’estan aconseguint coses ara amb
el Govern socialista a Madrid. Aquesta és la realitat.
Vostè diu: “en polítiques d’habitatge no s’ha fet res”. No,
jo discrep, des de principi de legislatura s’ha fet molta feina
en política d’habitatge, tot el canvi de passar... tot allò de
l’IBAVI, el lloguer social, tot el plantejament d’adaptar-lo a la
renda, tot el plantejament de cercar solars i projectes i
actualitzar-los per començar a construir, el Pla d’habitatge
públic són 511 habitatges que es comencen a construir en
aquesta legislatura i que en aquesta línia seguirem treballant.
Vostè em deia: “està molt bé aquesta iniciativa de la
baixada d’impost de transmissions patrimonials”, i jo li
agraesc el suport a aquesta mesura. No m’ha dit res de
l’eliminació del copagament farmacèutic, de les deduccions
fiscals per als infants de 0-6 anys, que crec que també són
molt bones mesures, o el Pla de retorn de joves, que supòs
que comptarem amb el seu suport perquè crec que és una bona
mesura que aquells joves que varen haver de fugir de casa
nostra perquè no tenien oportunitats ara, des del Govern de les
Illes Balears, els ajudem a poder tornar a aquestes illes.
Vostè m’ha dit: “no m’he implicat en el seu grup polític”.
Efectivament, representa un partit que es va presentar a unes
eleccions i té gent darrera, no l’hem implicat en la consecució
de les polítiques. Jo, Sr. Pericay, doncs, tal vegada, i si hem
d’admetre, escolti, hauríem d’haver parlat més... bé, no hi ha
problema a admetre-ho, ara bé, vostè s’ha negat a participar en
la ponència del Pacte educatiu, que és molt important en
aquesta comunitat autònoma, clar, si es neguen a participar ni
més ni manca a parlar de quina educació i quin model educatiu
volem per a les Illes Balears després no li sorprengui que jo
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dubti de si realment vostès creuen que l’educació l’hem de
gestionar des d’aquí, perquè aquí no en volen parlar.
(Alguns aplaudiments)
Però queden moltes iniciatives a poder treballar de futur
i que tal vegada si Ciutadans ara està en pla positiu i ens ajuda,
doncs, tal vegada podem tenir bones idees que podem, en fi,
que podem intentar col·laborar conjuntament. Li recordaré
algunes que són molt importants, hi ha tot el plantejament de
transició energètica, nosaltres els hem convidat sempre a la
Mesa sectorial d’energia perquè proposin, perquè diguin què
troben, com ho veuen, jo no he sentit cap proposta, no sé si
estan d’acord o no que deixem de cremar carbó, no sé si estan
d’acord o no que deixem de cremar fueloil, no ho han dit, hi
són, però no ho han dit, no han parlat, no han explicat, no sé.
La Llei de canvi climàtic, és una llei molt important que
pensa en el futur, que jo estic... supòs que ens donaran suport
i que ajudaran i que tal vegada també a nivell espanyol, doncs,
que vagin en aquesta línia. No sé si estan d’acord o no amb
l’eliminació de l’impost del sol, perquè veig que això no ho
havien plantejat a nivell espanyol i nosaltres ara es farà, doncs,
està molt bé.
La Llei de residus que també té un llarg recorregut i a
veure si vostès troben que hi ha d’haver plàstics o no, a veure
com es defineixen. No sé, està bé saber què opinen de totes
aquestes coses que afecten tant a les Illes Balears i que
afecten tant a l’economia del futur.
O la Llei de restricció d’accés d’entrades de vehicles a
Formentera. En fi, tot això tenim oportunitat de seguir-ho
debatent aquests mesos en la cambra parlamentària. Estic
convençuda que Ciutadans tendrà aquesta actitud positiva i ens
explicarà totes les propostes que veuen damunt... totes
aquestes qüestions i moltíssimes d’altres.
Abans m’ha explicat tot el tema de la política d’aigua i que
no té clar el cànon de sanejament, li deixaré clar una vegada
més, com ha fet sempre el conseller Vicenç Vidal. El cànon
de sanejament recaptam 80 milions d’euros i hi ha 105
milions d’euros en pressupost, per tant, sí, tot s’inverteix en
política d’aigua, cosa que no passava amb el Partit Popular en
aquesta comunitat autònoma. Punt, aquesta és la realitat i en
aquesta línia seguirem treballant.
(Alguns aplaudiments)
El deute, Sr. Pericay, el deute faci el que vulgui amb els
números, però la realitat és que l’ha de comparar amb el tant
per cent, percentualment amb el PIB, sinó no té lògica, i l’hem
baixat, i l’hem baixat el deute, ja està. Aquest go vern ha
gestionat de forma rigorosa el pressupost públic, en contra de
les nostres idees hem complit amb la norma estatal que no ens
agradava, però l’hem complida, Sr. Pericay, i hem pagat als
proveïdors com mai no s’havia pagat de ràpid, a 31 dies. Això
és el que hem fet, amb rigor, amb rigor gestionam molt bé els
comptes públics i així ho valoren... i així es valora per part de
l’AIReF, així s’ha valorat per part del Ministeri d’Hisenda, així
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es valora per part dels mercats i nosaltres podrem so rtir a
deute en els mercats perquè tenim la confiança dels mercats
perquè som gent seriosa, gent rigorosa que ha gestionat un
govern de forma seriosa i de forma rigorosa.
Vostè m’ha dit: “ i el que els falta és transparència”, idò, jo
crec que aquest govern és molt transparent, aquest govern, a
més, s’ha exigit un nivell de compliment i d’ètica molt
important en aquestes illes, i jo n’estic orgullosa. I la
transparència s’exerceix des de l’exemplaritat, i així ho hem
fet, i hem pres les mesures que havíem de prendre des del
Govern de les Illes Balears.
Jo, Sr. Pericay, entenc que vostès i nosaltres en algunes
coses discrepem, amb aquestes també, amb aquestes també
perquè vostès no varen ser capaço s de dir que un govern a
Espanya no podia sortir... no havia de sortir del Govern
després d’una sentència com la de Gürtel, els altres pensaven
diferent, tal vegada per això no tenim els mateixos nivells ni
d’ètica ni de transparència o de’explicació del que s’ha de fer
en uns moments com aquests.
(Alguns aplaudiments)
Igual que tenim algunes altres discrepàncies. Miri, jo crec
que nosaltres estam construint una societat millor durant
aquests tres anys i mig, sí ho crec, i crec que tenim un
projecte de futur impo rtant per a la societat de les Illes
Balears perquè al final volem que tothom pugui viure millor a
Menorca, a Mallorca, a Eivissa i a Formentera. Hem construït
una societat més digna, una societat que ens fa sentir més
orgullosos retornant la targeta sanitària, fent la sanitat
universal, retornant drets, millorant la situació econòmica de
tants i tants ciutadans i ciutadanes, fent una llei important com
la Llei d’igualtat, com l’LGTBI, fent un pla important contra
la violència masclista, lluitant per ser una societat més
igualitària que, per cert, també reconegui les víctimes del
feixisme i de la dictadura, però clar, jo pensava que vostès
serien una dreta moderna, l’altre dia quan varen abstenir-se que
el dictador surti del Valle de Los Caídos, jo entenc que hi ha
moltes diferències encara que hem de fer entre uns i altres.
(Alguns aplaudiments)
Però, Sr. Pericay, l’important és que mirem endavant, que
reconeguem els errors i que mirem endavant i endavant hem
de mirar amb els interessos de la ciutadania de les Illes
Balears. Vostès aquí representen interessos dels ciutadans de
les Illes Balears, jo els estenc la mà perquè seguim fent feina
junts en allò que interessa la ciutadania i interessa millo r
finançament, interessa més drets, interessa més democràcia.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Adrover.
(Remor de veus)
Ah!, no, perdó, perdó, el Grup Parlamentari Socialista.
(Algunes rialles)

campanya electoral, fa la primera campanya publicitària, la
campanya electoral oficiosament de qualsevol elecció
comença quan el Partit Popular fa la seva mesura fiscal, de
rebaixa fiscal, sempre...
(Alguns aplaudiments)
..., sistemàticament. Per tant, podem dir que oficiosament la
campanya ha començat. Histò ricament el PP ha fet tantes
promeses de rebaixes fiscals prèvies a eleccions com
increments fiscals ha fet a posteriori.

Té la paraula el Sr. Alcover.
(Algunes rialles)
EL SR. ALCOVER I ORDINAS:
Gràcies, Sr. President. Sr. President, senyors i senyores
diputats. Deia Fernando Pessoa que calia posar tot el que som
en tot allò que fem, i no se m’ocorre millor frase per definir
la tasca que aquest govern ha fet aquesta legislatura. Rere cada
decisió, rere cada acció política que s’ha dut a terme durant
aquesta legislatura s’ha deixat palès i s’ha deixat entreveure la
ideologia d’un govern progressista i d’esquerres i el
compromís amb la millora d’aquesta terra i amb la qualitat de
vida dels seus habitants, objectiu darrer que ha de tenir
qualsevol servidor públic, tal com ja m’han sentit dir moltes
vegades.
Amb la meva intervenció procuraré modestament
demostrar que crec que s’ha aconseguit aquesta fita i miraré
de justificar perquè no hi ha alternativa possible a aquest
govern de progrés.
Aquest és el meu tercer debat de comunitat i com a la resta
de debats he mirat d’estructurar-lo de manera similar, tot i que
he procurat innovar una mica respecte dels anteriors perquè
això de ser el darrer sempre exigeix una mica, un plus
d’imaginació per poder captar la imaginació... l’atenció de
l’auditori.
Si ho recorden les meves intervencio ns en debats
precedents venien estructurades a grans trets en tres blocs:
anàlisi del que s’havia fet a acords pel canvi, sempre hi havia
una anàlisi de les promeses electorals que havia fet el Govern
que jo anomen de la BBC, i és Bale, Benzemá i Cristiano? No,
és Bauzá i Biel Company, jo sempre feia...
(Alguns aplaudiments)
... sempre faig aquesta..., i finalment feia una reflexió final.
Avui la meva innovació en el debat serà compaginar els dos
primers blocs, el que s’ha fet amb les promeses dels senyors
de la BBC de manera que la ciutadania es pugui fer una
composició de lloc de qui fa què i, com deia Pessoa, qui posa
realment tot allò que és en tot allò que fa.
Crec que en un dia com avui aquest exercici esdevé més
necessari que mai perquè a ningú no se li escapa que les
eleccions són a tocar i la campanya, ni que sigui oficiosament,
ja ha començat. Si em permeten la comparació, així com el
Nadal consumista comença quan el Corte Inglés fa la primera

Així, doncs, examinem una part de les fites aconseguides
per aquest govern, no seré exhaustiu perquè a la suma de les
intervencions que m’han precedit ja s’han enumerat la
immensa majoria i per fer-ho partiré dels compromisos que
va fer la BBC, vull recordar que el programa electoral anava
signat i per tant, era seriós l’assumpte, finalment arribarem
tots plegats a l’única conclusió lògica i possible després
d’aquest exercici i aquesta conclusió no podrà ser altra que no
hi ha alternativa de govern.
Tots nosaltres hem vist avui com el Sr. Company ha perdut
una gran oportunitat -i això que parla poc al Parlament- de
posicionar-se com a líder del principal partit de l’oposició, no
ho ha aconseguit. Al final, si no ho he apuntat malament, però
ben segur que m’ho podrà reafirmar perquè com que ha llegit
la contrarèplica, igual ho té apuntat, jo he posat damunt la taula
cinc propostes concretes que ell ha fet més enllà de les bones
paraules en temàtiques genèriques: la rebaixa fiscal, que ja la
donam per amortitzada; transport escolar a la concertada;
barracons, zero, amb la credibilitat que pugui tenir dins el
sector educatiu; suprimir l’Oficina anticorrupció, i eliminar el
decret de català a salut.
I un quan sent això a un debat de la comunitat que és el
darrer de la legislatura no té altre remei que pensar: aquest té
un model de país al cap...
(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
..., sí, senyor, quin estadista!, quin estadista!, ha clavat els
principals problemes d’aquesta comunitat, els ha clavat, tot
això en deu minuts de contrarèplica, que a més duia escrita, i
no vull menysvalorar els problemes del transport a la
concertada, només faltaria, ni dels barracons, només faltaria.
La conclusió, veuran, és que no hi ha alternativa.
Com he fet cada any i abans que les bancades de mà dreta
comencin a protestar i a fer run-run vull recordar que les
dades que aportaré són objectives, de fet els compromisos que
el Partit Popular havia de posar en pràctica la legislatura
2011-2015 són textuals, copiats del propi programa electoral,
un petit plagi.
(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
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Quant a les fites aconseguides o imminents, que també n’hi
ha, ja jutjaran vostès mateixos, en tot cas consider aquest
exercici absolutament necessari, atesa la previsible demagògia
del Partit Popular d’aquí a les properes eleccions, algú ho ha
de fer, algú ho ha de recordar perquè encara demanen
confiança. Anem, idò, per feina.
Aquests eren alguns dels compromisos més significatius
del programa electoral del Partit Popular de 2011, fins i tot ho
vaig agafar en castellà, estava en castellà el meu: “Una
sanidad moderna y eficiente, una sanidad para tod os”.
Resultat, no entraré en molt de detall, no?, co m es poden
imaginar, només hi ha trenta minuts: llevaren 20.000 targetes
sanitàries, acomiadaren 1.000 professionals.
Resum: què ha fet aquest govern? Ho ha retornat tot, les
targetes sanitàries aplicant des del primer moment la sanitat
universal a pesar de l’amenaça de la Sra. Salom
d’inconstitucionalitat, i jo em deman: com és possible que la
sanitat universal sigui inconstitucional? S’ho han plantejat?
Avui el Sr. Company aquí ha dit: “no, és que ara es pot fer”,
però és que aquesta amenaça de recurs és de fa quatre mesos!
No es podia fer fa quatre mesos i ara sí, no n’ha endevinada ni
una avui el Sr. Company.
A més, ahir es va anunciar, es llevarà el copagament per als
pensionistes tal com va anunciar la presidenta a partir de l’any
que ve.
“Un espacio sociosanitario de primer orden en todas las
islas”, varen prometre remodelar Can Misses i Son Dureta.
Què varen fer? Ni una retxa del projecte de Son Dureta,
tornaren Verge del Toro a la Tresoreria General de la
Seguretat Social i amb el modificat del nou Can Misses
retiraren la inversió per a la modificació sociosanitària del
vell Can Misses.
Què ha fet aquest govern? Ja ha iniciat la remodelació del
Toro, Son Dureta es tirarà a partir del gener, tal com va
anunciar la presidenta.
“Reformaremos el Hospital de Manacor”, som manacorí,
aquesta l’havia de po sar. Què varen fer? Renunciaren a les
obres a pesar d’estar adjudicades, per tant, no era un problema
econò mic, hi havia els doblers, estaven adjudicades, com a
manacorí ni ho vull oblidar ni ho vull perdonar!
(Alguns aplaudiments)
Què ha fet aquest govern? Les obres estan en marxa.
“Reducción de listas de espera en todos los niveles”, des
de l’any 2007 a juny de l’any 2011 ningú no esperava més de
sis mesos per operar-se i la demo ra mitjana de 51 dies. A
2015 hi havia 2.300 persones i la demora quirúrgica, 122.
Què ha fet aquest govern? Ja ho ha explicat la presidenta en
més d’una ocasió, una mitjana al voltant de 600, 600 de més,
hem de seguir fent feina.
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Cinquena, “racionalizaremos el tiempo asistencial
acercando el médico especialista a los centros de salud”,
tancaren els centres de salut els horabaixes i volien tancar dos
hospitals, a més dels 1.000 professionals que ja hem dit que
s’havien anat.
Aquest govern els ha tornat obrir i ara reformen aquests
dos hospitals en lloc de tancar-los, és la diferència.
Educació, aquesta és bona: “una educación fruto del
consenso, acuerdo educativo en las Illes Balears,
llevaremos a cabo un modelo de funcionamiento
consensuado que no implique modificaciones estructurales
con la alternancia política”, em fa vergonya el que va fer en
matèria d’educació la BBC, em fa vergonya,...
(Algunes rialles)
... i aquí hi ha una consellera d’Educació...
(Alguns aplaudiments)
... esper i confiï que les 100.000 persones també tenguin
vergonya i recordin el que s’havia fet, simplement això.
Ara s’ha tornat negociar amb els sindicats, el sector
educatiu, i s’ha arribat a moltíssims d’acords. Ara es discuteix
la Llei educativa, amb totes les dificultats inherents a aquesta
i, sense menysvalorar la problemàtica, ara els problemes són
els barracons.
“Garantiza remos que las familias participen en todos
los procesos de decisión que afectan al proceso educativo
de sus hijos”. Varen retirar les ajudes per a activitats infantils
a les AMIPA i les AMIPA dels col·legis públics es varen
sumar a la manifestació dels 100.000.
A la UIB, “mejorar el sistema d e financiación
poten cia ndo los contratos programa con una mayor
aportación de fondos privados y promo viendo la
transferencia de conocimientos al sector empresarial”.
Co nclusió: les taxes varen pujar un 15% i de contracte
programa ni paraula.
Què s’ha fet ara? S’han baixat entre un 10 i un 15% les
taxes i s’està negociant el contracte programa.
Més, “se procederá a reactivar los acuerdos sindicales
suspendidos en la actualidad que recogen derechos
la b orales de los empleados públicos”, aquesta és bo na.
Aquesta és bona, es llevà la carrera professional, eliminaren
drets laborals, es va treure el complement econòmic per
incapacitat temporal i incrementaren la jornada a 37 hores i
mitja, s’eliminà la paga extraordinària el 2012, etc. La
consellera de Funció Pública, també és aquí present.
Totes aquestes, amb aquest go vern? Tot l’anterior s’ha
revertit, a més de les oposicions, etc.
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Aquesta també és bona: “apertura de la administración
en el merca d o de trabajo, es imprescindible imprescindible- garantizar la aprobació n de la oferta de
empleo público a n u a l d entro de unos mínimos
indispensables”. Això no sé si saben què és, però no té cost,
fer una oferta d’ocupació pública no té cost, no se’n va fer ni
una, no se’n va fer ni una. El Govern de la BBC no en va fer ni
una i evidentment no va treure cap oposició.
Què s’ha fet ara? Ara s’ha fet l’oferta d’ocupació pública
de 3.000 persones i...
(Remor de veus)
... i fins a l’any 2020 hi haurà 7.700 persones en oposicions...
(Continua la remor de veus)
“El equilibrio presupuestario mediante el control
riguroso del gasto y una fiscalidad que no desincentive a
los emprendedores ni a los a h o rradores”. El PP del Sr.
Company, i Bauzá, en quatre anys va complir un pic i perquè
s’havia ampliat el dèficit del Sr. Montoro.
Aquest govern no només no ha complit cada any amb el
dèficit, sinó que el darrer a l’any 2007 va tancar amb 144
milions de superàvit i per primera vegada amortitza deute. Ara
se’ns autoritza a sortir al mercat i això és la millor prova que
la gestió ha estat excel·lent.
Per cert, el Sr. Company ha tornat mentir, supòs que
intencionadament, ho devia dur escrit, tal vegada li ho han
escrit malament, quan ha dit que la Sra. Armengol era la
culpable de tota la crisi mundial. Jo li vull recordar -i ja ho he
recordat massa vegades aquí- que durant quatre anys de
presidenta del consell insular el consell insular va tancar cada
any amb superàvit, simplement perquè en quedi constància.
Aquesta també és bona: “refuerzo del estado de bienestar
tanto en materia de educación como de sanidad y d e
servicios sociales”. Només tenc mitja ho ra, no hi entraré,
m‘estim més no entrar-hi.
(Remor de veus)
“Impulsar la rebaja del IVA en las actividades
turísticas”, l’IVA turístic va passar...
(Remor de veus)
... no, no, del 2011...
(Remor de veus)
... l’IVA turístic va passar del 8 al 10%...
(Continua la remor de veus)
... quan havia de passar al 4% i es varen pujar tots els imposts
i en varen crear de nous.

(Remor de veus)
Tant si agrada com si no -tant si agrada com si no, tant si
agrada com si no- aquesta legislatura les classes mitjanes han
baixat la pressió fiscal, aquí tenc un parell d’escenaris per si
els volen consultar, les classes mitjanes, aquí el problema..
(Petit aldarull i alguns aplaudiments)
... el problema és la definició de classe mitjana, és la definició
de classe mitjana, que vostès 1 milió d’euros, la gent que té 1
milió d’euros és classe mitjana, i jo ja els vaig dir l’altre dia
que jo seria capità general.
“Ampliar y mejora r los centros de formación e
investigación en materia tu rística tanto a nivel
universitario como profesional”. A l’anterior legislatura no
es va fer res en aquest aspecte, directament.
Aquesta legislatura s’ha creat el títol de grau d’hoteleria a
la UIB, s’ha implementat formació professional de nàutica a
Maó, es fa la de Palma, i ja hi ha formació dual a Mallorca i a
Eivissa.
“Las administraciones públicas tienen que poner las
bases para facilitar suelo industrial, naves modulares y
viveros de empresa”. Es va fer el doble que l’anterior, res de
res. El Servei d’Indústria era un autèntic solar. Aquesta s’ha
aprovat una llei d’indústria que permetrà assentar les bases del
futur a aquest importantíssim sector, i ja va anunciar 10 0
milions d’euros per fer-la més competitiva.
“Los jóvenes serán un objetivo prioritario en la
creación de empleo; por ello promovemos un sistema de
becas con la fina lid a d de ampliar el aprendizaje”.
S’eliminaren beques, s’eliminaren polítiques actives
d’ocupació, es va renunciar al Fons de Garantia Juvenil... Aquí
s’han incrementat exponencialment tant les polítiques com els
recursos destinats a ocupació jove: n’hi haurà 3.000 d’inscrit
al Fons de Garantia Juvenil; molts d’aquests recursos vénen
d’Europa, amb la qual cosa no s’entén que l’anterior legislatura
no s’apostàs per això quan s’hi havien compromès.
Ara vénen les més indicades perquè afecten el Sr.
Company. “Completar el Consorcio de Transportes de
Mallorca con la misión de coordinar los viajes de todos los
medios colectivos, pú b licos y privados, en materia de
horarios y frecuencias, y con billete único”. Aquí es va fer
una... una... en fi, una notícia, una bona notícia la presidenta,
que per a mi va ser infravalorada per tothom, quan era
importantíssima perquè feia dècades que anàvem darrere el
bitllet únic amb l’EMT, dècades; evidentment, de bitllet únic
l’anterior legislatura, amb l’EMT difícilment es parlaven, per
tant... I qui era el co nseller en la matèria?, el Sr. Company.
Aquest govern ja té el bitllet únic per a aquest mes.
“Máxima potenciación del sistema de autobuses urbanos
e interurbanos, así como pa ulatina implantación de
vehículos eléctricos”. L’anterior legislatura va passar sense
cap acció destacable en matèria d’autobusos urbans ni
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interurbans. Els usuaris varen caure, i ni menció de les
polítiques per inventar un cotxe elèctric. Qui era el conseller
en la matèria? El Sr. Company. Aquesta legislatura en varen
contactar amb autobús l’aeroport amb diferents nuclis, s’ha
tret la licitació de 479 milions, major i més freqüències que
això suposarà, els usuaris s’han incrementat 1,8 milions
d’euros, i el cotxe elèctric es varen aprovar 11 milions
d’euros de l’impost de turisme sostenible per a punts de
recàrrega a tota l’illa.

Per cert, l’han tornat apuntar malament: jo l’any 2010 no
era a EMAYA, precisament perquè el Partit Popular hi va votar
en contra. Hi hagués pogut ser, potser ens hagués anar millor,
però jo no hi era, li ho han tornat a apuntar malament. Qui
tenia la competència? El Sr. Company.

“Electrificación completa del tren y prolongación del
metro”. També és bona, aquesta; el doble que l’altra, també,
res de res. És que varen renunciar a 400 milions d’euros; i qui
era el conseller de la matèria?

“Promoveremos un marco normativo estable y claro que
permita la satisfacción de las necesidades de acceso a una
vivienda digna de los ciudadanos”; la de l’habitatge també...
Ja ha dit el resultat aquí la presidenta, el resultat rèco rd
absolut mundial: menys 2, menys 2. Qui tenia la competència?

“Elaboraremos la ley autonómica de residuos”. Ara en
veig una, jo, que s’està tramitant. Qui tenia la competència?
Company.

(Remor de veus)
(Se senten veus de fons que diuen: “Company”)
El Sr. Company.
En Company.
(Algunes rialles)
Aquesta electrificació s’està acabant, i allò del metro està
en procés.
“Concluir el acceso a Campos”. Bé..., concluir el acceso
a Campos; qui era el conseller?
(Se senten veus de fons que diuen: “Company”)
“Luchar para que los costes de los billetes,
especialmente en vuelos interinsulares, sean como los de
los trayectos equivalentes penin sulares”. Amb majories
absolutes aquí i a Madrid no es va fer. Qui era el conseller?
(Se senten veus de fons que diuen: “Company”)
Company.
“La gestión de los espacios naturales protegidos será
mejorada y potenciada, principa lmente en las fincas
públicas, los parques naturales y el Parque Nacional de
Cabrera”. Desconec les mesures en aquest sentit, per
inexistents. Qui era el conseller de la matèria? El Sr.
Company. Aquest govern ha fet la Llei del Parc Natural d’Es
Trenc, ha ampliat el Parc Nacional de Cabrera, etc.
“Realizaremos una apuesta firme por la reutilización del
agua. Empezaremos un plan de depuración a la carta”. Aquí
potser va endevinar, (...) es referia a la carta de Pedro
Campaner, gerent d’EMAYA; no ho sabem...
(Petit aldarull i algunes rialles)
... no ho sabem, ens ho haurà de dir...
(Alguns aplaudiments)

En aquesta legislatura s’ha aprovat la Llei d’habitatge, 511
nous, etc., no hi insistiré.
“Avanzar hacia un modelo más competitivo q u e
garantice la reducción de la dependencia energ ética
exterior, la reducción de la dependencia de los
combustibles fósiles, la confianza, la competencia y las
inversiones, y la mejora del sistema eléctrico balear”.
També el doble, res de res. Ara almanco hi ha un calendari per
tancar Es Murterar i per al cable a Menorca. Hem avançat.
És la darrera, em sembla que és la darrera: “Fomentar el
despliegue de las energías alternativas en el sector
transporte, tanto público como privado, y trabajar por
crear las condiciones adecuadas para su desarrollo”. Es va
posar l’impuesto al sol i vostès varen aplaudir amb les orelles;
bona manera de fomentar les...; a part, és cert, es varen posar
quatre o cinc plaques fotovoltaiques, es va invertir una mica.
Qui tenia les competències?
(Se senten veus de fons que diuen: “Company”)
El Sr. Company.
Ara s’han multiplicat per cinc aquestes competències,
aquestes inversions que va fer el PP, a més que s’ha fet -ja ho
comentava- l’aposta pels vehicles elèctrics, la prohibició, que
avui ha intentat menystenir el Sr. Company, la prohibició de
diesel de l’any 2025, 2035... Bé, era una promesa del Partit
Popular l’any 2011.
Vull recordar, senyors del PP, i he dit abans que contra el
run-run de les bancades, jo ja m’ho suposava, vull recordar que
m’he limitat a copiar part del programa electoral del PP de
l’any 2011. És necessari!, és necessari perquè avui el Sr.
Company ens ha demanat confiança, ha demanat a la ciutadania
confiança en les seves promeses!

... ens ho haurà de dir.
(Remor de veus)
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Que no? Perdoni..., he dit moltes fites que ha fet aquest
govern; però les he comparades amb les seves i no els va bé.
(Petit aldarull i alguns aplaudiments)
M’he limitat a copiar part del programa electoral del Partit
Popular, de la BBC, i ho ha comparat amb una petita part de les
polítiques dutes a terme per l’actual govern de progrés. Les
promeses electorals són objectives, són a un clic; potser
d’aquí a dos dies ja està esborrat, però ara encara es pot
comprovar i no es poden discutir, la resta hi ha ben poc que
sigui subjectiu; si ho volen discutir ja em diran quines són.
I vet aquí l’única conclusió po ssible en aquesta allau de
dades: el PP no és alternativa, no ho és. Per què? Perquè el PP
promet i no fa, i aquest govern compromet i executa. Això és
el resum de totes les dades que els he mostrat, no n’hi ha
d’altre, és l’única conclusió possible i és indiscutible.
(Alguns aplaudiments)
Fets i no paraules. L’excusa no és la situació econòmica.
Moltes inversions i programes no es varen dur a terme a pesar
de venir finançats per Madrid o per Europa, o simplement no
tenien cost; una excusa mai no ha millorat la qualitat de vida de
la gent, una excusa mai no dóna habitatge a ningú, i una excusa
mai no cura cap malalt; ho fa la priorització d’un govern com
aquest, i cal arremangar-se sempre com ha fet des del primer
moment aquest govern, i vostès ja se n’han durat massa, de
posar excuses.
No sempre és qüestió de diners. De fet una de les fites de
què més orgullosos ens sentim els socialistes i tots els partits
de progrés -una d’elles, en destacaré una o dues- d’aquest
govern és precisament la campanya contra la precarietat
laboral, que ha suposat que al voltant de 16.000 persones hagin
vist millorats els seus contractes, tant passant a indefinits com
a temps complets; 16.000 persones. Això no té cost, això
l’únic que necessita és una coordinació amb el Ministeri de
Treball i amb la Inspecció de Treball. La pregunta és ben
senzilla: per què el PP ni tan sols no es va plantejar aquesta
mesura la passada legislatura, quan els contractes estaven molt
pitjor que ara? Supòs que per una molt mala entesa protecció
de l’empresariat, i no vull dir que no s’hagin de protegir els
empresaris, ben alerta, creen riquesa, només faltaria, i han de
tenir totes les facilitats perquè creïn aquesta riquesa, però
crec que ningú no pot estar en contra que se’ls ha de crear dins
el marc legal, com la resta d’empresaris que, per cert, són la
immensa majoria.
Ni que sigui com una pinzellada, no m’hi vull aturar aquí i
no citar a tall d’exemple altres fites aconseguides per aquest
govern. No només hem millorat exponencialment tots i cada
un dels indicadors econòmics, socials i laborals -econòmics
també- que deixaren, hem reduït el deute, -ara no hi ha el Sr.
Pericay-, evidentment sempre és en relació amb el PIB perquè
jo puc deure 1 milió d’euros i em suposarà una muntanya, i
potser la família March deurà 1 milió d’euros i serà una busca
dins un ull o ni això. Per tant, sempre ha de ser en relació amb
el PIB.

Vull recordar que els convenis col·lectius a Balears han
pujat aquesta legislatura un 4,1 front a l’1,5 de mitjana estatal
i dins aquest 1,5 també hi ha el nostre 4,1, per tant, la
diferència amb la resta encara és més gran. Això sí que és
po sar do blers dins la butxaca dels ciutadans, gràcies a
sindicats i a empresaris, evidentment, però també amb la
mediació d’aquest govern que no ha mirat cap a una altra banda
com feia la BBC, el Sr. Bauzá, se’n recorden quan deia, diu:
“només faltaria que nosaltres... nosaltres som lliberals, només
faltaria ens ficassin dins una negociació de conveni col·lectiu,
per què?” clar, aquí hi ha la diferència, 4,1 front a l’1,5.
Aquesta sí que és una mesura que afecta la majoria de la
població i a les classes més baixes i mitjanes que a més de
pagar menys imposts tenen més doblers dins les butxaques a
conseqüència dels seus convenis col·lectius. N’hi ha moltes
d’altres.
Jo evidentment no serà una cosa exhaustiva, evidentment,
perquè ja s’han dit quasi totes, però vull dir un grapat que sí
que són per a nosaltres importantíssimes, la renda social, la
Llei de fosses, la memòria democràtica, de benestar animal,
la d’igualtat, la lluita contra l’LGTBI fòbia, a l’àmbit de la
cultura s’ha creat l’Institut d’Estudis Culturals, el Consell de
Cultura, es presentarà el primer pla de cultura, s’ha apostat per
l’educació superio r i l’R+D+I, etc., només per citar alguns
exemples i no ser reiteratiu amb altres que m’han precedit en
l’ús de la paraula.
En resum, hem procurat millorar la qualitat de vida dels
nostres conciutadans i blindar l’estat del benestar, un dels
principals objectius marcats en els acords pel canvi. Per tant,
podem dir amb la cara ben alta que els objectius en general
s’han complert. I s’ha acabat? No, queda molt per fer, com
sempre, però també els augur que quan acabi la propera
legislatura en el darrer debat de la comunitat qui vengui aquí
a defensar el que hagi fet el Govern dirà que la feina no s’ha
acabat, perquè d’això tracta la política i d’això tracta les
legislatures, de quatre anys rere quatre anys, mai no s’acaba la
feina, sempre n’hi ha de nova.
I mirant a la bancada de mà dreta podem pensar que les
coses han canviat ni tan so ls una mica? D’entrada veig les
mateixes cares, salvant excepcions del Sr. Rafel Nadal, que
amb el Govern de la BBC, quinze menys, però les mateixes
cares.
(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
Per què hauríem de pensar que ara va de bo, que diria un
menorquí? Per què hem de pensar, no, no, ara va de bo? Avui
ha acabat el Sr. Company la seva intervenció dient -ho he
escrit textualment- “estam preparats per tornar a assumir la
responsabilitat de govern amb un projecte basat en la gestió i
en la convivència, amb un projecte integrador i no excloent,
amb propostes concretes i possibles en benefici de tots”, i ha
estat sense posar-se vermell, la qual cosa li reconec que té
mèrit, això té cert mèrit. Però ho diu una persona que, com
hem vist, no en va complir ni una, no en va complir ni una, per
tant, o canvia de discurs o haurà de convèncer, no sé com, que
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aquesta vegada ara va de bo, si no, com diria el Sr. Camps, fum
de formatjades.
(Algunes rialles)
Ha vengut a dir que fins ara no anava de veres, que... però
bé, ara sí, ara sí, no, fins ara, bé, fins ara... Bauzá, Bauzá era
allà i quan això... quan parlava la presidenta i Bauzá era rere la
cortina m’ha recordat aquella escena dels Simpo ns amb la
tanca que va agafant així i li va...
(Algunes rialles)
... perquè anava fent així, sí, sí, clar, clar, és el que té no
complir co mpromisos electorals, però després han de ser
valents i escolar el que els han de dir.
Doncs, han vengut a dir que això, clar, no anava de veres,
però ara sí, ara seran bo ns al·lots. Si fins i tot ha acusat la
presidenta de voler seguir engreixant l’administració, 1.000
sanitaris i 1.200 mestres ho veu engreixar l’administració.
Com a mínim podem estar d’acord que el subconscient l’ha
traït, o no? Jo crec que sí.
El bo és que les propostes concretes i possibles és
possible que per a algú altra siguin possibles, el problema és
que per a vostè no ho són, segur que no ho seran. Quan parla
de convivència evidentment no se’n recorda quan el Sr. Bauzá
i ell mateix havien d’anar als pobles escortats per la Guàrdia
Civil, que això és molt feixuc, però molt feixuc.
Les recents propostes fetes per vostès em fan pensar que
no han après gaire cosa, que segueixen mentint a la ciutadania
perquè encara a la seva proposta fiscal no diuen d’on treuran
els recursos, una reflexió, però de la seva proposta fiscal. El
fet de proposar reduir a la meitat l’impost de turisme
sostenible vol dir explícitament que accepten aquest impost,
si és així per què just fa dos anys presentaren una esmena a la
totalitat? Se’n recorden del discurs que varen fer? Aquí va
començar l’atac a l’arxireiterada “turismofòbia”, no estan
empegueïts? No podien demanar perdó després de la
campanya tan infame que feren? S’imaginen com estarien les
Illes i quantes inversions absolutament necessàries haguéssim
fet si l’any 2003 no l’haguessin suprimit?
(Alguns aplaudiments)
I una altra reflexió i una altra reflexió, si en dos anys, si
just en dos anys ens donen la raó en aquell que era el seu
principal argument per apuntalar l’acusació de “turismofòbia”
per què els hem de creure quan acusen amb altres arguments
també de “turismofòbia”? Per què? Si el turisme no havia anat
tan bé mai, si fins i tot ara s’aconsegueix el que durant dècades
s’havia perseguit que és la desestacionalització, per què? No,
quina barra no, no hi ha més desestacionalització? En fi.
Segueixi insultant.
A això em referia... a això em referia al principi quan deia
que tornen a arribar tard, ara en temes fiscals, dels que fins ara
en feien bandera. Realment no veien al principi que era una
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bona idea? To rnen a fer tard i aquesta vegada suposa
implícitament el reconeixement d’una errada en la qual,
evidentment, no demanaran disculpes. Ja ho poden pintar de
colorins, la proposta per part del PP de mantenir l’ITS és en si
mateix i per a la comunitat una bona notícia, però crec que
tothom pensa, i vostès mateixos en privat també, que se’ls
hauria de caure la cara de vergonya. Realment, esper que la
ciutadania tengui en compte tots aquests fets que acab de
relatar.
Acusaven, tota l’oposició en bloc, ara ve la part de
reflexions, acusaven ahir la presidenta de fer un discurs
triomfalista, era una cosa comuna, tota l’oposició va dir: “ha
fet un discurs triomfalista”. Avui, jo m’he fixat, m’he fixat,
però ahir crec que es varen equivocar, m’he fixat, avui ningú
no ha acusat a la presidenta de mentir en el discurs d’ahir, per
tant, reconeixen implícitament que aquesta legislatura ha estat
un gran èxit.
(Alguns aplaudiments)
No n’hi ha... no n’hi ha d’altra, no n’hi ha d’altra, no n’hi ha
d’altra, estic i estam d’acord, gràcies per reconèixer-ho.
(Se sent una veu de fons que diu: “Ets molt bo”)
Reflexió final...
(Se sent una veu que diu: “Dos segons”)
No, dos minuts, em queda això, em queda això. Reflexió
final, deia la docto ra Montse Cases, exrectora de la nostra
universitat, que “el futur es guanya amb el que es fa en el
present”, sempre l’he considerada una frase brillant, com
moltes reflexions que feia la rectora. Si estan d’acord amb
aquesta, i crec que és difícil estar-hi en contra, i vists els
exemples i la comparativa de polítiques que abans he exposat,
algú pot pensar que guanyarem el futur amb les polítiques que
es varen dur a terme l’anterior legislatura de la BBC o
l’esquerra proposa el Sr. Company o amb les que executa
l’actual govern? Crec que no hi ha color.
Finalment, com a darrera reflexió, i aquí si em permeten
la broma i això passa per ser el darrer, això passa per ser el
darrer, us assegur que no és un plagi, jo havia fet la mateixa
cita que la Sra. Seijas, però no ha estat un plagi, esper que no
sigui cap premonició.
(Alguns aplaudiments)
Deia Jorge Luís Borges que elegir es renunciar, caldrà
tenir memòria, fets i no paraules. Esper que pugui triar bé per
no haver de renunciar al nostre futur més brillant i amb el qual
tots somniam, la pitjor errada que podem cometre tots els
ciutadans i ciutadanes és pressuposar que no és possible tornar
a les polítiques de la passada legislatura.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

Gràcies, Sr. Alcover. Passaríem a la intervenció de la
presidenta del Govern.

LA SRA. PROHENS I RIGO:
... 2011, Sr. Alcover, de l’any 2011.

Sra. Prohens?
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Sí, gràcies, Sr. President. Imagín que dret a rèplica no en
tenc, però sí el dret per al·lusions, per l’article 76 del
Reglament.

I jo li ho tornaré repetir: vostès estan comparant dues
coses que no són comparables, una legislatura amb 1 .350
milions d’euros més i una amb 1.350 milions manco, i sap per
què vàrem tenir 1.350 milions d’euros manco, Sr. Alcover?
Perquè còmics com vostè i els seus companys varen deixar en
fallida aquesta comunitat autònoma.

(Remor de veus)

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Em pot dir una altra vegada en virtut de quin article?, per
favor, Sra. Prohens.
LA SRA. PROHENS I RIGO:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Prohens. Silenci, per favor. Passam a la
intervenció de la presidenta del Govern...

78, Sr. President.

(Remor de veus)

(Remor de veus)

Silenci...

Es per al·lusions, Sr. President, imagín que la rèplica no
me la deixarà fer quan ens tocaria fer-la a nosaltres després
d’aquest debat, però per al·lusions imagín que sí.
EL SR. PRESIDENT:
Té un minut, Sra. Prohens.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Sí, gràcies, Sr. President.
(Remor de veus)
Sr. Alcover, vostè ha parlat de la BBC, sap què hi havia a la
BBC? El senyor Mr. Bean, que era un còmic, com vostè, però
prou millor.
(Remor de veus)
Miri, Sr. Alcover, vostè avui s’ha avançat un any, jo no sé
si l’any que ve vostè encara serà el portaveu o hauran trobat
alguna cosa millor, però si encara ho és vostè l’any que ve
podrà fer el debat que ha fet avui, al debat d’investidura del Sr.
Biel Company, però no, vostè s’ha avançat un any i és ben trist,
és ben trist que el portaveu del grup al qual pertany la
presidenta del Govern per defensar la seva gestió...
(Remor de veus)
... s’hagi de remetre al programa electoral del Partit Popular
de l’any...

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Aquesta cambra parlamentària
sempre ens dóna sorpreses, mai..., miri que és veritat que jo
duc debats de política general a aquesta cambra parlamentària,
crec que mai no havia vist que la portaveu suplent de
l’oposició corregeixi el discurs del que ha fet el debat amb la
presidenta del Govern de les Illes Balears...
(Alguns aplaudiments)
... es igual...
(Rialles de la intervinent)
..., perdoni, perdoni!..
(Continuen els aplaudiments)
... però ja està bé, ja està bé.
Sr. Alcover, moltíssimes gràcies per la seva intervenció.
Crec que ha estat una intervenció brillant, una intervenció
explicativa de la realitat. Jo entenc que a alguns no els agradi
sentir el que ha succeït i és veritat que quan vols programar
una legislatura, quan compromets amb els ciutadans les
polítiques que has de dur a terme, evidentment ningú no pot
obviar ni oblidar d’on ve, i crec que el repàs que ha fet el Sr.
Alcover és molt clar, d’on veníem, què hem plantejat fer
durant la legislatura, on som i cap on volem anar, que és una
mica els plantejaments que han fet els diferents grups que
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donen suport al Govern de les Illes Balears i el mateix Govern
de les Illes Balears, a més amb una quantitat d’exemples
impressionants sobre una cosa que per a mi és fonamental en
política, que és la coherència i el compromís amb la paraula
donada.
I efectivament, n’hi ha alguns que, costi el que costi allò
que comprometem amb la ciutadania, ho complim i explicam
el que volem fer, ho explicam de forma transparent, ho
debatem amb la societat i una vegada que podem accedir al
Govern governam amb allò que comprometérem i per a
tothom, no només per a aquells que ens votaren i crec que això
també s’ha exemplificat en aquesta legislatura i s’ha
exemplificat molt bé al plantejament que ja fet el Sr. Alcover
a la seva intervenció.
Em permetran que avui faci, en aquesta intervenció meva,
un agraïment especial durant aquests dos dies que duim
intensos dins aquesta cambra parlamentària a tots els grups
polítics, a tots als diputats i diputades per haver fet les
aportacions que han estimat oportunes i els plantejaments de
present i de futur que han estimat oportuns.
Evidentment, des del Govern de les Illes Balears sempre
tenim la mà estesa per seguir avançant junts en una comunitat
que volem millor, però em permetran que dins aquests
agraïments faci un agraïment molt especial al Grup Socialista
que ha estat el darrer a intervenir, un grup parlamentari que
sempre ha estat a l’alçada de les circumstàncies, que ha fet
feina intensa durant aquests tres anys i mig, i que en queda
molta per fer, igual que faig extensiva sense cap dubte al Grup
MÉS per Mallorca, de MÉS per Menorca, de Podem Illes
Balears i a la diputada de Gent per Formentera, que no ens pot
acompanyar físicament, però que està amb nosaltres amb els
plantejaments d’aquest debat de política general.
Sincerament crec que tots els diputats i diputades dels
grups que do nen suport han estat valents a l’hora d’establir
també aquest full de ruta del Govern de les Illes Balears,
vigilants com bé s’ha dit moltes vegades en aquesta cambra
parlamentària amb el compliment de la paraula donada,
estrictes a l’hora de vigilar el Govern de les Illes Balears
plantejant sempre propostes en positiu sobre el futur al qual
volem arribar.
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és cert, tenim una eco no mia més diversificada, tenim una
economia que creix, que aporta riquesa, que es redistribueix
millor, la gent cobra millors salaris, té millors condicions
laborals, s’està apostant per la diversificació d’economia,
s’està redistribuint la riquesa, s’estan defensant fort els
interesso s d’aquesta comunitat autònoma davant el Govern
d’Espanya i davant les institucions europees, es defensen els
interessos de la ciutadania de les Illes Balears, s’ha fet un
canvi radical amb els drets de ciutadania, amb les polítiques
públiques, amb educació, amb sanitat, amb serveis socials,
amb transport públic, amb cultura, amb habitatge, amb medi
ambient, amb totes i totes cadascuna de les àrees que gestiona
el Govern de les Illes Balears.
Aquest any tendrem un pressupost el més elevat de la
història de les Illes Balears, el pressupost per a l’any 2019, un
pressupost en què, com ja hem debatut i com ja hem explicat,
arribarem als 1.000 milions d’euros per a educació i formació
que és molt important; les famílies tendran més ajuda que mai
en temes de conciliació laboral i familiar; els pensionistes
deixaran de pagar pels medicaments, cosa que han fet durant
tota la seva... cosa que ja han avançat durant tota la seva vida;
tendrem millores per a l’accés a habitatge i tantes i tantes
coses que hem plantejat entre tots.
I la cambra parlamentària debatrà molt aviat mesures
importantíssimes pensant en futur, pensant a llarg termini com
poden ser les lleis que hem estat esmentant en aquesta cambra,
la llei de l’accés de vehicles a Formentera, la llei de residus,
la llei de canvi climàtic, les ampliacions possibles de diferents
parcs naturals...
En definitiva, hi ha mo lta feina feta, molts de projectes
pensant en el futur d’aquesta comunitat autònoma i com a
presidenta de les Illes Balears els he de dir que els necessitam
a tots i a totes per seguir fent feina junts. Aquesta és una feina
conjunta de la societat de les Illes Balears. Des d’aquest
govern tenim clara la convicció que la millo r fo rma de fer
feina és des del diàleg, des del consens, des de l’escolta
activa, des de la participació de tots i totes i en aquesta línia
seguirem treballant lleials als ciutadans d’aquestes illes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Per tant, mil gràcies a tots els diputats i diputades que
donen suport al Govern de les Illes Balears i que durant molt
de temps això pugui seguir essent d’aquesta manera.
Gràcies també evidentment als consellers i conselleres, a
l’executiu, tot el que fa po ssible aquests canvis que fem en
aquesta comunitat autònoma i que necessiten encara de més
empenta, de més força, de més il·lusió, de més ganes que
posam evidentment des dels partits de l’esquerra.
I acab per dir una valoració molt breu, molt ràpida, però
crec que és important. Crec que ens podem sentir orgullosos
com a societat de les Illes Balears perquè durant aquests tres
anys i mig hem transformat moltes coses que no ens
agradaven; encara n’hi ha moltes que no ens agraden, però que

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Armengo l. Rèplica, per tant, del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Andreu Alcover.
EL SR. ALCOVER I ORDINAS:
Gràcies, Sr. President, procuraré no exhaurir-los. Miri,
estic content perquè a la intervenció per al·lusions, si s’hi han
fixat, no ha aportat ni una dada objectiva que desmenteixi les
meves dades que he aportat...
(Alguns aplaudiments)
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... ni una, tenia l’ocasió, però no les ha tret. Tot han estat
judicis de valor...

Però, en definitiva, vull tornar a posar de manifest que no
m’ha contestat les dades que he dit, i no m’ha contestat perquè
eren dades objectives, Sra. Prohens, objectives. Repassin...

(Remor de veus)
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... fins i tot quan m’ha dit...
(Remor de veus)

... repassin la meva intervenció i veuran com hi haurà pocs
judicis de valor. En canvi la seva intervenció ha estat farcida de
judicis de valor.

... no, fins i tot quan m’ha dit pallasso...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
... i hi podem estar d’acord, eh?, hi podem estar una mica
d’acord, però inevitablement és un judici de valor.

Conclusió: les excuses no curen, les excuses no donen pa
i les excuses tampoc no donen habitatge. Vostès no s’aturen
de donar excuses. En definitiva, el PP no és alternativa.
Gràcies.

Miri,...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

... és que el seu programa del 2011 és una font inesgotable
d’inspiració...
(Algunes rialles i alguns aplaudiments)
... és que, és que no té aturall, a mi, ja ho he dit, m’ha donat
vida a tres debats de comunitat...
(Algunes rialles)
... i protesten al tercer!, protesten al tercer. És inevitable que
quan el Sr. Company demana a la ciutadania confiança per al
futur facem una reflexió de qui és qui demana aquesta
confiança i què ha fet a l’anterio r legislatura, no és normal
això? Perquè avui ha dit...
(Remor de veus)
... ho ha demanat...
(Remor de veus)
... avui ho ha demanat
(Remor de veus)
... avui ho ha demanat, i com que ja va, i ho ha dit ara la Sra.
Prohens, ja va de futur president, i si jo som portaveu, que ni
ho sé i la veritat, no em creurà, però tampoc no m’importa
massa...
(Algunes rialles)
... ja m’ha dit que li hauré de co ntestar perquè serà ell el
president, idò és inevitable que contestem al Sr. Company!, no
voldrà que contesti a la Sra. Seijas, no crec que ho sigui, la
presidenta.
(Més remor de veus)

Gràcies, Sr. Andreu Alcover.
Contrarèplica de la presidenta del Govern. No vol fer ús de
la paraula. Per tant...
Per favor, no se’n vagin encara.
Tal i com es va acordar a la Junta de P o rtaveus, per
unanimitat, els grups parlamentaris podran presentar propostes
de resolució fins al dia 21 de setembre, aquest divendres, a les
10 hores del matí, d’acord?
Com que no hi ha més assumptes a tractar, aixecam la
sessió. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Passam al següent debat.
Punt únic. Debat de les propostes de resoluci ó
presentades pels grups parlamentaris derivades del Debat
general sobre l'acció política i de govern.
Punt únic de l’ordre del dia que correspon al debat de les
propostes de resolució presentades pels diversos grups
parlamentaris derivades del debat general sobre l’acció
política i de govern del Govern de les Illes Balears.
Per acord de la Junta de Portaveus del proppassat 21 de
setembre, el debat es durà a terme de la manera següent:
intervendran els grups parlamentaris durant vint minuts per
defensar les propostes de resolució presentades, de major a
menor, i, en darrer lloc, el Grup Parlamentari Socialista; hi ha
haurà un torn de fixació de posicions de quinze minuts;
intervencions en torns de rèplica de cinc minuts.
Les propostes presentades pels grups parlamentaris i
admeses per la Mesa seran transcrites literalment al Diari de
Sessions abans de la intervenció del portaveu que en faci la
defensa.
Acabat el debat de les propostes presentades se’n farà la
votació en el mateix ordre en què han estat debatudes.
Per tant, passam al torn d’intervenció dels grups
parlamentaris.
Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar les
48 propostes de resolució. Té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente.
Escrit RGE núm. 10296/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Popular:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’eliminació dels barra cons escolars; així
co m a donar compliment al seu pla d'infraestructures
educatives respecte del compromès per a l'any 2018, com
són les actuacions pressupostades per al nou CEIP a Santa
Eulària, nou CEIP Ses Planes de Sant Josep, nou CEIP a
Caimari, nou CEIP a Can Pica fo rt, nou CEIP a Campos,
CEPA a Calvià Nou, nou centre d'FP a Estació Marítima de
Ciutadella , nou Conservatori de Maó, CEIP Palma B,
ampliació d'aules al CEIP Montaura de Mancor, CEIP Sant
Ferran de Ses Roques de Formentera i ampliació del CEIP
Sant Miquel de Sant Llorenç. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears constata que no s'ha donat so lu ció dins
aquesta legislatura a les necessitats demandades per la
ciutadania consistents en els nous centres educatius per a
Bunyola, Els Caülls (Marratxí), Inca, Portocristo ,
urbanitzacions de Llucmajor; a les ampliacions pendents al
CEIP Pere Cerdà del Port de Sóller, al CEIP Sant Carles a
Eivissa, a l'ampliació necessària a l'IES de Porreres; i a les
necessitats de nous instituts a Maioris (Llucmajor), Son
Ferriol (Palma) i Eivissa (Vila).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar el personal de suport i els
auxiliars tècnics educatius, perquè no hi hagi cap infant a
les nostre illes que no pugui anar a l'escola en condicions
dignes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un veritable bilingüisme entre les
nostres llengües cooficials en els centres educatius així com
a potenciar l’ensenyament de l’anglès.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reelab o ra r el seu Pla d'Èxit Educatiu i a
adoptar polítiques educatives actives per poder avançar en
la millora de les dades de fracàs escolar, nombre de
repetidors, nombre d'aprovats d'ESO, abandonament
escolar prematur, absentisme, assetjament escolar,
competències lingüístiques i altres xifres educatives que ens
situen a la cua a nivell nacional i europeu.
5. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
d e les Illes Balears no ha donat compliment al man d at
parlamentari de millorar i desplegar la Llei de mecenatge
cultural ni la Llei de mecenatge esportiu, per fer atractius
els sectors cultural i esportiu i donar-los impuls.
6. El Pa rlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a dur a terme les modifica cions legislatives
necessàries, ja sigui en l’àmbit laboral com en un altre, que
afecti els sectors productius, per reduir l’atur estructural,
la precarietat laboral i la sinistralitat laboral.
7. El Parlamen t de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a mantenir i millorar el sistema públic de pensions,
incrementant-les així com s’havia compromès i demana el
col·lectiu de pensionistes.
8. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis
legislatius impulsats pel Govern de les Illes Balears no són
els necessàries per continuar en la senda del creixement
econòmic i la creació de llocs de feina, fet que impossibilita
la reducció de l’atur estructural a les nostres illes. Per tant,
insta el Govern de les Illes Balears a consensuar amb els
sectors productius la incorporació al marc legal d’aquells
aspectes que es varen derogar de les Lleis turística, agrària
i del sòl, per tal de continu ar en la senda del creixement
econòmic i la creació de llocs de feina.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar conjuntament amb les altres
administracions implicades les accions necessàries per
actuar contra la venda ambulant il·legal i insta el Govern
de les Illes Balears a crear l’Observatori del Comerç, així
com ho ve reclamant el petit comerç.
1 0 . El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar, fins igualar les quanties màximes
establertes en el seu moment, els recursos destinats a
polítiques d’ocupació, de formació i per a prestacions per
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atu ra ts, com ha vingut reclamant el Govern de les Illes
Balears durant la present legislatura.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el Projecte de llei agrària atesa la
manca de consens amb el sector i a recuperar les mesures
que contemplava l’actual llei, que foren derogades pel
Govern del Pacte, per tal que els pag eso s de les Illes
Balears tenguin futur.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balea rs a construir una residència destinada als
menorquins, eivissencs i formen terers que han de rebre
atenció sanitària a Mallorca, i als seus familiars, en lloc de
destinar a ús residencial unes habitacions hospitalàries de
Son Espases, amb l’incompliment que suposa d els
compromisos contrets pels partits del Pacte per aquesta
legislatura i de la resolució n ú mero 12 aprovada a la
segona sessió plenària de dia 31 d’octubre de 2017 en el
transcurs del debat sobre l’acció política i de govern.
1 3 . Donada la persistent manca de recursos human s
sa n itaris durant aquesta legislatura, en gran part dels
centres i serveis sanitaris de la n o stra comunitat, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir l’acord parlamentari aprovat el 27 de
setembre de 2016, sobre prevenció d´esperes excessivament
prolongades en els serveis d’urgències hospitalàries,
domiciliàries i a proves diagnòstiques, per àrees de salut,
per a la seva presentació als sindicats i als serveis mèdics
afectats a fi d e consensuar les actuacions a realitzar
(incloent el Decret de Garantia de Demora) i d'esbrinar les
raons de la falta de personal sanitària a aquests serveis, i
a tots aquells on hi ha hagut manca de personal sanitari i
de substituts, i que ha condicionat les llistes d´espera
d’Ibsalut.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar compliment a la Proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada
i aprovada per unanimitat dia 8 de febrer de 2017 en els
termes següents: “La Conselleria de Salut proposarà als
sindica ts d’àmbit sanitari d´aquesta comunitat amb
representació a l’ib-salut, iniciar negociacions d´aquelles
mesures, incloses les econòmiques, que suposin una
fidelització dels professionals de les diferents àrees de
salut".
15. El Parlament de les Illes Balears insta la consellera de
Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
complir els a cord s parlamentaris aprovats , com ara les
proposicions no de llei aprovades a la Comissió de Salut el
7 d´octubre de 2015 i el 28 d´octubre de 2015, i la resolució
número 13 aprovada a la segona sessió plenària del dia 31
d´octubre de 2017 en el transcurs del debat sobre l´acció
po lítica i de govern, respecte dels grups de treball de
coordinació sociosanitària a totes les àrees de salut.
16. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors i les treballadores de la sanitat pública i,
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davant el men yspreu continuat d´aquest govern, també
constata i reconeix el paper de la sanitat privada i de la
seva col·laboració amb la sanitat pública per a la millora
de la salut d´aquesta comunitat.
17. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera de
Salut i el Govern de les Illes Balears a complir la resolució
número 14 aprovada a la segona sessió plenària de dia 31
d´octubre de 2017 en el transcurs del debat sobre l´acció
p o lítica i de govern relativa a implantar un servei
d’al·lergologia a l´illa d e Mallorca, un a l’àrea de salut
d´Eivissa i Formentera i un altre a l’àrea de sa lu t de
Menorca.
18. El Parlament de les Illes Balears, ateses la precarietat
i la necessitat de cobrir determinats llocs de feina en
l’àmb it sanitari, insta el Govern de les Illes Balears a
modificar la normativa vigent a fi que el coneixement del
català per als professionals sanitaris que vulguin accedir
a les places de l’ib-salut sigui un mèrit en lloc del requisit
actual.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i concretament la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca a la immediata tramitació dels
expedients de les ajudes per al PDR que es troben una altra
vegada paralitzades.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer el trasllat dels fangs residuals de la
depuradora de Ferreries fora de l'illa per al seu adequat
tractament.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar i executar definitivament durant
el 2019 una política efica ç p er a la desnitrificació dels
aqüífers d’Eivissa i de Menorca, que presenten
concentracions excessives de nitrats, clorurs i sulfats. Així
mateix, insta el Govern de les Illes Balears a la redacció i
l'aprovació dels p rojectes per a l’execució de les
interconnexions previstes en el Pla Hidrològic.
22. El Parlament de les Illes Balears constata el retard en
l’execució de les tasques de neteja de torrents previstes per
a enguany i insta el Govern de les Illes Balears a elaborar
un pla plurianual de neteges de torrents de totes les illes i
a augmentar les quantitats en el pressupost de 2019.
23. El Parlament de les Illes Balears constata el mal estat
d’emissaris i depurad o res de les Illes Balears i insta el
Govern de les Illes Balears a iniciar la construcció i les
ampliacions de depuradores i emissaris necessàries per
pal·liar aquesta situació. En aquest sentit, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
destinar un mínim de 30 milions d’euros anuals a aquest
concepte.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de foment de la conciliació
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laboral i familiar amb coordinació amb la resta
d’administracions i agents socials.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa u n p rograma d’incentius
fiscals destin a ts a fomentar la posada en el mercat
d’habitatges de lloguer de llarga estada, la rehabilitació
d’habitatges destinats al lloguer de llarga estada, millores
que comportin estalvi i eficiència energètica en els
habitatges i la promoció privada d’HPO. Així mateix, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a paralitzar
la tramitació del decret pel qual es regulen els habitatges
desocup ats, el registre i el procediment de cessió
obligatòria per part dels grans tenidors.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar l’aplicació de la renda social
garantida per adaptar-la a la realitat, lligar-la a la
inserció laboral i apropar-la així a totes les persones que
ho necessitin.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla de foment de la promoció de
l’autonomia personal mitjançant les noves tecn ologies
aplicades a aquesta tipologia de serveis.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilita r el desenvolupament i l’aplicació
efectiva de la Llei d’igualtat de dones i homes i a aprovar
i registrar en el Parlament el pro jecte de llei del
voluntariat abans que finalitzi el present any 2018.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir, en el termini màxim de dos mesos, el
“nou” model de radiotelevisió pública anunciat a principis
d’aquesta legislatura, amb concreció dels seus trets
definidors en comparació amb l’actual.
30. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
4/2008 ha provocat una allau d'indemnitzacions q ue
suposen un cost de 220 milions d'euros, en conseqüència,
insta el Govern de les Illes Balears a concretar com fa
comptes fer front al pagament de les grans indemnitzacions
reconegudes per diferents sentències ju d icials com a
conseqüència de les desclassificacions derivades de
l’aprovació de la Llei 4/2008.
31. El Parlamen t de les Illes Balears constata que a
Espanya no existeixen els mal anomenats “presos polítics”
i ma n ifesta el respecte més absolut a la tasca q u e
desenvolupen els jutges i tribunals de justícia així com a la
legalitat vigent.
32. El Parlament de les Illes Balears reprova la política de
mobilitat duta a terme durant la present legislatura, amb
una manifesta manca de mesures d’aposta per al transport
públic en la qual ni tan sols haurà estat capaç de posar en
marxa el nou mapa concessional previst per la llei per a l’1
de gener de 2019.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impla n tar, de manera progressiva, una
reducció del 50% del preu dels bitllets del transport públic
i a establir una subvenció al transport escolar dels centres
educatius concertats i, en conseqüència, a in co rp o rar la
corresponent partida pressupostària en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a 2019.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les obres necessà ries per tal de
solucionar la saturació que pateixen alguns punts de la
xarxa viària de les Illes Balears.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a substituir la campanya per al foment de la
llengua catalana entre els visitants allotjats als
establiments turístics per una campanya informativa sobre
la destinació dels fons de l’imp ost de turisme sostenible
així com el nivell d’execució dels projectes aprovats.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la modificació de la Llei 8/2012,
de turisme, als efectes d'eliminar el que es disposa per a la
millora de la inversió per a la reconversió d'establiments
turístics i prorrogar per un període de quatre anys més les
condicions que establia originàriament la llei, donada la
manca de projectes presentats des que va ten ir lloc la
darrera modificació.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s’abstingui de presentar un projecte de
llei de modificació de la Llei turística, per tal de regular el
“tot inclòs” que no compti amb un ampli consens del sector
afectat.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir a la meitat l’impost d e l’ecotaxa i
eliminar aquest impost a les estades turístiques en
temporad a b aixa, així com a destinar-lo a temes
mediambientals i de manera prioritària a la millora de la
xa rxa de sanejament i depuració d'aigües per pal·liar el
desastre ecològic i el perjudici per a la imatge turística que
han suposat els continus abocaments d'aigües fecals i
tancaments de platges en plena temporada alta.
39. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Innovació , Recerca i Turisme del Govern de les Illes
Ba lears a actuar amb contundència davant els actes
vandàlics contra el sector turístic o les manifestacions de
fòbia explícita contra les persones que en s visiten i, en
particular, a perseguir judicialment o administrativament
els actes vandàlics concrets que es produeixin, en la
modalitat que sigui, susceptibles de ser san cio n ats, o bé
denunciar-los davant la Fiscalia personant-se, si escau, en
qualsevol diligència que estigués oberta per aquesta raó.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir, en el termini d'un mes, allò que
estableix l'article 20.4 apartat segon de la Llei 2/2016, de
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20 de març, de l'impost sobre estades turístiques i de
mesures d'impuls del turisme sostenible, i en aquest sentit
a publicar, en un lloc web específic, tota la informació
sobre l’estat econòmic i d’execució dels projectes aprovats
per la Comissió de Turisme Sostenible des de la data en què
entrà en vigor l’impost.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a permetre el lloguer turístic en sòl rústic i en
sòl rústic protegit, per tal d’evitar la pèrdua de rendiments
patrimonials de molts ciutadans.
42. El Parlament de les Illes Ba lea rs constata que les
polítiques dutes a terme pel Govern de les Illes Balears
durant la present legislatura en matèria de medi ambient,
territori, agricultura i habitatge han suposat un atac a la
propietat privada i s’han dut a terme sen se cap tipus de
consens amb els sectors i les persones afectats.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar durant la tramitació parlamentària
dels pressuposts de la CAIB per a 2019, una reforma fiscal
que suposi, com a mínim, un estalvi p er a les famílies de
Balears d'almenys uns 195 milions d’euros, que beneficiï el
80% de la població, amb especial incidència en la reducció
de l'Impost de successions i do n acions que suposa una
doble imposició així com rebaixes fiscals i incentius per a
l'adquisició de primers habitatges o lloguers d e llarga
durada així com ajudes a les famílies per a l'adquisició de
llibres de text o escoletes de 0-3 anys.
44. El Pa rlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a presentar dins el que resta de 2018 una proposta
de reforma del sistema de finançament autonòmic que
resolgui les insuficiències dels sistema i garanteixi els
principis d’igualtat, equitat, ordinalita t, transparència i
corresponsabilitat fiscal.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a acordar un nou REB
que pugui entrar en vigor dia 1 de gener de 2018, en
compliment dels terminis compromesos inicialment, i q ue
suposi la compensació dels costos d’insularitat reals que
actualment pateixen els nostres ciuta d a n s i les nostres
empreses i que tingui, per tant, el seu reflex en els
pressuposts generals de l’Estat per a 2019.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar, reivindicar i tancar els acords
necessaris amb el Govern d’Espanya a fi de garantir abans
d e finals de la present legislatura l’execució de les
inversions estatutàries, la millora del sistema de
finançament de les comunitats autònomes i l’aprovació del
nou Règim Especial per a les Illes Balears; així com a situar
la inversió per càpita a les Illes Balears, mitjançant els
pressuposts generals de l’Estat per a 2019, almenys a la
mitjana de l’Estat espanyol.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb el Govern de l’Esta t els
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convenis que siguin necessaris, a fi de donar compliment al
protocol d’intencions firmat entre els dos governs el mes de
desembre de 2015 i que suposen el desenvolupament del
Conveni de carreteres.
48. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a gestionar els comptes públics amb rigor i
seguint les regles fiscals vigents, tant amb els objectius de
dèficit i de deute, com amb la regla de despesa.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Bon dia, president. Buenos días, consellers, conselleras,
diputados, diputadas, buenos días a todos.
Bien, se ha repetido durante esta legislatura que el
Parlamento es el centro de la vida política y por tanto, si la
semana pasada tuvimos el debate del estado de la comunidad,
era un debate importante en el que las diferentes fuerzas
políticas expresaban su posición sobre los principales
problemas de la comunidad, hoy también tenemos un debate
importante en el que las diferentes fuerzas políticas proponen
diferentes propuestas de mejora de los asuntos que afectan a
los ciudadanos.
Y si es verdad que el Parlamento es el centro de la vida
política, pues deberíamos cumplir lo que dice el Parlamento.
A juicio del Grupo Popular en muchas ocasiones no se cumple
lo que dice el Parlamento y prueba de ello y antes de empezar
a exponer nuestras posiciones decir y manifestar y quejarnos
y denunciar que el 54% de las propuestas que se aprobaron el
año pasado en el mismo debate pues no se han cumplido.
Y por tanto creemos que eso es importante. Nosotros
creemos que el Parlamento decide lo que deciden los
parlamentario s, no como el presidente del Gobierno de
España que dice que él hará lo que considere en el Congreso,
¿no ?, creemos que lo importante es lo que decidan lo s
parlamentarios y el Govern debe cumplir las resoluciones que
emanan del Parlamento.
Nuestras propuestas van en la línea... primeo básicamente
denunciar el incumplimiento de muchas resoluciones del
mismo parlamento, es decir, de pedir que se cumpla lo que ya
ha aprobado el Parlamento en comisión o en otros ámbitos y
después de temas que consideramos que son importantes y
fundamentales para los ciudadanos en materia de impuestos,
en materia de educación, en materia de movilidad, en materia
de medio ambiente, básicamente.
Empezaré a hacer una descripción de las principales
propuestas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar,
en educación lo que solicitamos es el cumplimiento del
mismo acuerdo del equipo de gobierno , ya tuvimos una
votación de una PNL o de una moción, perdón, hace dos
plenos, se aprobó, pues que se cumpla el plan de
infraestructuras, que se eliminen los barracones, que se hagan
los nuevos centros educativos.
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Recordar que en todo lo que llevamos de mandato un solo
centro educativo inaugurado nuevo y puse el ejemplo..., por
ejemplo en Maó, Menorca, en la anterior legislatura dos
centros educativos nuevos en el anterior mandato, para que
luego se diga que no se hacia nada, ¿no?
Incrementar el personal de apoyo y auxiliar de educación,
mantener un buen nivel de enseñanza en las dos lenguas
oficiales, de forma que los centros educativos incrementen y
no... el nivel de enseñanza en las dos lenguas oficiales y no
vaya cada vez a una situación peor como los datos últimos y
que además haga un esfuerzo especial en lengua inglesa.
Reelaborar el plan de éxito porque si teníamos un plan de
éxito y el resultado es que los datos oficiales son de menos
éxito algo debe estar fallando.
Dar cumplimiento al mandato también del Parlamento de
desplegar la Ley de mecenazgo cultural y la Ley de mecenazgo
deportivo.
En materia económica instar al Gobierno de España a que
se hagan las modificaciones legislativas que sean necesarias
para eliminar el paro estructural, la precariedad laboral y la
siniestralidad laboral e instar al Gobierno de España a
mantener y mejorar el sistema de pensiones, que se hagan
también instar al Gobierno de las Islas Baleares para tomar
medidas estructurales que aseguren el crecimiento estructural
de nuestra economía, la reducción del paro y la ayuda a los
sectores productivo s en el sentido... derogar las
modificaciones de la Ley turística, Ley agraria y Ley del suelo
que iban en sentido contrario.
Coordinar conjuntamente con las administraciones la lucha
contra la venta ambulante ilegal y crear el observatorio de
comercio; incrementar los fondos y los esfuerzos en políticas
de ocupación y de formación; retirar el proyecto de ley agraria
que no cuenta con el consenso necesario en esta cámara que
está en tramitación, como se ha aprobado en el momento de
la presentación y en todo caso, instar a su acuerdo en la
cámara si no se retira.
En materia de salud insistimos muchísimo en resoluciones
ya adoptadas que no se cumplen, construir una residencia
destinada a los menorquines, ibicencos y formenterenses que
reciben atención en Mallorca, no solo el... arreglar o colocar
habitaciones hospitalarias, sino que se prevea la construcción
de esta residencia.
Reducir la falta de recursos humanos en materia de
urgencias, en especial cumplir el acuerdo parlamentario
aprobado el 27 de septiembre del 2016 que sigue sin
cumplirse en materia de recursos humanos sanitarios, que se
dé cumplimiento a la proposición no de ley presentada por el
Grupo Popular el 8 de febrero del 17 sobre la fidelización del
personal sanitario; cumplir los acuerdos parlamentarios de la
Comisión de Salud de 7 de octubre del 15, de 28 de octubre
del 15, de 31 de octubre del 17, para la creación de los grupos
de trabajo de coordinación socio-sanitaria en todas las áreas
de salud; reconocer el gran trabajo que realiza el personal

sanitario de la sanidad pública y también el gran trabajo que
realiza en personal sanitario de la sanidad privada, que de
forma coordinada dan un buen servicio de salud a nuestros
ciudadanos... Que se ejecute el acuerdo de la sesión plenaria
de 31 de octubre de 2017 sobre el servicio de (...) en Ibiza y
en Formentera y en Menorca...
Estoy haciendo una relación precisamente de cosas que no
se han cumplido; es decir, si el centro de la vida política esté
en el Parlamento, el respeto al Parlamento es cumplir sus
resoluciones, y vemos como en materia de sanidad no se
respetan las resoluciones que este parlamento, en comisión o
en pleno, ha aprobado.
Modificar la normativa vigente respecto al conocimiento
del catalán de los profesionales sanitarios de forma que sea un
mérito y no un requisito.
En materia de medio ambiente, proceder al pago inmediato
y a la tramitación de los expedientes del Plan de desarrollo
rural...; proceder al traslado de los fangos de la depuradora de
Ferreries fuera de la isla de Menorca, tal como se acordó;
proceder a la ejecución de las inversio nes para evitar los
nitratos en lo s acuíferos de Ibiza y Menorca, y aprobar y
ejecutar las interconexiones previstas en el Plan hidrológico;
ejecutar la limpieza de torrentes, elaborar un plan plurianual
en materia de limpieza de torrentes para que ésta sea efectiva.
Reparar el mal estado de los emisario s, depuradoras, y la
construcción y ampliación de depuradoras, con el
compromiso del Gobierno de destinar 30 millones de euros
en el próximo ejercicio en esta materia, de la que hemos visto
el deficiente funcionamiento.
En materia de vivienda y temas sociales, un plan, elaborar...
instar al Govern balear a elaborar un plan de fomento de la
conciliación laboral y familiar en coordinación con el resto de
las administraciones y lo s agentes sociales; establecer un
sistema de incentivos fiscales que incentive realmente los
alquileres de larga duración; incentivar la promoción de
vivienda de protección oficial también a iniciativa privada; y
paralizar la tramitación del decreto de viviendas desocupadas
de cesión obligatoria.
En materia de la renda social garantizada, que ésta
realmente llegue y se acerque a las personas que realmente lo
necesiten, y que se ligue a la inserción laboral; que se elabore
un plan de fomento de la promoción y la autonomía personal
mediante la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a este
tipo de servicios; que se agilice el desarrollo y la aplicación
efectiva de la Ley de igualdad de hombres y mujeres; y que se
registre en este parlamento la Ley del voluntariado.
En materia de IB3 vamos a pedir una cuestión que creo que
es importante, que es que por fin, en el plazo máximo de dos
meses, se desarrolle el modelo de radiotelevisión pública que
se anunció a principio de esta legislatura, y que estamos al
final y que aun no se ha concretado.
Que el Parlamento constate que el Govern ha tenido que
hacer frente a 220 millones de euros en indemnizaciones en
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aplicación de la Ley 4/2008 en materia de indemnizaciones
por desclasificaciones, y si so n indemnizaciones por
desclasificaciones mal hechas, arbitrarias o contrarias a
derecho, que ha dado lugar a 220 millones de euros que tiene
que pagar el Govern en materia de indemnizaciones.

En materia de medio ambiente, manifestar que el Govern,
en materia de medio ambiente, territori, agricultura i
habitatge, también ha realizado una acción contraria a la
propiedad privada y sin el consenso con las personas afectadas
en esta materia.

Que el Parlamento balear constata que no existen en
España los mal denominados presos políticos, que existe la
aplicación de la ley y la autonomía del Poder Judicial.

Solicitar, en materia económica, la aplicación de una
reforma fiscal tal como presentamos en rueda de prensa, que
afecte de verdad a los ciudadanos, que afecte al 80% de la
población, que prime el ahorro de las familias, que suponga
una reducción del impuesto de sucesiones y donaciones, que
suponga una ayuda a la adquisición de las primeras viviendas,
al alquiler de larga duración, a la adquisición de libros de texto
y a los gastos en escoletes de 0 a 3 años. En esto nos han
copiado en alguna cuestión, pero solicitamos...

Reprobar la política de movilidad llevada a término durante
la presente legislatura, con una manifiesta irresponsabilidad
que pone en peligro la aplicación de la obligación legal del
nuevo sistema concesional el 1 de enero de 2019. Solicitar al
Govern balear la implantación de manera progresiva de una
reducción del 50% del precio de los billetes del transporte
público y establecer una subvención al transporte público
escolar de los centros educativos concertados. Constatar que
en Baleares existen puntos de la red viaria saturados, y por
tanto impulsar las obras para solventar los puntos de
saturación de la red viaria de las Islas Baleares.
En materia de turismo proponemos que se retire la
campaña sobre lengua catalana a los turistas y que lo que se
haga es una campaña info rmativa a los turistas de cómo se
invierte el impuesto de turismo sostenible y el nivel de
ejecución de los proyectos aprobados; creemos que es de más
interés para los turistas esta cuestión, y además tendríamos
una eficacia pública mejor del dinero invertido. Por otro lado,
promover la modificación de la Ley turística para promover de
verdad la reconversión de los establecimientos, la
modernización de los establecimientos, en la línea y con las
modificaciones que hagan falta, pero en la línea de lo que
estaba establecido en la Ley de turismo de 2012. Evitar que se
regule el todo incluido si no hay un consenso importante con
todo el sector afectado y evitar que casos concretos de mala
praxis hagan que el sector tenga una regulación incorrecta o
una regulación que no se atenga a la realidad, y en especial
tener en cuenta las competencias de desarrollo reglamentario
que tienen los consejos insulares en materia de ordenación
turística. Reducir a la mitad el impuesto de la ecotasa y
eliminarlo durante la temporada baja. Solicitar al Govern que
se manifieste de forma to talmente contundente, clara y sin
ningún tipo de ambigüedad respecto a los ataques al turismo
y a la turismofobia, que manifieste su intención de perseguir
administrativamente o judicialmente y aplicar la ley en caso de
acciones de este tipo, que dañan al interés general de los
ciudadanos de estas islas. Solicitar al Govern que en el
término de un mes, así como establece el artículo 20.4 -otra
petición de cumplimiento, en este caso no de una obligación
emanada del Parlamento sino de una obligación legal- de la
Ley sobre el impuesto de turismo sostenible, actualice la web
explicando absolutamente la información que marca la ley que
debe tener la explicación legal en la web. Instar al Govern a
que permita el alquiler de viviendas turísticas vacacionales en
suelo rústico o en rústico protegido como medio,
precisamente, para mantener los edificios y el patrimonio
arquitectónico en suelo rústico.

(Remor de veus)
... la aplicación de nuestra propuesta.
También el Parlamento insta al Gobierno del Estado...
(Continua la remor de veus)
... a la reforma del...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor. Silenci!
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sr. Presidente. ...instar al Gobierno del Estado a
la reforma del sistema de financiación autonómico,
importante, fundamental, urgente durante todo este mandato,
y en este momento ignorado por el presidente del Gobierno
de España, Sr. Sánchez.
El Parlamento de las Islas Baleares también insta a acordar
un nuevo REB, pero que pueda entrar en vigor el 1 de enero
del próximo año, un REB que sea una compensación a los
costes reales de la insularidad y que esté contemplado en los
presupuestos generales del Estado para 2019. También
negociar, instar al Gobierno de la comunidad autónoma a
negociar y a reivindicar la ejecución de las inversiones
estatutarias, la mejora de la financiación, para que sea realidad
en los presupuestos generales del Estado del año 2019. Y
también en materia económica, que el protocolo de
inversiones firmado en el año 2015, aquel protocolo de
inversiones que estaba viniendo el dinero y aún no ha llegado,
y que desde 2015 estaba a punto de llegar, pues que se
desarro lle en un convenio de forma efectiva mediante el
convenio de carreteras, y que ese dinero previsto en esa
manifestación de intenciones sea real y efectivo.
Y por último , instar al Gobierno de la comunidad
autónoma a que realice unas cuentas públicas con rigor,
siguiendo las reglas fiscales vigentes, cumpliendo los
objetivos de déficit y de deuda, y evitar que en épocas en que
los ingresos, por cuestiones tributarias, son mejo res, se
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vuelvan a caer en errores pasados que producen situaciones
económicas que en el fondo y al final quien paga las
consecuencias son los ciudadanos.
Todos estas 48 propuestas son 48 propuestas en positivo
que presentamos, que consideramos propuestas, como he
dicho, muchas de ellas insistiendo en cuestiones que no ha
cumplido el Govern; he citado los acuerdos del Parlamento,
de comisión o de pleno, especialmente en materia de salud
que no se habían cumplido. Si es verdad, si es cierto y no es
postureo, que este parlamento es el centro de la vida política,
si se tiene respeto por el Parlamento, se deben cumplir los
acuerdos del Parlamento, y he hecho una lista concreta de
cuestiones, algunas de hace dos o tres años, acordadas por
este parlamento, que el Gobierno no cumple. Como principal
partido de la oposición debemos instar al Gobierno a que
cumpla lo que acordó el Parlamento muchas veces por
unanimidad.
Y por último, si hablamos y escuchamos en el discurso del
estado de la comunidad que uno de los ejes fundamentales es
el consenso y el diálogo, el co nsenso y el diálogo no es
consigo mismo o con los afines; cuando tiene realmente
mérito el consenso y el diálogo es cuando se practica con los
adversarios políticos, con los que se tienen ideas diferentes,
porque consensuar y dialogar consigo mismo es muy fácil. Lo
complicado es llegar a acuerdos, y proponemos sobre estas 48
propuestas que hace el Partido Popular llegar a acuerdos en
beneficio de los ciudadanos y que se solucionen problemas
concretos y efectivo s de los ciudadanos, tan importantes
como los que hemos citado.
Nada más. Muchas gracias.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs passam al torn d’intervenció
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears per defensar les 24
propostes de resolució. Tenen el temps xapat; per tant és el
torn de la Sra. Laura Camargo.
Escrit RGE núm. 10276/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar la comercialització de l'energia
com a principal tasca de l'Institut de l'Energia de les Illes
Balears per tal de lluitar amb l'oligopoli energètic existent,
democratitzar l'energia a la nostra comunitat autònoma
garantint el p roveïment d'energia més barata per lluitar
contra la pobresa energètica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar la totalita t d el desenvolupament
reglamentari de la Llei d'habitatge abans que acabi
a q u esta legislatura amb l'objectiu de fer efectiu el d ret
d'accés a l'habitatge.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, al desenvolupament efectiu, amb presència a
totes les Illes, del Servei d'Habitatge Buit previst a la Llei
d'habitatge amb oficines i dotació de personal suficient per
afavorir, a cada territori, la mobilització d'habitatges buits
de forma constant. Començant, aquesta mobilització,
invertint el pressupost previst per a emergència social en
matèria d'habitatge per a l'any 201 8 p er tal de donar
suport als territoris que més problemes pateixen d'accés a
l'habitatge.
4. El Parlament de les Illes Balea rs insta el Govern de
l'Estat a retirar el recurs d'inconstitucionalitat de la Llei
9/2017, de regulació de les co rreg u d es de bous i de
protecció dels animals, i a derogar la llei que declara la
tauromàquia com a Patrimoni Cultural Immaterial a l'Estat
espanyol.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'una oficina de prevenció i lluita contra la corrupció amb
tota l'a u to n o mia i la independència que el nostre
ordenament jurídic permeti.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar la desprivatització dels serveis
externalitzats i dels no sanitaris dels hospitals de les Illes
Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar red u int les llistes d'espera
augmentant l'eficiència de l'ús dels recursos propis,
desenvolupant una normativa sobre incompatibilitats i
augmentat el nombre de professionals necessaris.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la quantia perhom de la Renda
Social Garantida, com a una passa més per avançar cap a
una futura renda bàsica.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treba llar per la millora en l'atenció de la
salut mental amb un pla integral acompanyat dels serveis
i professionals necessaris per dur-ho a terme.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l'Estatut de l'artista, aprovat
al Congrés dels Diputats per unanimitat, en l'àmbit de les
competències de la nostra comunitat amb l'objectiu de
pal·liar l'actual precarietat laboral dins el sector cultural.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant la inversió en
recerca per tal d'arribar a la mitjana estatal i a continuar
treballant per crear les estructures necessàries perquè
aquesta p u jada de la inversió sigui eficient i es millori
substancialment l'agilitat administrativa.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per accelerar el ritme de
construcció i obertura de nous centres educatius i fer
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complir l'acord sobre reducció de barracons fins al 70% el
2019.

de Palma i 1 megacreuer a la resta dels principals ports de
les Illes.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar prioritzant la inversió en l'escola
i la universitat públiques, amb esp ecial atenció a l'etapa
0-3 anys, i arribant a u n pressupost de més de 1.000M
d'euros per a la Conselleria d'Educació en el següent
exercici pressupostari.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments a fer
dels serveis socials un veritable instrument per a l'atenció
a les noves demandes socials agilitant processos,
coordinant els diferents serveis d'atenció social (habitatge,
educació, sanitat, transport, polítiques fiscals ...), formació
als professionals, dotant els ajuntaments dels recursos
necessaris per a programes de prevenció.

14. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
les Illes Balears impulsar i fomentar polítiques amb
l'objectiu d'acabar d'una vegada per totes amb l'urbanisme
a la carta, sense atorgar privilegis a interessos particulars
que vagin en contra l'interès general i la protecció del medi
ambient i el territori.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant i promovent la Reserva
de la Biosfera de Menorca, com a referent a les Illes en
matèria de sostenibilitat. I, concretament, instam a aportar
anualment finançament per a actuacions de la Reserva de
Biosfera, especialment les previstes al Pla d'Acció.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar simplificant els tràmits de les
ajudes i subvencions del sector agrari, a notificar les
concessions directament als pagesos i les pageses i agilitar
el seu pagament per fer viable el seu desenvolupament.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a invertir els diners corresponents del Pacte
contra la Violència de Gènere a reforçar la prevenció de les
violències masclistes entre el jovent, a atendre amb més
mitjans les víctimes i els seus infants i a continua r
desenvolupant les actuacion s en inspecció de treball per
evitar discriminacions i prevenir riscos des de la
perspectiva de gènere.
18. El Parlament de les Illes Balears insta to tes les
administracions públiques implicades (Govern d'Espanya,
Govern de les Illes Balears i ajuntaments) a solucionar els
vessaments d'aigües residuals tant a la mar com a finques
rústiques quan hi ha pluges intenses, mitjançant inversions
en infraestructures hidràuliques.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar a mb les PIME per a la
progressiva implementació de la indústria 4.0. i a continuar
desenvolupant amb més intensitat els instru men ts
legislatius i d'in versió pública eficient per a la
diversificació del nostre model econòmic amb especial
accent en els sectors industrials, agrari, de la recerca, de
les tecnologies de la informació i de la creació i les
indústries culturals.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Ba lears a negociar amb l'Autoritat Portuària
l'establiment d'un màxim de 3 megacreuers alhora al Port

22. El Parlament de les Illes Balears in sta el Govern de
l'Estat a cercar la majoria necessà ria al Congrés dels
Diputats per derogar les dues reformes laborals que han
precaritzat el nostre mercat laboral i que han suposat un
atac frontal als drets de les classes treballadores a la
nostra comunitat autònoma.
23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar les polítiques de mobilitat i foment
del transport públic i a promoure campanyes d'informació
i conscienciació sobre l'escalfament global i la importància
de reduir el consum energètic i l'ús del cotxe privat.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una inversió que no baixi dels 3
milions d'euros dels seus pressuposts per a 2019 per tal de
començar la transició energètica a la nostra comunitat en
matèria de renovables en els àmbits de la seva
competència.
LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:
Gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari hem
presentat 24 propostes de resolució relacionades amb eixos
que consideram fonamentals per a les polítiques de canvi, de
transformació social, basades en el rescat de la ciutadania de
la gent de les Illes. Les propostes que presentam han de
continuar essent la brúixola del canvi que vam signar a
principis de legislatura en el document dels acords pel canvi,
però volem anar un poc més enllà. Presentarem ara en quatre
blocs diferenciats aquestes propostes. En aquest primer bloc,
que presentaré jo mateixa, hi ha propostes relacionades amb
habitatge, educació, cultura, lluita contra les violències
masclistes, i la defensa del nostre territori i del nostre medi
ambient.
Hem presentat una proposta de resolució en relació amb
la matèria d’habitatge perquè pensam que sense el
desenvolupament reglamentari de la Llei d’habitatge aquesta
pot quedar en paper banyat, i per això demanam que abans que
acabi aquesta legislatura es faci efectiu aquest
desenvolupament reglamentari de la Llei d’habitatge. Així
mateix, en relació amb aquesta qüestió fonamental, amb aquest
dret bàsic, hem demanat, instam el Govern al desenvolupament
efectiu, amb presència a totes i cadascuna de les Illes, del
Servei d’habitatge buit, que està també previst a la Llei
d’habitatge, i que aquest servei tengui oficines i personal
suficient per afavorir en cada territori la mobilització
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d’habitatges buits, és a dir, que la gent que tengui habitatges
que no estiguin en disposició de poder ser ocupats amb un
règim de lloguer puguin ser ajudats per l’administració per tal
de posar-los a disposició de la gent que així ho necessiti.
També parlam de coses molt importants en matèria
d’educació, i m’agradaria dir al Sr. Lafuente que la qüestió de
l’educació 0-3 no ha estat en cap cas copiada del Partit
Popular, és una qüestió en la qual nosaltres portem molt de
temps treballant, i hem trobat en aquest sentit també una bona
consonància amb el Govern. Llavors jo crec que vostès, que
varen buidar el pressupost de l’educació 0 -3 , no poden ara
penjar-se cap medalla. És una bona notícia, en canvi, que
estigui d’acord amb el fet que és una etapa formativa bàsica i
que totes les fo rces d’aquesta cambra vulguem impulsar
l’educació en etapa 0-3.

la prevenció de tot tipus de violències contra les dones,
especialment entre el jovent, i a atendre amb més mitjans les
víctimes i els seus infants. P ensam que la lluita contra la
violència masclista ha de ser un compro mís absolutament
cabdal d’aquest govern dels acords pel canvi al qual nosaltres
donam suport.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Camargo. Doncs és el to rn del Sr. Carlos
Saura.
EL SR. SAURA I LEÓN:

Nosaltres també instam aquest govern a accelerar el ritme
de construcció i obertura dels nous centres educatius i a
complir l’acord sobre reducció de barracons fins al 7 0%
durant l’any 2019, perquè és un compromís no només amb
nosaltres sinó especialment amb la ciutadania i amb els
estudiants i les famílies d’aquestes illes.
També demanam, instam que el pressupost d’educació
sigui de 1.000 milions d’euros, només a educació, i no a
educació i formació, com ja es va explicar aquí en el debat de
política general, perquè aquesta és una demanda històrica de
la comunitat educativa i pensam que s’hauria de fer realitat en
aquesta legislatura dels acords pel canvi.
Així mateix demanam que es desenvolupi l’Estatut de
l’artista, que va ser desenvolupat, que va ser aprovat al Congrés
dels Diputats per unanimitat, i que encara queda per fer realitat
a la nostra comunitat autònoma; pensam que la precarietat dins
el sector actual de la cultura es podria pal·liar en bona mesura
amb aquest estatut si es desenvolupés aviat.
Així mateix tenim una proposta per acabar d’una vegada per
totes amb l’urbanisme a la carta, tant del gust del Partit
Popular, que ni tan sols no escolta les propostes els altres
grups. Pensam que és absolutament necessari que s’aturin els
privilegis als interessos particulars que van en contra de
l’interès general, i que van en contra també de la protecció del
medi ambient i del territori. És una responsabilitat, com a
defensors de l’interès general, defugir d’aquestes pràctiques
del passat, i per això vo lem evitar que hi hagi més esmenes
Nadal i més esmenes Matutes.
També en aquest sentit volem que es continuïn simplificant
els tràmits de les ajudes i subvencions al sector agrari; pensam
que els pagesos i les pageses de les Illes s’ofeguen, i
necessiten aire i impuls per fer viable aquest sector econòmic,
aquest sector primari que és estratègic per a les nostres illes
i que necessitam mantenir, també per sortir d’aquest
monocultiu turístic i diversificar el model econòmic.
I, finalment, hem presentat una pro po sta de resolució
perquè tot el diner que ara arribarà, molt aviat, en relació amb
el pacte contra les violències masclistes, es destini a reforçar

Gràcies, Sr. President. Continuant amb les nostres
propostes de resolució en l’àmbit de l’economia, de la
mobilitat i del benestar animal, proposam una qüestió que és
fonamental per a nosaltres i que ha estat defensada per
diferents grups parlamentaris de la majoria, com és acabar
amb les dues reformes laborals, tant la del Partit Socialista de
2010 com la del Partit Popular de 2012; ambdues varen anar
a atacar el cor de les classes treballadores, varen començar a
acabar amb la negociació col·lectiva, amb els convenis
d’empresa per damunt dels sectorials, varen facilitar
l’acomiadament dels treballadors amb aquesta doctrina TINA
-there is no alternative-, és a dir, que no hi havia alternativa,
quan sí n’hi havia, d’alternativa. Igual que amb les pensio ns,
que ara diu el Partit Popular defensar. Si la reforma laboral del
Partit Socialista era dolenta, la del Partit Popular ho era més,
i de fet alguns integrants de l’IBEX 35 varen recordar a Fátima
Báñez que va anar massa lluny amb aquesta reforma laboral, i
a més d’això no va fer absolutament res per perseguir el frau
als contractes, per augmentar la inspecció, cosa que sí va fer
aquest govern.
En segon terme, en matèria d’energia, ho hem dit moltes
vegades, hem insistit que és important que l’Institut Balear de
l’Energia pugui comercialitzar l’energia per tal de lluitar
contra els oligopolis que s’han establert al nostre país, per tal
de facilitar també l’obtenció d’energia barata per a les
majories socials. A més, aquest Institut Balear de l’Energia
pot suposar també una millora en l’àmbit laboral, creació de
treball a les renovables, per això s’ha de col·laborar amb el
SOIB i altres institucions.
Per una altra banda, en matèria d’energia també, demanam
un mínim de 3 milions d’euros per a renovables als pressupost
de 2019, només posar plaques al Parc Bit, als aparcaments del
Parc Bit suposaria 2 milions d’euros. Per tant, pensam que és
una quantitat raonable per tal de dur a terme les iniciatives que
volem si volem canviar la situació d’oligopoli del nostre
territori i si volem comercialitzar aquesta energia per part del
Govern.
Per una altra banda, demanam més inversió en R+D+I,
pensam que s’ha d’arribar a la mitjana estatal. Ho deien els
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experts a les jornades de ciència, també necessitam una
agilitat administrativa que pugui facilitar la creació de nous
projectes i apostar per aquesta economia del coneixement
que, d’una vegada per totes, aposti per canviar el model
productiu de les nostres illes.
En matèria de mobilitat pensam que el Pla de mobilitat
d’aquest govern ha arribat tard i pensam que s’han fet moltes
coses, però que encara en queden moltes per fer. De fet, el
trànsit en els darrers deu anys ha augmentat un 42% a les Illes
Balears mentre que a Espanya ha baixat un 6%. Això és un
fracàs per a tota la nostra societat i, per tant, hem d’apostar per
una mobilitat adequada, per l’augment de freqüències i per la
millora i la qualitat del servei.
El cas d’Eivissa crec que n’és un exemple, s’han augmentat
les freqüències un 56% en 2009, perdó en 2019
s’augmentaran aquestes freqüències i des del co nsell s’han
expedit més de 30.000 noves targetes de bus en poc més d’un
any.
Per finalitzar una qüestió que vàrem coordinar nosaltres
des de Podem, una llei de la qual ens sentim molt orgullosos,
que ha provocat que per primera vegada a la història no hi hagi
morts d’animals torturats a les places de les nostres illes i és
la Llei de benestar animal que vàrem promoure des del nostre
grup parlamentari. Demanam al Govern Sánchez que retiri, per
una banda, el recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta llei
i també que retiri la declaració de patrimoni cultural
immaterial per tal que les comunitats autònomes en l’àmbit de
les seves competències puguin regular aquesta pràctica. Si
alguna comunitat autònoma vol prohibir la tauromàquia, que ho
faci; si alguna comunitat autònoma el que vol és regular-la,
com ho hem fet aquí, que ho faci. Pensam que és una demanda
a la qual poden donar suport tots els partits progressistes.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Saura. Doncs ara és el torn de la Sra. Marta
Maicas.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, bé, jo
tractaré de defensar les resolucions que fan referència a salut
i a serveis socials.
En relació amb l’àrea de salut, hem presentat tres
resolucions que considerem fonamentals per aconseguir una
major qualitat de la nostra sanitat pública i que repercuteix
directament en la salut de la població, com la número 6, que
fa referència a la recuperació dels serveis externalitzats i dels
no sanitaris als hospitals. S’ha comprovat que quasi la totalitat
d’aquesta cambra considera important la recuperació d’aquests
serveis en l’atenció a la ciutadania en aprovar el rescat dels
aparcaments dels nostres hospitals, així com vàrem rescatar
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les ambulàncies i així com hauríem de fer-ho amb la resta de
serveis que han demostrat ser un desastre en mans d’empreses
privades.
Un altre tema molt sagnant per a la sanitat pública són les
llistes d’espera, que ja s’han comentat aquí i ja ho vàrem
demanar l’any passat, però considerem que es necessària
major valentia per abordar-les com pertoca i és que la gestió
que fan de la sanitat pública està molt vinculada als interessos
privats. Per això, trobem la necessitat de desenvo lupar una
normativa completa sobre incompatibilitats del personal que
pertany a l’ib-salut, concretament als càrrecs de gestió clínica.
Tot això mitjançant una revisió de les condicions per a la seva
exclusivitat.
Considerem també, un tema prioritari, l’abordatge de la
salut mental abandonada des de fa temps i es comprova tant en
les infraestructures com en la manca de serveis, que abordin
de forma completa el cicle vital d’una persona i es fa ineficaç
i inefectiva tota l’atenció fins ara rebuda en no haver-hi un
seguiment, presentant recaigudes contínues.
Al llarg d’aquesta legislatura hi ha hagut moltes iniciatives
que han revertit situacions indesitjables, a més esperem més
canvis per part del Govern estatal quant al repagament
farmacològic i la gestió dels medicaments.
El que queda clar és que si realment volem retornar la
qualitat a la sanitat pública la sanitat balear precisa canvis en
els enfocaments, és necessari escometre reformes
estructurals del sistema sanitari i de la seva organització i
gestió.
Però, més enllà d’un sistema sanitari de qualitat, juguen un
paper prioritari al nivell de salut de la població i de la seva
distribució social factors com és l’educació, l’habitatge,
l’urbanisme, el medi ambient, el transport...
EL SR. PRESIDENT:
Senyors diputats, senyors diputats, per favor, baixin un
poquet el to de veu, gràcies.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
.... l’ocupació i les polítiques fiscals. És per això que
presentem una resolució per a que el Govern sigui un veritable
instrument per a l’atenció de les noves demandes socials
reculli i coordini totes les eines, mesures i recursos de què
disposa el Govern per a que la Conselleria de Serveis Socials,
juntament amb els consells insulars i ajuntaments, els posi a
disposició de la ciutadania.
Ja no li podem donar un enfocament merament
assistencialista on les persones que exerceixen la funció de
treballadores socials... treballadors socials són jutge i part
assistencialista, estigmatitzador, burocratitzat i expedidor de
recursos, així són els nostres serveis socials, mentre la nostra
societat canvia i les seves necessitats demanen noves
fórmules d’atenció.
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Per tot això, considerem necessari coordinar tots aquests
serveis d’atenció social, habitatge, educació, sanitat, transport,
polítiques fiscals, agilitar processos, formar els professionals,
oferir programes de prevenció. De fet, ja es donen passes, la
Llei d’atenció a la infància i adolescència, per exemple, que
serà aprovada aviat, implica totes les organitzacions per a la
seva... totes les administracions per a la seva bona
coordinació.
Per acabar, considerem que la renda social garantida pot
avançar més per a ser aquella eina per la qual vàrem apostar,
una renda que a dia d’avui no soluciona la problemàtica de
l’empobriment de les famílies. Entenem que són molts els
factors com l’habitatge, entre d’altres, com he comentat, però
pensem que és una quantitat econòmica insuficient i que
encara es poden donar més passes per a que aquesta renda
social atengui les situacions per a les quals va ser creada.
Una renda pot ser la base per a una futura renda social. Ja
s’ha aconseguit ampliar-la a tots els perfils o pràcticament a
tots, ara toca revisar la llei i desvincular-la de l’IPREM per
establir aquesta quantitat que és completament insuficient.
Partint sempre de la idea de la societat que volem, les
polítiques socials han de promoure una societat més
compromesa cap a la protecció de la infància i de les famílies
que necessita el retorn dels nostres joves i les nostres joves,
una societat més plural on la inclusió de la migració sigui una
prioritat.
L’impacte que ens va deixar aquesta crisi estafa ens obliga
a repensar en l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques socials
i cap on han d’anar.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Maicas. Ara és el torn del Sr. Alberto Jarabo.
EL SR. JARABO I VICENTE:
Gràcies, president. Bon dia a tothom. Acabam amb aquesta
sèrie de presentació de les nostres propostes de resolució,
ens falten les de regeneració democràtica, les de matèria
mediambiental i també en matèria turística.
En primer lloc, les de regeneració democràtica. Hem
d’insistir, una vegada més, i demanam la constatació per part
d’aquest parlament de la necessitat d’engegar l’Oficina
Anticorrupció; ja va ser dificultós posar-nos d’acord per
aprovar la llei, ja va ser dificultós també aprovar el
nomenament de l’actual director, estam en aquesta tercera
fase de la creació del reglament, esperem que ens puguem
posar d’acord i que no ens acabin d’afectar les amenaces del
Partit Popular quant a aquesta proclamació del tancament
d’aquesta oficina sense que s’hagi encara obert.

Nosaltres entenem que és indispensable aquesta oficina;
crec que hem de constatar també la falta real de crear un pacte
nacional contra la corrupció, i així ho varen dir els diferents
directors de les oficines anticorrupció quan es varen reunir fa
poc per intentar crear un marc estable de col·laboració, i ho
varen comentar, així com s’han fet plans nacionals contra la
drogoaddicció, a favor de les seguretats vials, és necessari que
hi hagués un pla polític contra la corrupció, com que no és així
és necessari que les oficines anticorrupció puguin tenir la
major autonomia i independència possible de tots els poders
públics justament per poder dissuadir a tots els que treballen
a l’administració pública de comportaments indesitjables.
En matèria mediambiental, ja avui fèiem una pregunta per
part del Sr. Martínez en aquest sentit quant a quines seran les
mesures necessàries per impulsar i promoure la reserva de la
biosfera de Menorca. Ho deia també el conseller, i crec que
podem coincidir i entenem que s’aprovarà per part de tots els
grups també aquesta proposta, si estimam els nostres espais
privilegiats n’hem de tenir cura i els hem de posar estimació,
però a més hi hem de posar recursos. S’ha parlat de
l’ampliació dels límits en el marc de la protecció; s’ha parlat
de la continuïtat del Pla d’acció que hi ha actual contra les
espècies invasores; augmentar els recursos humans, s’ha posat
un naturalista; hem d’incrementar també que els pagesos que
s’encarreguen també de tenir cura d’aquesta reserva de la
biosfera es puguin incrementar els ajuts actuals, que entenem
que amb 150.000 euro és totalment insuficient.
En aquesta mateixa línia també, mediambiental, també avui
demanàvem a la presidenta per la manera de solucionar els
vessaments d’aigües residuals que hem patit durant aquest
estiu i que hem patit durant moltes dècades també prèviament,
no només durant aquest estiu, això també s’ha de recordar
sempre. No ens hem de tirar els trastos al cap recordant el
passat de com s’ha gestionat tot aquest tema, però el problema
continua allà, i les negociacions que hem tengut sobre
aquestes propostes hem d’incidir, el tema s’ha de solucionar,
i entenem que és una bona mesura que finalment la inversió
del cànon es pugui aplicar completament a les obres
hidràuliques. Ja vàrem estar d’acord en el seu moment, que
l’impost turístic es pogués aplicar de manera... no diríem
prioritària, però sí en una bona proporció a solucionar els
problemes de les nostres infraestructures hídriques. Ens
alegram que el cànon torni a ser finalista, aquesta és una
proposta; també crec que qualque altre grup presenta
propostes semblants, per tant, aprovarem les propo stes que
vagin en aquesta línia per afavorir tot el cicle de l’aigua, que és
on han d’anar les inversions del cànon.
Finalment, en matèria turística insistim, una vegada més,
en una qüestió de la qual ja n’hem parlat en altre ocasions, hem
de limitar el nombre de megacreuers que amarren als nostres
ports. La nostra proposta és clara, no és només una qüestió de
com afecta la sobresaturació, de la qual ja n’hem de parlar, en
el casc, i crec que ho veiem aquí, prop del Parlament, quan
intentam passejar i ens trobam amb tots aquests creueristes,
que seran benvinguts sempre i quan evidentment tampoc no
afectin la nostra convivència. Posem un límit a aquests
megacreuers, un màxim de tres al P ort de Palma i un

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 137 / 25 de setembre de 2018

7617

megacreuer a la resta de ports. Entenem com a megacreuer
aquell que té un màxim de... o un mínim de passatgers de
4.000, per tant, a partir de 4.000 passatgers ja consideraríem
que és un megacreuer. Hem de recordar que el Symphony of
the Seas, per exemple, arriba als 5.500. És un problema de
sobresaturació, és un problema també de les emissions que
suposen un risc per a la salut i per al medi ambient. Ara veiem
que hi ha estudis contradictoris quant a quines són les
conseqüències de l’emissió de totes aquestes partícules en el
nostre medi ambient.

Administracions Públiques i el Govern de les Illes Balears
i a aprovar els corresponents convenis que permetin dur a
terme les inversions i els projectes pactats, especialment els
de la Platja de Palma i de S’Enclusa de Ferreries, abans de
31 de desembre de 2018.

Nosaltres entenem que cada població ha de tenir un límit
i d’aquí les diferències també quant a quants de creuers han
d’arribar a cada port. Seguim defensant que sense límits no hi
ha futur i, com deia l’altre dia també en el debat de la
comunitat, només tenim allò que som capaços...

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb la resta d’administracions
per tal de reflexionar sobre el paper de la dona a les festes
populars i a lluitar per la igualtat real tal com preveu la
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

EL SR. PRESIDENT:

5. El Parlament de les Illes Ba lears insta el Govern
d’Espanya a revisar el Codi Penal i a derogar la Llei de
seguretat ciutadana (Llei mordassa) per tal de garantir la
llibertat d’expressió.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Go vern de
l’Estat a retornar la propietat de la casa d’Emili Darder.

Sr. Melià...
EL SR. JARABO I VICENTE:
... de lluitar i crec que aquesta lluita no la fem suficientment.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Go vern de
l’Estat a recuperar el Plan Educa 3 per tal de col·laborar
amb l’important esforç pressupostari q u e realitza el
Govern de les Illes Balears per fomentar l’educació infantil
0-3.

Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Jarabo. Doncs, passam al torn d’intervenció
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. Per defensar les 22
propostes de resolució, aquest grup també té el temps repartit,
per tant, és el torn del Sr. Antoni Reus.
Escrit RGE núm. 10285/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca:
1. El Parla men t de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a signar un conveni que faci possible a partir de
2019 les inversions ferroviàries previstes als convenis
signats anteriorment entre ambdós governs i que el Govern
d’Espanya va incomplir i, en especial el tren de llevant.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Ba lears a presentar, abans d'acabar el 2018, una
proposta de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol,
del turisme de les Illes Balears per iniciar una nova
regulació de la modalitat anomenada "tot inclòs".
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a començar, abans de fina litzar l’any, la
negociació per establir un nou sistema de finançament
autonòmic que tengui en compte el principi d’ordinalitat i
que doti de sobirania fiscal les Illes Balears.
4. El Pa rlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a complir el Protocol d’intencions signat el 3 de
desembre de 2015 entre el Ministeri d’Hisenda i

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb el Govern de l'Estat per tal
de fomentar el coneixement de la llengua catalana per part
dels funcionaris estatals que exerceixen a les Illes Balears
per tal de garantir els drets lingüístics prevists a l’Estatut
i evitar els casos de discriminació lingüística.
10. El Pa rla men t de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a accelerar l'ampliació i la remodelació de la
depuradora de Palma, declarada d'interès general.
11. El Pa rla men t de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres del Govern de l’Estat a no suspendre
unilateralmen t n i l’autonomia ni les funcions de cap
comunitat a u tònoma, ni dels seus poders executiu ni
legislatiu. El conflicte territorial a l’Estat espanyol només
trobarà una solució d es del diàleg sense la imposició de
l’article 155.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continu ar les polítiques de suport al petit
comerç, com elements claus dels nostres barris, en venda
on-line i models de venda innovadors.
13. El Parlamen t d e les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la normativa estatal per tal que no
s’impedeixi que els ajuntaments es puguin dota r d el
personal suficient i de recursos per donar els serveis
públics que necessiten els ciutadans de les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a obrir el diàleg efectiu per possibilita r els
traspassos de competència pendents segons l’Estatut en
ma tèries com la cogestió aeroportuària, els aeroports i
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ports d’interès general, les costes i el litoral, la justícia i
d’altres.
15. El Parlamen t de les Illes Balears insta a impulsar
l’aprovació de la Llei de la ciència de les Illes Balears, que
estableixi el marc jurídic necessari per implementar
in struments reals i eficaços per fer de la I+D+i una eina
real de creixement, qualitat en l’educació i diversificació
econòmica.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar progressivament la dotació de
recursos humans a totes les illes per fer l’adequat control,
inspecció i vigilància en totes les à rees de rellevància
ambiental.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’agricultura sostenible que
contribueix a diversificar el paisatge agrícola, i a afavorir
l’a gricultura ecològica, la rotació de cultius, l‘ús d e
varietats autòctones i dels processos ecològics com a part
de la producció d’aliments, disminuint també la quantitat
d’herbicides aplicats en molts cultius en el ma rc d e les
polítiques agràries del Govern de les Illes Balears.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a continuar la lluita
contra el frau laboral i la precarietat en l’ocupació, per tal
que s’estableixi un pla de xoc de millora de la qualitat del
treball i dels salaris amb l’objectiu que es pugui arribar a
un salari mínim de 1.000 € mensuals.
19. El Parla men t de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a la derogació de l’anomenat Impost al sol per la
via d’urgència.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Go vern d e
l’Estat a realitzar els canvis legislatius necessaris p er
dotar d’instruments legals els municipis que pateixin
increments desmesurats dels preus d e lloguer per
intervenir per impedir les rendes abusives.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar millorant la formació no
obligatòria i la Formació Professional, impulsant una
estratègia a 5 anys per millorar les co mp etències
tecnològiq u es en totes les àrees: personal de les
admin istracions, estudiants universitaris, professionals i
societat en general. L'objectiu és fer front a l’economia
digital que intensifica dia a dia la seva presència en totes
les àrees de la vida professional i domèstica.
22. El Parlament de les Illes Balears denuncia l'actitud del
president dels Estats Units d'Amèrica vers el poble palestí,
insta el Govern Espanyol a incloure d ins la seva agenda
amb el govern dels EEUU la qüestió palestina, la situació
de la seva població refugiada i l'ajuda a l'Agència de les
Nacions Unides per a la Població Palestina refugiada
(UNRWA), instant també que el Go vern Espanyol i el

Govern de les Illes Balears augmentin l'ajuda econòmica a
la UNRWA.
EL SR. REUS I DARDER:
Moltes gràcies, president, diputades i diputats. Des de
MÉS per Mallorca hem presentat un conjunt de propostes
adreçades a millorar la vida de les persones; adreçades a
millorar l’educació; adreçades a millorar la cultura; adreçades
a defensar els seus drets, les seves llibertats i que puguin viure
amb dignitat; propostes dirigides a aconseguir una economia
més sostenible; propostes adreçades a garantir el nostre medi
ambient, i propostes també adreçades a rebre un tracte digne
per part de l’Estat a les Illes Balears, perquè només rebent un
tracte digne de l’Estat podem garantir uns serveis dignes als
nostres ciutadans.
Em centraré, en primer lloc, en les propostes adreçades al
model econòmic i a la sostenibilitat. Aquesta legislatura s’han
fet esforços importants en recerca i desenvolupament i
innovació, per començar es va salvar -i dic literalment salvarla inversió estatutària del Centre Bit a Menorca, gràcies a la
gestió àgil de la vicepresidència; es va inaugurar o s’ha
inaugurat recentment el complex cientificotècnic al ParcBit;
s’ha inaugurat també un servei d’innovació a l’illa d’Eivissa;
s’han multiplicat les convocatòries adreçades a recerca i a
innovació.
Per consolidar aquesta feina, per garantir una continuïtat,
MÉS per Mallorca fem la proposta número 15: “El Parlament
de les Illes Balears insta impulsar l’aprovació de la Llei de la
ciència de les Illes Balears, que estableixi el marc jurídic
necessari per implementar instruments reals i eficaços per fer
de la investigació, el desenvolupament i la innovació una eina
real de creixement, qualitat en l’educació i diversificació
econòmica.”
L’I+D+I és cabdal en una economia cada vegada més
digital i l’economia digital té un gran avantatge per a les Illes
Balears i és que no pateix d’insularitat, té altres reptes, és cert,
però per a les Illes Balears és una gran oportunitat. Una mostra
d’això és que el llocs de feina tecnològics s’han incrementat
notablement els darrers anys, al voltant d’un 30%. Les
empreses del sector es troben amb dificultats per trobar
treballadores i treballadors d’aquest sector a les Illes Balears,
han de recórrer en moltes o casions a sots-contractar les
feines a fora.
Però no només l’economia cada vegada és més digital, les
nostres vides ho són i des de MÉS per Mallorca fem la
proposta, en aquest cas la 21: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir millorant
la fo rmació no obligatòria i la Formació Professional,
impulsant una estratègia a 5 anys per millorar les
competències tecnològiques en totes les àrees: personal de
les administracions, estudiants universitaris, professionals i
societat en general. L'objectiu és fer front a l’economia digital
que intensifica dia a dia la seva presència en totes les àrees de
la vida professional i domèstica”.
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Cal també dins aquest marc d’economia digital i
globalitzada que donem suport al petit comerç; per això, en
aquest sentit, presentam també la pro posta número 12: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar les polítiques de suport al petit comerç,
com elements claus dels nostres barris, en venda on-line i
models de venda innovadors.”
Creiem que són propostes imprescindibles per a mitjà i
llarg termini tenir una economia més diversificada, sostenible
i competitiva, però cal també que els principals sectors actuals
siguin també més sostenibles; per això, volem també que el
turisme millori, que sigui més cívic, que sigui de més qualitat.
S’ha avançat aquests anys en l’estratègia de promoció turística
amb iniciatives municipals contra el turisme incívic, però
queden reptes pendents; per això, presentam una proposta per
a un d’aquests reptes que tenim pendents, que és la proposta
numero 2: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a presentar, abans d'acabar el 2018, una
proposta de modificació de la Llei 8/2012, del turisme, per
iniciar una nova regulació de la modalitat anomenada "tot
inclòs".
Volem un turisme més cívic, de més qualitat, i que generi
també ocupació de qualitat. Aquesta legislatura hem de
reconèixer que s’ha avançat prou en aquest aspecte; amb el Pla
d’inspeccions coordinat pel Govern de les Illes Balears i amb
el Govern de l’Estat s’ha aconseguit fer aflorar molts de
contractes temporals o parcials que estaven en frau de llei.
S’ha signat també un important conveni dins la hostaleria que
suposa un augment considerable del 17% en quatre anys. MÉS
per Mallorca volem refermar aquesta línia encetada i per això
presentam la proposta número 18: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat a continuar la lluita contra el frau labo ral i la
precarietat en l’ocupació per tal que s’estableixi un pla de xoc
de millora de la qualitat del treball i dels salaris amb l’objectiu
que puguem arribar a un salari mínim de 1.000 euros
mensuals”.
Una economia que ha de ser més sostenible i un turisme
que ha de ser de qualitat han de ser compatibles amb la
preservació del medi ambient o no seran. Determinades
imatges que vivim els darrers anys a la Platja de Palma, i no
els darrers tres anys i quatre anys, els darrers deu anys, no
poden seguir passant, i més quan són infraestructures ja
planificades i conveniades amb l’Estat. Per això presentam la
proposta número 10: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l’Estat a accelerar la ampliació i remodelació de
la depuradora de Palma declarada d’interès general”.
Calen també més mitjans humans dins el nostre govern per
a la vigilància ambiental, i per això també feim la proposta
número 16, d’instar el Govern de les Illes Balears a augmentar
progressivament la dotació de recursos humans a totes les
Illes per fer un adequat control, inspecció i vigilància en totes
les àrees de rellevància ambiental.
Una economia sostenible que necessita també una energia
sostenible; per això és imprescindible des de MÉS per
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Mallorca la derogació de l’anomenat impost del sol, i de fet
ja hem sentit notícies que van en aquest sentit, però encara no
és un fet; per això hem considerat necessari incidir i insistir
en aquest aspecte, per això proposam la proposta número 19,
que és instar el Govern espanyol a la derogació de l’anomenat
impost del sol per la via d’urgència.
També dins el sector agrari cal fomentar la sostenibilitat,
per respecte al medi ambient però també per garantir el seu
futur. I ens ho digueren els científics a la jornada de ciència en
el Parlament el passat 17 de setembre, quan ens parlaren de la
crisi dels pol·linitzadors, incidint en el desenvolupament de
mesures necessàries per a la seva protecció, i en compliment
també de la declaració institucional que aprovàrem en aquest
mateix parlament per unanimitat el passat 12 de juny. Per això
també proposam la proposta de resolució número 17 de MÉS
per Mallorca, que és: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a promoure l’agricultura
sostenible, que contribueixi a diversificar el paisatge agrícola,
a afavorir l’agricultura ecològica, la rotació de cultius, l’ús de
varietats autòctones i dels processos ecològics com a part de
la producció d’aliment, disminuint també la quantitat
d’herbicides aplicats en molts de cultius, en el marc de les
polítiques agràries del Govern de les Illes Balears”.
Moltes gràcies. Don pas a n’Agustina.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Reus. Doncs és el torn de la Sra. Agustina
Vilaret.
LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:
Bon dia. Gràcies, Sr. President, senyores diputades i
diputats. Defensaré les propostes de resolució d’educació,
cultura, igualtat i drets de MÉS per Mallorca.
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar el Codi Penal i a derogar la Llei de
seguretat ciutadana -llei mordassa- per tal de garantir la
llibertat d’expressió”. La Constitució garanteix la llibertat
d’expressió, i aquesta llei, feta ad hoc en un moment en què
el Govern de l’Estat tenia molta contestació social, en lloc de
amb diàleg va respondre amb aquesta llei, mordassa de
malnom, que limita la llibertat d’expressió de la ciutadania.
Parlam de democràcia.
Insta també el Parlament de les Illes Balears el Govern
d’Espanya a col·laborar amb la resta d’administracions per tal
de reflexionar sobre el paper de la dona a les festes populars
i lluitar per la igualtat real, tal com preveu la Llei 11/2016, de
2 8 de juliol, d’igualtat de dones i homes. Encara que la
tradició s’ha de guardar, i és fruit del passat, hem de mirar cap
a un futur. Si no començam a rompre estereotips masclistes
i patriarcals arrelats a les festes popular, fruit d’una societat
d’un temps, mai no anirem a una societat igualitària del nostre
temps. Parlam d’igualtat.
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Instam també a retornar la propietat de la casa d’Emili
Darder, expropiada amb un judici que encara no s’ha pogut
anul·lar, i que el condemnaren per ser batle republicà, govern
sorgit d’eleccions democràtiques i tombat per un cop d’estat
fallit que va derivar en una guerra civil espanyola guanyada per
colpistes militars i falangistes, entre d’altres, amb la mateixa
ideologia feixista dels anys vint i trenta de governs com Hitler
i Mussolini. Però a Espanya no s’ha fet mai un procés de
Nuremberg. Retornar a la legitimitat democràtica és el mínim
que es pot fer després de vuitanta anys si volem la concòrdia.
Parlam de democràcia.
Instam també a recuperar, el Govern d’Espanya, el Pla
Educa 3 per tal de col·laborar amb l’important esforç
pressupostari que realitza el Govern de les Illes Balears per
fomentar l’educació 0-3. El Govern d’Espanya va desenvolupar
aquest pla per fomentar les escoletes 0 -3 , que són
responsabilitat de diferents administracions, i a causa de la
importància d’aquesta etapa educativa sol·licitam aquesta
ajuda una altra vegada. Parlam d’educació.
“El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
col·laborar amb el Govern de l’Estat per tal de fomentar el
coneixement de la llengua catalana per part dels funcionaris
estatals que exerceixen a les Illes Balears, per tal de garantir
els drets lingüístics prevists a l’Estatut i evitar els casos de
discriminació lingüística”, ja no només per complir amb
l’Estatut, sinó també per tenir funcio naris propers a la
ciutadania. Parlam de cultura i parlam de convivència.
La número 11: “El Parlament insta el Consell de Ministres
del Govern de l’Estat a no suspendre unilateralment ni
l’autonomia ni les funcions de cap comunitat autònoma, ni
dels seus poders executiu i legislatiu”. El conflicte territorial
a l’Estat espanyol només trobarà una solució des del diàleg,
sense la imposició de l’article 155 de la Constitució, amb una
interpretació concreta, a més. La via política és la solució a un
problema po lític. La judicialització mai no serà la solució,
perquè es po dran empresonar uns quants polítics que
representen un poble, però no podran empresonar ni fer callar
un poble. Parlam de democràcia.
I finalment, la darrera: “El Parlament denuncia l’actitud del
president dels Estats Units envers el poble palestí. Insta el
Govern espanyol a incloure dins la seva agenda amb el Govern
d’Estats Units la qüestió palestina, la situació de la seva
població refugiada i l’ajuda a l’Agència de les Nacions Unides
per a la població palestina, UNRWA. Instam també que el
Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears augmentin
l’ajuda econòmica a l’UNRWA”, conflicte humanitari que fa
generacions que resisteixen en molt difícils situacions, on
moren nins per bombes i per manca de menjar i manca de
suport sanitari. Parlam de drets universals.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Vilaret. Doncs és el torn del Sr. Biel Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sr. President. Ja per finalitzar aquesta intervenció
per defensar les propostes presentades, propostes de
resolució, presentades pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, hem deixat per al final aquelles que tenen una
importància en relació amb el finançament i la nostra
eco no mia, i que depenen del Govern de l’Estat, que és una
qüestió, per tant, fonamental, perquè sense recurso s, sense
recursos, la nostra sanitat, la nostra educació, la nostra
mobilitat, les nostres polítiques econòmiques pateixen. Per
tant és fonamental tenir els recursos adequats, i aquests
recursos han de venir de totes i cada una de les qüestions que
tenim en aquests moments pendents i damunt la taula.
Evidentment una de fonamental, i que estic segur que avui hi
haurà pro po stes de resolució en aquest sentit que podrem
consensuar entre tots els grups, el règim especial de les Illes
Balears.
Però al marge d’aquesta, la primera i fonamental, una
qüestió pendent des de fa molts d’anys, des del començament
de l’autonomia, des de la LOFCA, el nostre sistema de
finançament. Hem d’exigir al Govern d’Espanya un
finançament que no discrimini les Illes Balears, que no suposi
un greuge per als ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, que no suposi que un alumne a les Illes Balears o un
pacient dels nostres ho spitals està pitjor finançat que un
alumne o un pacient a qualsevol altre racó de l’Estat espanyol
i això avui dia passa, passa i ha passat amb diversos governs
tant de dretes com d’esquerres a Madrid.
Per tant, el nostre sistema de finançament ha de canviar,
entre d’altres coses ha de garantir el principi d’ordinalitat, no
por se que siguem dels que més pagam i en canvi a l’hora de
rebre estiguem ben a baix o evidentment també ha de tenir en
compte la sobirania fiscal de les Illes Balears.
També en qüestions econòmiques i de finançament hi ha
tota una sèrie de convenis que al seu dia es varen signar amb
el Govern d’Espanya i que no s’han complit sistemàticament,
jo voldria destacar, que és la proposta número 1 a més de les
que presentam avui, la del conveni ferroviari, el conveni
ferroviari d’aquelles infraestructures ferroviàries que estan
incloses al Pla de mobilitat i especialment, com diu la
proposta, la del tren de Llevant, no únicament i exclusivament
aquesta, evidentment, però crec que cal destacar el tren de
Llevant per diverses qüestions: perquè les obres estaven
començades, perquè tots els batlles de la comarca hi estan a
favor i perquè gran part dels partits que som avui en aquesta
cambra, especialment els partits d’esquerres ens vàrem
comprometre a la passada legislatura a dur a terme aquesta
infraestructura si hi havia el finançament adequat, el
finançament adequat s’ha d’exigir en aquest cas al Govern
d’Espanya.
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També afegiria, i és el punt 4 de MÉS per Mallorca, les
inversions estatutàries, les inversions estatutàries que el
Govern d’Espanya es va comprometre a dur a terme i aquelles
especialment que ja havien caducat, que a la passada legislatura
el Govern del Sr. Bauzá i Company no varen ser capaços de
dur a terme i que varen perdre i que aquesta legislatura el
Go vern de les Illes Balears ha hagut de pagar, però el Sr.
Montoro, al protocol de desembre de 2015, l’anterior
ministre d’Hisenda es va comprometre a retornar aquests
doblers perquè es poguessin fer les infraestructures,
especialment em referesc al Conveni de la Platja de Palma i
al de S’Enclusa de Ferreries.
Llavors també volem reclamar tota una sèrie de
competències estatals, és el punt 14 de les propostes, que
tenen referència en qüestions fonamentals per a l’economia de
les Illes Balears, i especialment em referesc a la competència
de costes i litoral, perquè ningú no dubtarà que a una terra
illenca com la nostra el tema de la competència de costes és
fonamental tant des del punt de vista mediambiental, com des
del punt de vista econòmic, com des del punt de vista social,
i la principal infraestructura de les Illes Balears, la principal
infraestructura econòmica de les Illes Balears de la qual depèn
totalment i absolutament la nostra economia que són els ports
i aeroport d’interès general.
Per tant, hem de reclamar, hem de reivindicar una vegada
més la cogestió aeroportuària. No po t ser, de cap de les
maneres, que no puguem participar de la gestió dels aeroports.
Evidentment, a nosaltres ens agradaria tenir la competència
total i absoluta sobre els aeroports, un sistema descentralitzat
que no és cap cosa estranya, el tenen a França, el tenen al
Regne Unit, el té Estats Units, el té Canadà, qui és que no el
té? Els països tercermundistes, països de l’antiga Europa de
l’est i Espanya. Bé, idò nosaltres volem, com a mínim, la
cogestió aeroportuària.
I ja per acabar també evidentment hi ha un punt fonamental
per a nosaltres que és l’autonomia de les administracions
locals, modificar per tant les normatives estatals que
impedeixen avui per avui encara que els ajuntaments es puguin
dotar de personal suficient i de recursos necessaris per donar
els serveis públics als ciutadans de les Illes Balears. Hi ha
hagut ja canvis en aquest sentit a la darrera llei de pressuposts,
però encara no és suficient i per tant, hem de reclamar consideram- des del Parlament de les Illes Balears també que
l’administració local es pugui dotar del personal adequat i que
pugui donar els serveis públics als ciutadans.
Tot aquest paquet, ja vaig acabant, Sr. President, però esper
que sigui benvolent ja que els meus companys no han esgotat
el temps, tot aquest paquet -com dic- de propostes,
evidentment les 22 que el grup parlamentari proposa,
especialment incideixen -com he dit abans- en temes socials,
en temes mediambientals, en temes de serveis públics a la
ciutadania i sobretot -com he dit- economia i finançament per
dur a terme tots i cadascun d’aquests serveis públics
fonamentals per no ser discriminats arreu de l’Estat.
Moltes gràcies, esperam el suport de la resta de grups.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Barceló. Doncs passam al torn d’intervenció
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, per defensar les 16 propostes de resolució té la
paraula el Sr. Jaume Font.
Escrit RGE núm. 10252/18, propostes presentades pel
Grup Parlamenta ri El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tornar destinar, a partir de l’any que ve, la
totalitat de la recaptació del cànon de l’aigua en el
manteniment, la millora i l’ampliació de la xarxa de
depuració d’aigües residuals de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa un pla per separar les
xarxes de pluvials i d’aigües fecals a tots els municipis de
la comunitat autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar ab a n s de finals de 2018 una
regu la ció del tot inclòs que garanteixi estàndards de
qualitat que limitin la proliferació sense control d’aquesta
oferta.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir regulada l’activitat dels cotxes de
lloguer abans de finals 2018.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre mesures efectives, coordinades amb
totes les administracions competents, per eradicar la venda
ambulant il·legal i donar suport al comerç de proximitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la viabilitat d’una línia ferroviària
entre Maó i Ciutadella.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir com a servei públic les connexions
aèries de Menorca i Eivissa amb la Península.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a eliminar l’increment de l’ecotaxa aprovat
enguany i tornar a ls plantejaments inicials fins que
l’impost estigui plenament consolidat.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el consells insulars a impulsar una política
favorable a la modernització dels establiments turístics, tot
evitant posar-hi entrebancs.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el consells insulars a replantejar la política
sobre el lloguer turístic, a fi i efecte de fer aflorar l'oferta
que compleixi uns requisits mínims de qualitat.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a canviar la central de contractació per tal de
garantir que, respectant els principis de publicitat i
concurrència, els p etits i mitjans empresaris puguin
participar i que es facin lots que es licitin per illes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que insti el Ministeri d’Hisenda a modificar la
normativa aplicable per tal d’eliminar les restriccions de
creació de places i de despesa als ajuntaments de les Illes
Balears que tinguin els comptes sanejats.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balea rs a augmentar progressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears amb
l’objectiu q u e en 2 anys se l'hagi situat dins la mitjana
estatal d’inversió per alumne universitari.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a duplicar la inversió en R+D+I.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els estudis que correspongui i a
imp u lsar, ben dotats, els traspassos pendents de
competències de l’Estat a la comunita t autònoma, en
matèries com justícia, cogestió aeroportuària , ports
d’interès general, costes i litoral, etc.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a imp u lsa r els canvis normatius per reduir
l’impost de successions i donacions.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
nosaltres hem repartit aquestes 16 propostes en sis grans
apartats.
El primer de tots, que fa referència a la primera i segona
propostes de resolució, té a veure amb depuració i té a veure
amb millor gestió de l’aigua.
La primera fa referència a una cosa de la qual tots parlam,
veig que tothom està parlant que el cànon sigui totalment
finalista. Nosaltres pensam que ha de ser totalment finalista
per a depuració -per a depuració-, perquè el cànon que es
cobra als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears el paguen
per a depuració, no el paguen per a subministrament d’aigua en
alta ni subministrament d’aigua en baixa.
Ho dic perquè he començat a sentir que podia ser possible
una transacció si realment fos per al cicle de l’aigua, no, per
a depuració, perquè el que és la venda aigua en alta té una altra
fons d’ingressos a través de l’aigua que hi ha de la costera, a
través de l’aigua que hi ha de les dessaladores, a través de
l’aigua que hi ha de Sa Marineta de Llubí, és a dir, a través
d’aquests ja hi ha un preu d’aigua en alta i en tot cas no
hauríem de mesclar una cosa amb l’altra i sempre vigilar que
quan ven la conselleria aigua dessalada als ajuntaments la

venguin al preu que toca i quan no ens en comprin que baixin
l’aigua. Ja en parlarem un altre dia d’això.
L’altre qüestió és la que fa referència, que ahir vaig tenir
un rifirrafe a una ràdio amb el Sr. Jarabo. El Sr. Jarabo quan va
arribar aquí és evident que no sabia moltes coses, però després
de tres anys i quatre mesos convé saber almanco de qui són les
competències de les coses i aquí jo faig una proposta, que
baldament sigui competència dels ajuntaments -baldament
sigui competència dels ajuntaments- afecta directament a
l’administració autonòmica i en concret a la Conselleria de
Medi Ambient.
Que és que...?, com vostès parlen sempre i tots parlam
sempre, que hi ha municipis que no tenen separada la xarxa de
pluvials de les fecals i això és el problema més greu que tenen
les no stres depuradores perquè una vinguda d’aigua d’una
ploguda als municipis on no estan separades romp tot el cicle
biològic de la primera part de depuració i tots els bichitos
aquests que han de posar després perquè torni co mençar el
procés tarden dues o tres setmanes a posar-se en marxa i si hi
ha una altra vinguda d’aigua, idò, dues o tres setmanes més.
Què passa?, que si passa un mes i mig tota l’aigua que tiram
a la mà va sense cap tipus de depuració, fins i tot d’aquelles
depuradores que tenen un sistema terciari perquè l’aigua el
que fa és rompre el cicle, l’aigua pluvial.
Per això nosaltres pensam que s’ha de fer un pla,
baldament no sigui competència del Govern sí que li afecta, un
pla de separació d’aigües pluvials i aigües fecals.
Em poden dir a les seves respo stes: “és que això els
ajuntaments i els consells, el pla d’obra i servei, durant molt
d’anys ho han duit”, idò no ha estat suficient. No ha estat
suficient, quan un veu les vingudes d’aigua se n’adona que hi ha
municipis que no han fet la feina aquesta. L’haurem de fer.
I nosaltres el que deim és que s’ampliï si un cas la part que
es dóna a cada consell per al seu pla d’obra i servei, que se’n
faci un específic amb una ajuda tal vegada de 2 milions d’euros
a Menorca, 2 milions d’euros a Eivissa, 5 milions d’euros a
Mallorca, ¿eh?, perquè hi hagi un pla que la gent aquella que no
l’ha fet hagi de separar pluvials de fecals i no passaria res -no
passaria res- que hi hagués només aquells municipis que no
l’han fet.
Bé, hi sortiran guanyant i els altres ho hauran gastat abans?,
bé, però el que tendrem és que no arribarà l’aigua pluvial a les
depuradores i no rompran els cicles de depuració.
Esper comptar, nosaltres des d’El Pi esperam comptar amb
la seva ajuda.
Les altres dues tenen a veure amb el transport, és a dir,
nosaltres seguim pensant que s’ha de fer un estudi de viabilitat
de la línia... possible futura línia de tren Ciutadella- Maó, un
estudi de viabilitat. No deim que definitivament s’hagi de fer,
però si no tenim totes les eines per saber-ho difícilment
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podem saber si ens estam equivocant o no i és amb aquesta
humilitat que els ho plantejam.
L’altre qüestió, que té un error mecanogràfic, és la que fa
referència a la número 7, que era el Parlament insta les Illes
Balears, el Govern de les Illes, a garantir com a servei públic
les connexions aèries de Menorca i Eivissa amb la península.
Bé, aquí va caure un part de la “daixona”, això tenia..., però
vaja, la podem transaccionar... a més hi ha hagut el Sr. Carlos
Saura que me n’ha parlat, la idea és que va fer ara fa quinze
dies a Madrid el diputat de Nova Canària la pregunta al
ministre Ábalos que instàs davant la Unió Europea, d’acord
amb (...) perifèrics, em sembla molt bé, però perquè els
garanteixin el servei públic d’aquestes línies amb aquests
descomptes que ara tenim
A nosaltres ens diran, bé, és que vosaltres no sou
ultraperifèrics; bé, però tal vegada, com deia algú fa anys, som
adjacents, és a dir, hi ha aigua per enmig i si hi ha aigua... No
n’hi ha tanta com a Canàries? No, però n’hi ha un poquet, hi ha
un cost, perquè això no va tant de quilòmetres d’aigua, eh!,
sinó que va més pel cost, perquè un co ntenidor posat de
Tenerife a Londres val 1.200 euros i un contenidor posat de
Menorca a Barcelona en val 1.250, no hi tendrà res a veure
l’aigua, perquè aquell contenidor tocaria ser més car,
maldament després el subvencionin; qualque cosa passa aquí.
Un contenidor d’aquí a Barcelona val aquests 1.250 euros i un
contenidor de Barcelo na a Marsella, que és la mateixa
distància, resulta que en val 750; qualque cosa passa aquí. Per
tant, aquí nosaltres creiem que si el Govern comença a mirar
a través del Ministeri de Foment que Canàries els garanteixi
amb un declaració de servei públic aquestes línies perquè no
es pugui jugar amb aquest 75% de descompte i sigui el 75,
també l’iniciï per a Balears.
Què al final ens hauran de tractar d’una forma distinta a les
ultraperifèriques? Segurament que sí, però si no obrim el
meló no en menjarem mai amb aquesta gent, perquè aquests
són caparruts...
(L’intervinent pica el faristol amb l'artell)
..., són caparruts. Hem d’obrir aquest tema.
L’altra qüestió és de comerç. Mirin, nosaltres seguim
pensant que amb la baixada que hi ha del comerç, de vendes de
comerç, el tema de la venda ambulant il·legal és fonamental,
fonamental; per això, seguim demanant que es prenguin
mesures efectives. S’ha demostrat que quan es fa a premudes,
funciona; idò, no es tracta d’anar a premudes, es tracta d’anar
a velocitat constant. N’hi ha prou que anem a 20 i no facem
carreres d’anar a 40 o a 60 o a 1 0 0 , com es va fer ara una
acció, no! Aquestes accions per aturar la venda ambulant
il·legal ha de ser constant, constant, constant, perquè els
imposts que paguen les empreses, els autònoms que paguen
els comerciants, els sous que paguen als empleats dels
comerços aquests són constants, aquests són constants, és a
dir, dia 30 a pagar, Seguretat Social, tant, eh!, l’IVA cada tres
mesos, retencions de lloguer, retencions de personal, són
constants, són constants. En canvi, l’administració a l’hora
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d’actuar contra els il·legals que lluiten contra aquests
comerciants no són constants, anam a premudes, avui farem
una acció, demà en farem una altra.
Quan fem les accions es demostra que hi ha unes màfies
brutals que manegen aquesta situació. Com hem dit altres
vegades, i per a la gent afectada, que són els que empren, aquí
necessitam fer un pla a través de Benestar Social, de mirar
amb les ajudes que tenim per aquí d’ençà com realment podem
tro bar un futur per a aquesta gent perquè no siguin
manipulades per les màfies. Però el que és evident és que hi
ha una brutalitat de gènere que entra a les Illes Balears de
forma il·legal que quan es vol, quan es vol, que vol dir cuando
se quiere, eh!, s’agafa; idò, volem que s’agafi tot i de forma
constant.
Esper comptar especialment amb el vot de MÉS que eren
els que abans defensaven els petits comerciants.
En tema turístic hem presentat cinc esmenes, miri, o cinc
propostes de resolució. Nosaltres pensam que abans de final
d’enguany hauria de quedar aprovada la regulació del tot
inclòs, per una raó molt clara, si aquesta regulació del tot
inclòs du modificacions a la contractació, que en durà, de
segons quin tipus d’establiments, com més aviat els ho diguem
més fàcil és que compleixin l’any que ve. Jo, és clar, no sé
quants d’empresaris tenim aquí dins, però si jo he de
contractar l’any que ve i l’administració em canvia una cosa,
que jo estic d’acord que la canviï, no tan sols això, que la
demanam, necessita temps suficient per parlar amb el seu
majorista de viatges per dir-li, escolta, això no ho puc fer, ara
són aquests estàndards de qualitat, hauràs de dir als que tenen
la compra mig feta que d’aquesta manera no, ara això voldrà
això altra. Ens hem de saber posar en aquest lloc d’aquests
empresaris, perquè això afecta també tots els treballadors que
tenen aquestes empreses.
Per mor d’això, nosaltres demanam que estigui aprovat
abans de finals del 2018, perquè si vostès aproven això dins el
primer semestre del 2019 no hi haurà cap establiment turístic
que acompleixi la legalitat del tot inclòs l’any que ve perquè
la contractació ja està feta. Aquesta és la qüestió, eh!, i ja no
serà el 2020 tampoc, seria el 2021.
L’altra qüestió és regular de forma definitiva, abans que
acabi l’any, això és el conte de Juan Pimiento, que nunca se
a caba, pero ya se acabó, que és el tema dels co txes de
lloguer; no hem estat capaços de regular quants n’hi caben,
hem estat capaços de saber quants n’hi caben a Sa Calobra,
quants n’hi caben a Formentor, però quants n’hi caben dins
Mallorca no. És un problema d’ocupar un poquet més el
cervell, és més grosset que Sa Calobra, és més grosset que
Formentor. És Mallorca, és Menorca, és Eivissa, és
Formentera, eh!, és tan senzill com això.
Ens és igual els empresaris de Formentera, d’Eivissa, de
Menorca i de Mallorca que es dediquen als cotxes de lloguer,
que paguen els imposts aquí, que tenen els empleats aquí; és
que ens és igual a nosaltres, aquí; ens hem tocat els nasso s
d’ells, hem deixat que els grossos campin a sus anchas i facin
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la revenda del cotxe de segona mà sense pagar IVA i amb
rebaixada del valor del cotxe. Ho sabem tots, ho escriuen els
mitjans de comunicació i vostès, que tenen la majoria, i
nosaltres, que els hem instat durant quatre anys, i vostès que
han votat a favo r propostes de resolució, no ho fan. No em
contin que tenen un estudi, perquè l’estudi, per a què serveix?
Per a què serveix l’estudi?
Bé, no em bastarà el temps, però és igual.
L’altra qüestió té a veure amb l’ecotaxa. Podemos, que va
ser aquell partit que un poc més es carrega que no s’aprovi
l’ecotaxa i El Pi que va salvar l’ecotaxa en aquell moment, amb
crítiques molt dures per part del PP, però bienvenido al club
si comença a dir que l’ecotaxa no la llevaran, sí que El Pi
també ha dit sempre que no l’havíem de pujar, no l’havíem de
pujar.
Queden unes feines molt importants amb l’ecotaxa,
principalment dues; una, qui ens la cobra, que són els hotelers,
però, és clar, vostès se’n toquen els nas, se’n toquen el nas,
miri que nosaltres els hem donat branca als hotelers, però qui
ens la cobra té una feina administrativa, ens fa una feina de
recaptació, hem de millorar aquest assumpte, Sr. Castells,
l’hem de millorar. Si vostè té un client a ca seva vostè li cobra
per la feina que li fa, m’explic? I aquí ens fan una feina que
l’hauríem de millorar perquè sigui més àgil i més transparent.
I l’altra qüestió és que si els ciutadans de Balears volen
entrar a un lloc i saber en què s’ha gastat l’ecotaxa el primer
any, no ho poden saber, no ho poden saber, i en quin estat es
troba, tampoc no ho poden saber, per la qual cosa nosaltres
diem, millorem l’ecotaxa, si hem de pujar després vint
cèntims, trenta cèntims, quaranta... ja ho farem. Molts
d’estrangers saben que demanen a molts d’ajuntaments, a
molts d’ajuntaments!, a molts d’hotels, en què es van gastar els
doblers de l’any passat? És tan fàcil com això. Després... fora
d’aquest parlament hi ha vida, són molts més els que són fora
que tots els que vivim i ens retroalimentam de la política;
nosaltres podem ser 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, mitjans de
comunicació, polítics, assessors i això, però a fora n’hi ha
1.100.000 que es demana coses tan senzilles com les que li
acab de dir. I no, no ho fem. Per mor d’això demanam, en
aquest cas, eliminar l’increment, eh!, eliminar l’increment. I
esperin, quan l’impost estigui consolidat ho podem fer, podem
pujar-lo.
El Parlament també el que volem és que el Govern de les
Illes i els consells insulars impulsem una política favorable a
la modernització d’establiments turístics, tot evitant tots els
entrebancs possibles. És a dir, ens hem carregat que els hotels
es puguin modernitzar, i això tendrà conseqüències dins altres
sectors, construcció, menestralia i tot això, molt forta, però
vaja, ja en parlarem i ho arreglarem l’any que ve si és
necessari; ens haurem d’entendre entre tots i li haurem de
donar una solució, perquè veurem que aquí l’atur, l’atur pujarà,
eh!, i amb això no dic que siguem decisius o no, qui entri haurà
de tractar aquest tema, perquè és un tema estadístic que hi
haurà increment d’atur en tot els serveis al voltant de la
construcció.

Però hi ha una altra cosa, ens queixam que no es
modernitza l’oferta complementària, ens queixam que no es
modernitzen els comerços, hem fet cap pla per ajudar que es
modernitzin? No, hem fet línies d’emprenedors...
d’emprenedors! Als que hi ha, als que obren cada dia, als que
cada dia paguen, els hem fet cap pla? No, vàrem fer un pla per
als hotelers, però els hem fet cap pla als petits? A aqueixa
massa d’autònoms que hi ha a les Illes Balears de comerciants
que a tants mítings demanam i defensam, però després, com
l’acudit d’Eugenio, -¿hay alguien más aparte de las
palabras? Hijo mio, está Dios. ¿Dios? Dios, sí, pero Dios
es un tema de fe.
A final de mes, hi ha l’administració que em digui vostè
tendrà uns descomptes amb això? Jo li obriré una línia
d’ajudes perquè vostè faci una façanes maques, atractives o li
faré unes ajudes per a tots perquè amb el tema de venda on
line puguem tenir un software que tots puguem emprar, o
només els emprenedors? Fins que l’emprenedor sigui madur
ens queden milers d’autònoms, dones i homes, que obren el
seu comerç cada dia i veuen com s’acaba una legislatura on no
hi ha hagut una sola mesura, una!, que sigui igual per a tots, per
a ells. I això és el que demana El Pi, que es faci un projecte en
aquest sentit per als establiments turístics perquè hi cabria
tothom, hi cabria un forn, hi cabria tothom; i ara hi ha doblers,
hi ha més doblers que abans; no estam per estirar els doblers,
estic totalment d’acord, i estic d’acord que han de ser
prioritaris per a segons quines qüestions, com les sanitàries,
educatives o de benestar social, però hi ha un marge, hi ha un
marge. Més; jo crec que només que es veiés la intenció
canviaria, canviaria.
L’altra qüestió té a veure amb el que fa referència a
replantejar la política del lloguer turístic. Vaig veure ahir, el
Sr. Company -em sap greu que no hi sigui- que feia un tuit, que
ells havien demanat sempre que fossin els ajuntaments que
fessin zonificació. Hem estat mirant avui matí i no hem trobat
cap esmena en aquest sentit a la Llei turística però benvinguts
al club, perquè em pens que el Sr. Melià ha fet el cuc de
l’orella malalt a aquest parlament en aquesta qüestió, però
bienvenidos al club al PP, amb la qual cosa li alab el gust en
aquest sentit, perquè nosaltres fa estona que diem aquest
assumpte, i el que pensam és que no hem aflorat l’oferta que
hi havia, no l’hem aflorada, i hem posat molts d’entrebancs a
la tramitació perquè no pugui aflorar, i això afecta milers i
milers de famílies. Afecta fins i tot alts càrrecs del Govern,
perquè això és un galliner, eh?; un galliner no, un quartó;
Mallorca és un quartó, i si vas a Menorca és un altre quartó, i
ho arribes a saber tot. Clar, jo els deman, El Pi els demana que
per favor replantegin aquesta situació de complir els requisits,
perquè si no fem això difícilment donarem so rtida a una
realitat que hi ha, que seguirem tenint problemes.
L’altra qüestió -i vaig acabant- és el tema d’educació i
investigació. Mirin -estic content que hi hagi el conseller-,
crec que és el moment..., tots reconeixem que fem un esforç
important de 1.000 milions d’euros, tots reconeixem que dins
els 1.000 milions d’euros hi tenim formació, tots reconeixem
que quan dèiem 1.000 milions era sense formació; jo el que
no puc fer a 57 anys és fer tants de compartiments perquè
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tornaré boig. Eren 1.000 milions per a educació, i a formació,
tots els que siguin necessaris. Jo vaig dir allò de 1.400
milions d’euros; em diran: “Jaume, és un desbarat”. No és cap
desbarat, no, fan falta, fan falta. Jo no..., nosaltres tres no hem
fet cap guerra del tema de les aules modulars, ni una, ni una; és
a dir, qui no ha sofert o sofreix mai no pot sentir el patiment
del que sofreix, i en això jo em fic dins el sofriment del
conseller; com si fos del PP, m’hi ficaria exactament igual,
igual!, per aquesta qüestió de les infraestructures, per la qual
cosa nosaltres pensam que en aquest sentit -i en aquest cas no
parl d’educació de primària, ni secundària ni batxiller, parl de
la Universitat- a la Universitat el campus ens caurà, ens caurà.
Necessitam augmentar i en do s anys arribar a la mitjana
d’inversió per alumne que té l’Estat espanyol. No tan sols
falten doblers a la docència, no tan sols falten doblers per a
infraestructures o tecnologia, sinó que també fan falta els
doblers per mantenir un campus que té més de trenta anys, i
això ens ho diuen cada vegada que anam a parlar a la
Universitat, amb la qual cosa els demanam que en dos anys,
aquest pressupost 2019 i 2020, arribem a la mitjana.
L’altra qüestió, que no tendré temps, després de la venguda
que la vicepresidenta va organitzar d’un dia de ciència aquí en
el Parlament, no tenc cap dubte: hem de doblar la inversió que
tenim en I+D+I, en R+D+I, l’hem de doblar, l’hem de doblar.
No arribarem a la mitja de l’Estat, encara, però l’hem de
doblar, perquè la pregunta que jo vaig fer al Sr. Carod és: “si
a vostès demà els posassin l’1,19% -el Sr. Jarabo hi era, i la
Sra. Núria Riera també- tendrien capacitat per gastar aquests
doblers?”; perquè si hagués dit: no, no, però va dir un sí
rotund, rotund. Jo no els dic que ens posem a l’1,19, però que
doblem el que tenim.
I en economia, per acabar, els puc dir que nosaltres el que
pensam és que s’ha de garantir la contractació pel que fa
referència a la participació de les petites empreses a distintes
licitacions del Govern; el que passava a Menorca abans, i a
Eivissa, que en educació i en sanitat hi havia empresaris de
Menorca i d’Eivissa que participaven de la compra de paper, de
gases i coses d’aquestes, ara, centralitzat de la forma que està,
aquest negoci ha desaparegut a Menorca i a Eivissa, i això ha
de quedar allà, això, ha de quedar allà! És a dir, per què ha de
tancar una papereria?, per què ha de tancar una persona que
feia feina amb productes, i eren un empleat o dos, amb
productes sanitaris per poder ajudar? Aquestes coses El Pi les
demana reiteradament i les seguim demanant.
I també pensam que s’han d’eliminar les restriccions de
creació de places i de despesa als ajuntaments que hagin
complit. Com fas amb 66 milions d’euros al banc i necessites
contractar gent per a ajuda a domicili? Jo deman als companys
del PSOE, ara que governau, pegau un cop damunt la taula per
aquests ajuntaments que tenen els doblers al banc.
L’altra qüestió . Pensam que s’han de fer els estudis que
corresponguin per poder impulsar de fo rma ben dotada els
traspassos que ens queden -vaig acabant, president- els
traspassos que ens queden pendents, com en justícia, cogestió
aeroportuària, ports d’interès general -i MÉS per Mallo rca
n’ha parlat i supòs que MÉS per Menorca en parlarà-, costes
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i litoral... No hem fet res d’això. I després veim que hi ha
problemes amb la Fiscalia de Menors, en tema de masclisme,
que no hi ha recursos; ens espanta.
I l’altra qüestió és la que fa referència a tot el que són els
impostos. Nosaltres des del primer any...
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Font, hauria d’acabar.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sí, he acabat. ...des del primer any les esmenes que hem
presentat, des del primer any, les esmenes que hem presentat
pel tema de pressuposts, aquí ja no els he presentat les rendes
baixes i mínimes, només els he presentat el que fa referència
a modificar, fer canvis normatius per reduir l’impost de
successions i donacions.
Moltes gràcies, i esper la seva confiança. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Font. Intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca per defensar les 16 propostes
de resolució RGE núm. 10272/18. Té la paraula el Sr.
Castells.
Escrit RGE núm. 10272/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari MÉS per Menorca:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar les compensacions per manutenció
i allotjament dels malalts i familiars que s’han de desplaçar
per ser atesos en un hospital fora de la seva illa de
residència.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adjudicar la realització del projecte pilot de
recàrrega de l'aqüífer de migjorn de Menorca abans que
finalitzi el primer trimestre de l'any 2019.
3. El Parlament de les Illes Balears constata l’esfo rç del
Govern de les Illes Balears a mb el seu suport a la
declaració de la cultura Talaiòtica d e Men o rca com a
Patrimoni de la UNESCO, impulsada pel Consell Insular de
Menorca, i l’insta a continuar aquesta tasca a través del
Pla de Menorca Talaiòtica 2018-2020.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar a mb més efectius econòmics i de
personal el desplegament del Decret de posidònia.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Decret de creació de l’Oficina de
Drets Lingüístics abans d’acabar l’any 2018.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar a mb el Govern de l’Estat i la
Co missió Europea la declaració d’obligació de servei
públic (OSP) de la ruta Menorca-Barcelona.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balea rs que la secció del pressupost de l’any 2018
corresponent a la Conselleria d’Educació tingui una
dotació mínima de 1.000 milions d’euros.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un suport decidit al centres docents
amb Pla d'Innovació Educativa (PIP), dotant-los dels
recursos humans i materials necessaris perquè les
experiències reïxin.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar el programa TISE a tots els instituts
d'educació secundària de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar l'elaboració d'una pla d'atenció a la
diversitat en el sistema educatiu que sistematitzi totes les
accions adreçades a la inclusió educativa.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una nova línia d'ajuts a les entitats
representatives de la comunitat educativa destinada
(federacions de pares i mares, associacions de docents i
associacions de directors) exclu sivament a dotar-les de
recursos humans que els permetin dur a terme la seva
comesa en condicions.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar i aprovar un projecte industrial
estratègic del sector lleter menorquí, que exploti les
sinergies entre els actius ramaders i industrials i que
afavoreixi un reforçament de les expectatives empresarials
de Quesería Menorquina.
13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació a incloure l'aprovació d'oposicions docents com
u n mèrit en les convocatòries de selecció de personal
funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat el compliment
del Reial Decret 1034/99 pel que fa a les compensacions al
trànsit interinsular de mercaderies.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat la modificació
del Reial Decret 1034/99 per tal de simplificar la gestió de
les compensacions al trànsit de mercaderies, atendre totes
les sol·licituds que compleixin els requisits sense establir
un sostre màxim a rep artir i per excloure aquestes
compensacions del règim de mínims, en coherència amb el
que estableix la Llei del
Règim Especial de les Illes Balears.

16. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat a publicar de forma urgent la
convocatòria 2018 d'ajuts a la rehabilitació d'hab itatges
per millorar-ne l'accessibilitat.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom una altra
vegada. Els presentaré les nostres propostes de resolució, que
crec que podem agrupar en tres paquets, tots ells diversos
però que obeeixen a tres preocupacions diferents.
Als primers sis punts el que hem fet és recapitular aquelles
qüestions que durant els últims mesos o fins i tot durant la
legislatura nosaltres hem estat insistint, i molts dels quals han
anat resolent-se i se’ls ha anat donant resposta d’una manera
o una altra, però en queden uns quants que encara, doncs en
aquest darrer debat d’orientació política general, hem de posar
sobre la taula i hem de cridar l’atenció perquè considerem que
encara no estan resolts de forma satisfactòria.
El primer -en va parlar el nostre portaveu en el debat de la
setmana passada- és el de revisar les compensacions per
manutenció i allotjament dels malalts i familiars que s’han de
desplaçar per ser atesos en un hospital fora de la seva illa de
residència; em sembla que és un tema en què tothom està
d’acord, que és un tema obvi, que és un tema evident que les
dietes que se paguen són totalment insuficients, per no dir
ridícules; a més a més amb les inversions que s’han fet i amb
els serveis que s’ha descentralitzat ha disminuït la demanda
d’aquests desplaçaments, han disminuït els desplaçaments; per
tant no implicaria un increment pressupostari important i, com
dic, són unes compensacions molt baixes i per tant creiem que
s’han de fer tots els esforços per resoldre-ho d’una vegada per
totes.
Al segon punt insistim en un projecte que ja té un parell
d’anys, que vam instar a través d’una proposició no de llei que
es pagués amb els fons de l’impost de turisme sostenible, que
és el de la recàrrega de l’aqüífer d’Es Migjorn de Menorca.
Evidentment és un tema molt complex tècnicament; entenem
que la nova llei de contractes dificulta tècnicament això, però
també creiem que la conselleria hauria de prioritzar-ho
precisament perquè és un tema que ja se’ns quedarà a les mans
si ho endarrerim més, i record, com deia, que és de la primera
convocatòria dels projectes a pagar amb l’impost del turisme
sostenible, i encara no el tenim ni tan sols adjudicat, la
contractació.
En el tercer punt tornem a demanar un impuls i un suport
per part de la Conselleria de Cultura al pro jecte Menorca
talaiòtica, com ja va ser l’any passat, però és un esforç que no
s’acaba en un únic any sinó que cal continuar donant-li suport.
En el quart punt demanem més efectius econòmics i de
personal per desplegar el decret de posidònia; finalment tenim
ja el decret de la posidònia, però és evident, i també n’hem
parlat en aquest parlament diverses vegades, si se’l dota dels
recursos necessaris es frustrarà l’objectiu que persegueix
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aquest decret, i per tant és fonamental dotar-lo d’aquests
recursos.
En cinquè lloc, a l’oficina de drets lingüístics que vam
introduir a través d’una esmena als pressuposts de l’any passat,
sabem que està en marxa, però no volem abaixar la guàrdia i
per això instem el Govern a aprovar el decret de creació
d’aquesta oficina abans d’acabar l’any 2018.
I per últim, i no per això menys important, com se sol dir,
dintre d’aquest primer paquet dels temes que d’alguna manera
són recurrents i que ja fa estona que reclamem, és el de
negociar amb el Govern de l’Estat i amb la Comissió Europea
l’Obligació de Servei Públic amb la ruta Menorca-Barcelona.
En aquest tema jo demanaria als diferents portaveus dels
grups... aquest és un tema d’una certa complexitat tècnica i és
important no parlar d’oïdes -i ara em sap greu que no hi sigui
el Sr. Font, però si de cas, després, a la rèplica n’hi parlaré-, és
a dir, l’Obligació de Servei Públic no té res a veure amb
l’ultraperiferisme, és a dir, no té res a veure, amb
l’ultraperiferisme respecte de la Unió Europea, són coses que
no tenen res a veure.
I aquí, una de dues, o som molt meticulosos amb el que
demanam o ningú no ens farà ni cas. Aleshores aquí,
l’Obligació de Servei Públic és una institució jurídica que
entra en vigor o que és plantejable quan hi ha fallades de
mercat i el mercat no garanteix una connectivitat adequada i,
per tant, s’ha de tenir molt clar de quins destins parlem, en
quines circumstàncies parlem i què justifica aquesta
declaració de servei públic.
Per tant, nosaltres demanem l’Obligació de Servei Públic
a la ruta Menorca-Barcelona perquè el mercat no dóna
resposta a les necessitats bàsiques de mobilitat dels residents.
I aquí, amb aquest sisè punt, s’acaba aquest primer paquet
dels temes de continuïtat i que d’alguna manera doncs
marquen una línia en la tasca parlamentària que, com a grup
parlamentari, duem a terme aquesta legislatura.
Després hi ha un segon paquet, amb cinc propostes de
resolució que, d’alguna manera, és l’element clau, l’element
important que nosaltres hem plantejat de cara a la discussió
del pressupost d’enguany, que fa referència a tots els temes
educatius. Nosaltres, en general, hem donat suport en tota la
legislatura a les polítiques educatives, el conseller sap que
l’únic tema, gairebé, podríem dir, amb el qual no hem estat
d’acord és amb el tema del pacte educatiu, però amb tota la
resta de grans temes, i ara ho deia precisament el Sr. Font, i jo
també li dic, nosaltres som dels grups que menys qüestiona el
fet del tema dels barracons, perquè, bé, creiem que és un tema
amb el qual és molt fàcil fer demagògia i molt difícil donar
respostes solvents i, per tant, jo aquí vull posar en relleu que
nosaltres en tota la legislatura hem donat suport a la
Conselleria d’Educació amb les seves principals polítiques;
hem donat suport als pressuposts d’educació tot i que, en
línies generals, no han augmentat amb la mateixa proporció
que ha augmentat el pressupost d’educació, però perquè érem
conscients que aquest go vern tenia davant reptes molt
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importants, que els temes d’educació no només era un
problema pressupostari, era un problema més ample, i jo crec
que, doncs, en aquest sentit la conselleria ha tengut molta mà
esquerra per donar resposta a aquests problemes, però creiem
que abans d’acabar la legislatura sí que cal fer un esforç
addicional i crec que hem de donar resposta a les expectatives
que des del món educatiu s’havien donat amb aquest govern, i
per això nosaltres hem fet nostra aquesta reivindicació dels
mil milions.
Que és una reivindicació que jo crec que en aquest darrer
pressupost no implica un esforç pressupostari excessivament
important perquè sembla que gairebé només que pugés el
pressupost d’educació amb la mateixa proporció que puja el
pressupost del conjunt de la comunitat autònoma ja arribaríem
a aquests mil milions. Per tant, demanam un esforç, un donar
resposta a unes expectatives que una part molt important de al
població de Balears havia posat en aquest govern i crec que la
podem defraudar. Per això, dediquem aquest punt a demanar
els mil milions i després ho despleguem en quatre mesures,
que són quatre punts d’importància i de naturalesa molt
diferent i que, juntament amb altres, que aquí ja no els hem
tocat, com el tema de l’educació 0-3 anys, perquè creiem que
ja hi havíem dedicat prou esforços i que aquests esforços
havien resultat, quatre punts que to quen quatre elements,
dintre de les polítiques educatives, doncs molt particulars.
El primer fa referència a donar suport als plans d’innovació
educativa, als plans d’innovació pedagògica, perdó, que veig
que hem posat “educativa” i és “plans d’innovació pedagògica”.
Jo crec que és una de les apostes importants, arriscada,
innovadora, perquè molt poques comunitats autònomes ho han
fet; és a dir, seleccionar què és el que consideram que eren
projectes innovadors. Jo crec que això dóna resposta a una
preocupació molt impo rtant i molt contemporània i molt
moderna de les famílies que volen la millor educació per als
seus fills, fins ara, d’alguna manera ens hem aprofitat de
l’entusiasme que en alguns centres desperten aquests
projectes, però crec que realment demanem un esforç molt
important a molts centres, alguns centres molt grans que fan
aquests plans, i crec que se’ls hauria de dotar dels recursos
humans i materials necessaris; es necessiten més hores de
coordinació, fins ara hi ha hagut una dotació molt simbòlica,
podríem dir, d’aquests plans, i jo crec que a aquesta política,
si ens la creiem, se li ha de do nar també aquest suport
pressupostari.
Després també demanem l’ampliació del programa TISE,
nosaltres aplaudim que aquest curs s’hagi recuperat ja d’alguna
manera aquest programa, és un programa conjunt entre serveis
socials i educació, es va recuperar l’any passat a deu instituts,
disposen del seu tècnic; creiem que és per atendre la diversitat
i per atendre la problemàtica que hi ha sobretot en els centres
de secundària, que és una prioritat, és una prioritat crucial i,
per tant, no saltres demanem que aquesta recuperació del
programa s’estengui a tots els instituts d’educació secundària
de les Illes Balears.
Dintre d’aquest mateix paquet d’atenció a la diversitat,
nosaltres demanam l’elaboració d’un pla d’atenció a la
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diversitat, perquè creiem que des de la conselleria s’ha donat
resposta als problemes que s’han plantejat i crec que, amb els
mitjans i amb el temps del qual s’ha disposat, doncs s’ha
reaccionat de forma adequada, però crec que hem de passar de
la fase reactiva a la fase proactiva i que, per tant, totes
aquestes mesures a les quals s’ha donat resposta s’haurien de
poder sistematitzar amb un pla, perquè, a més a més, també és
un dels elements que més neguit genera per part de les
famílies, per part dels usuaris del sistema i, per tant, creiem
que és important que es posi en marxa aquest pla d’atenció a
la diversitat.
I per última, demanem una mesura que potser és molt
puntual però creiem que és molt important perquè creiem que
la bo na marxa del sistema depèn que tots els seus agents
puguin fer la seva aportació de forma adequada. Nosaltres,
malgrat els esforços que s’han fet amb les subvencions a les
associacions de pares i mares, creiem, que són molt
importants, no acaben d’arrancar, no acaben d’arrancar, la
demanda continua essent inferior a la proposta d’ajuts i creiem
que en gran mesura és perquè no es disposa dels recursos
humans necessaris per treure el màxim profit que,
precisament, es donen en aquestes convocatòries de
subvenció, que, de fet, aprofit per agrair que enguany les
ajudes a les associacions de pares i mares hagin sortit amb un
temps suficient, de fet s’ha notat que la demanda ha estat molt
més alta, perquè han sortit amb temps suficient perquè les
associacions de pares i mares hagin pogut presentar els seus
ajuts.
Creiem que és molt important, si volem que realment les
associacions de pares i mares facin una aportació positiva, i
que, a més a més, és necessària, a la bona marxa del sistema,
que disposin d’una infraestructura adequada també de recursos
humans. Crec que en aquests moments, excepte potser la
federació de Mallorca, que evidentment és molt important, la
resta de federacions tenen unes mancances immenses, i les
associacions de pares i mares en aquests moments no tenen
uns suports adequats per part de les seves federacions perquè
es troben mancades d’aquests recurs bàsics. I mentre no
tenguin aquests recursos bàsics no entraran en el cercle
virtuós de poder fer activitat, gastar doblers i després
justificar-los davant la conselleria perquè se’ls vegin
subvencionats. Per tant, és una vàlvula necessària perquè
aquesta política de reforçament de les associacions de pares
i mares funcioni.
M’he referit molt a les associacions de pares i mares, però
també la nostra proposta va dirigida a altres actors del sistema,
com poden ser les associacions de directors, com poden ser
les associacions de docents, totes elles fan un paper
important, crec que la conselleria ha tingut una preocupació
per donar-los un espai d’interlocució i, per tant, doncs perquè
aquest paper d’interlocució pugui ser dut a terme de forma el
màxim de profitosa possible, cal aquest suport.
I tancant aquest paquet d’educació, hem plantejat cinc
propostes més que toquen temes particulars i que creiem que
són importants de plantejar-se en aquesta finalització de
legislatura.

En primer lloc, plantegem la tramitació i aprovació d’un
projecte industrial estratègic del sector lleter menorquí. I amb
això volem donar, creiem que la resposta que cal donar a la
situació d’aquest sector és pla industrial estratègic, és una
figura que preveu la Llei d’indústria, i que, d’alguna manera, el
pla industrial estratègic es configura com a un pla de treball,
com a un full de ruta, compartit amb el sector, per explotar al
màxim les potencialitats del sistema; és evident que Menorca
té uns actius empresarials importantíssims, de primer nivell,
tenim les fàbriques més importants de l’estat en indústria
agroalimentària, i hem de trobar el màxim de sinèrgies entre
els ramaders, entre els transformadors, entre els curadors de
formatge, entre les denominacions d’o rigen del formatge,
entre la indústria alimentària, entre els centres tecnològics, és
a dir, tots els elements del sistema estan cridats a ser posats
en coordinació per treure el màxim de rendiment a aquests
actius i concretament, doncs, que afavoreixi un reforçament
de les expectatives empresarials de Quesería Menorquina, i
aquest cas l’hem posat aquí, aquest cas concretament, doncs
perquè fa pocs mesos el Consell de Govern va aprovar la
concessió d’un préstec i precisament, d’alguna manera,
nosaltres el que diem és, més que donar peix el que hem de fer
és dotar de la canya de pescar, perquè el sector, doncs si té
necessitats d’inno vació, té necessitats de modernització, té
necessitats de trobar aquestes sinèrgies, doncs des del Govern
els ajudem, que per això tenim, per això el Govern té un
instrument que són aquests projectes industrials estratègics.
Doncs, fem-lo servir, és una mesura que està prevista a la llei
i, per tant, hem de ser també proactius en la solució dels
problemes que pugui tenir el sector, en general.
A continuació, a la nostra proposta número 13, instam la
Conselleria d’Educació a incloure l’aprovació d’oposicions
docents com a un mèrit en les convocatòries de selecció de
personal funcionari interí docent per cobrir vacants i
substitucions; és a dir que el fet d’haver aprovat oposicions
valgui qualque punt, sigui un mèrit a l’hora de triar
destinacions per part dels interins. Em sembla que és un tema
que tècnicament és d’implementació molt senzilla, perquè
només s’ha de modificar l’ordre que regula la concessió,
perdó, la convocatòria de les assignacions de destins. I creiem
que és una demanda molt fonamentada, que és un element de
justícia, creiem que els actuals requisits doncs valoren molts
requisits que evidentment també són molt important, com
poden ser l’antiguitat, com poden ser titulacions. Creiem que
el fet d’haver aprovat una oposició és un element indicatiu de
la competència del professio nal i, per tant, està plenament
justificat que la persona que ha acreditat aquest mèrit doncs el
pugui veure reconegut a l’hora de tenir punts en aquesta borsa
d’interins.
Els punts 14 i 15 van referits al trànsit de mercaderies, a
les compensació al trànsit de mercaderies que saben que és un
dels temes en el qual nosaltres hem insistit molt. Són dos
punts perquè són dos temes molt diferents: un és un tema
d’incompliment d’una llei de l’estat que es Règim Especial de
les Illes Balears, no s’acompleix, aquesta llei no s’acompleix,
davant, fins ara, de la passivitat dels governs de les Illes
Balears; nosaltres vam aprovar una proposició no de llei
perquè aquesta passivitat s’acabés. Aquesta llei diu que s’ha de
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compensar el trànsit interinsular de mercaderies, és una llei de
l’any 1998, fa trenta anys que s’incompleix. El nostre mercat
interior el qual podria tenir un estímul i un impuls a través
d’aquesta compensació al trànsit interinsular de mercaderies,
doncs és un ressort que el desatenem perquè l’estat no paga,
no compensa aquestes despeses i, per tant, nosaltres creiem
que cal continuar insistint.
I el següent punt, que fa referència al trànsit entre illes i
península, sí que s’hi dóna resposta, però nosaltres creiem que
de forma molt insuficient; concretament, el tràmit per
sol·licitar aquests ajuts és absolutament kafkià, és molt
complicat, amb una llista tancada de mercaderies que poden
ser subvencionades i, a més a més, sempre a posteriori, és a
dir, quan l’empresa en qüestió paga el transport de
mercaderies mai no sap exactament quin percentatge se li
compensarà d’aquesta despesa, amb la qual cosa aquestes
ajudes acaben essent gairebé inútils o acaben essent gairebé
simbòliques, perquè no reverteixen en una disminució del
preu, no impacten en el preu; és a dir, per exemple, a la
importació de productes és impossible impactar en el
consumidor final aquesta compensació en forma d’una rebaixa
en el preu, simplement perquè l’empresa que fa el transport no
sap quin percentatge realment se li compensarà d’aquesta
despesa. Per tant, aquestes despeses existeixen, però, com que
no acompleixen el seu objectiu, gairebé és co m si no
existissin.
I per últim, per acabar-ho d’adobar, evidentment, hi ha
submissió d’aquestes ajudes al règim de mínimis, la qual cosa
vol dir que tenen un sostre molt baix i que fa que gairebé
siguin anecdòtiques per a moltes empreses de les illes
aquestes ajudes. Amb la qual cosa, el règim... s’incompleix la
llei, també, d’alguna manera, quan diu que aquestes ajudes
s’han de basar en el principi de continuïtat territorial, però, és
clar, el principi de continuïtat territorial vol dir que gairebé
l’impacte de travessar el mar hauria de ser neutre, no hauria
d’existir; com que això no és així ni de fer-s’hi enfora,
s’incompleix també d’alguna aquesta llei de l’estat que aprova
el Règim Especial de Balears que fa, com dic, doncs trenta
que s’incompleix de forma defectuosa.
I per últim, en el darrer punt instàvem la Conselleria de
Territo ri, Energia i Mobilitat a publicar de forma urgent la
convocatòria 2018 d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges per
millorar-ne l’accessibilitat. Avui li he demanat sobre aquest
tema al conseller, m’ha dit que aquest divendres el Consell de
Govern apro varia els ajuts, però, com que encara no els ha
aprovat, crec que és perfectament justificat mantenir aquesta
proposta de resolució. Esperem que realment l’aprovació sigui
tan ràpida com ens ha dit el Sr. Conseller, però, mentrestant,
nosaltres creiem que aquest tema fa tard, que aquest tema ja
s’hauria d’haver convocat i, per tant, instem el Parlament a
demanar al Govern que es publiqui aquesta convocatòria el
més aviat possible.
I això és tot, moltes gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Castells. Començam la intervenció del
Grup Parlamentari Mixt per defensar les 2 4 propostes de
resolució. Document RGE núm. 10253/18, que correspon
defensar a la Sra. Seijas.
Escrit RGE núm. 10253/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, de l’Hble. Diputada Sra. María
Montserrat Seijas i Patiño:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que presti especial atenció a la renovació de
les infraestructures del seu àmbit competencial a l'illa de
Menorca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atendre les demandes del comitè d'empresa
de Quesería Menorquina per tal de desbloquejar la
situació d'una indústria emblemàtica per a Menorca.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar i prendre decisions per controlar la
bombolla del lloguer.
4. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
derogar la reforma laboral i sol·licita que el Govern de les
Illes Balears insti el Govern d'Espanya a la derogació
plena de la reforma laboral.
LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:
Gracias, Sr. Vicepresidente. Sus señorías, en el pequeño
cupo de las cuatro propuestas que puedo presentar, tanto por
lo señalado en mi discurso, po r las necesidades sociales
constatadas a lo largo del ciclo electoral, así como del propio
debate, creo que son cuatro propuestas bastante viables como
necesarias.
En síntesis presento cuatro formulaciones muy genéricas,
que siempre se me dice que soy demasiado específica, que
creo le da una amplitud de posibilidades al Govern para poder
tenerlas muy en cuenta.
En primer orden pido que el Parlamento de las Illes
Balears inste al Govern de las Illes Balears a que presente
especial atención a la renovación de las infraestructuras de su
ámbito competencial en la isla de Menorca. Como diputada
por Menorca, he de recordar que ya señalé en el debate, y que
todos ustedes saben perfectamente, y es que Menorca está
olvidada, faltan muchas infraestructuras y al ritmo al que se le
presta atención quedaremos aislados energéticamente antes de
que el Sr. Pons haga su transición energética. No les pido nada
concreto, pero no pueden descuidarse al punto en el que
estamos con la cuestión energética.
También están los emisario s pendientes en Menorca y
podríamos hacer un repaso de las condiciones de muchos
servicios, como podrían ser los educativos y los sanitarios,
fundamentalmente, la consellera Patricia Gómez conoce
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algunos de los problemas que aquí he reivindicado en
diferentes o casiones, en concreto en materia de
infraestructuras sanitarias, ya que, a través de la CGT, les he
hecho llegar diferentes cuestiones aún sin solucionar.
Y aprovecho y recuerdo el helipuerto del Mateu Orfila.
¿Han visto la siniestralidad de Campos a Llucmajor? Pero
no quieren tren para Menorca. No han visto las noticias en
prensa de los últimos accidentes mortales en Menorca, está
claro, no quieren tren porque piensan meter carreteras, toda su
política es en torno al coche, eléctrico sí, pero conectados a
un enchufe alimentado por combustibles fósiles.
En definitiva, con la amplitud que planteo este punto
pueden justificar muchas cosas que hay por hacer y pido, en
definitiva, que atiendan con mayor eficacia y eficiencia a la
isla de Menorca.
Mi segunda propuesta es que el Parlamento de las Illes
Balears inste al Govern de las Illes Balears a atender las
demandas del comité de empresa de Quesería Menorca para
desbloquear la situación de una industria emblemática para
Menorca. Estoy a favor de cualquier plan de fomento del
sector primario y secundario, es decir, de la diversificación
prometida y que reclamé en el pasado debate. Pero, en este
caso concreto, no podemos estar con horizontes y promesas,
hay que atender ya a lo que se ha reclamado por parte del
comité de empresa. Por favor, no dejen que se bloquee la
fusión co n Quesería Leonesa, y si tienen una oferta mejor
pónganla sobre la mesa, pero no ahoguen más a los
trabajadores.
Les vuelvo a pedir que reciban a Margot Sastre, la
representante del comité de empresa, y escúchenla
atentamente y obren en consecuencia, qué mejor inversión que
potenciar y salvar lo que ya tenemos, señorías.
Las otras dos cuestiones que plantea, una destinada a
grandes rasgos a que hagan algo para controlar la burbuja del
alquiler.
Y la cuarta medida para que insten al Gobierno de España
a derogar la reforma laboral.
Ambas realidades son fundamentales, ustedes lo saben,
estudien a fondo la situación y busquen fórmulas para premiar
un procedimiento de alquiler responsable en precios y
compromisos entre partes, cataloguen las necesidades y las
tipologías y estudien ventajas fiscales que favorezcan una
deflación y no sigan favoreciendo la subida de los precios.
Hablen con los bancos y activen la vivienda vacía, reaccionen,
porque la burbuja de alquiler es ya insostenible y nos va a
explotar en la cara.
Respecto a toda la cuestión de reparto de la riqueza y
derechos laborales de la presidenta Armengol, si son reales,
se resume la necesidad flagrante de derogar la reforma
laboral, señorías del PSOE, y no solamente algunos de sus
aspectos más nocivos, como señalan con la ley mordaza. La

izquierda ya ha perdido esa batalla; España es un lugar más
represivo y reaccionario que antes de la crisis. Si no
derogamos la reforma laboral se confirmará que no fue una
crisis sino una estafa, que la precariedad no era tal, sino un
nuevo modelo definitivo que ha venido con tal esplendor que
parece que no se irá nunca. La mayoría pro gresista de esta
cámara tiene la obligación moral de empujar esta derogación,
pero parece que no tenemos fuerzas ni voluntad de cambio. Si
tumbamos la reforma laboral y ayudamos a recuperar la
negociación colectiva, a terminar con el despido libre, a
reducir la temporalidad, se terminaría en gran parte con el
caldo de cultivo del que se están nutriendo las derechas,
realidad que amenaza con terminar con esta oportunidad
malgastada para la izquierda.
Dicen ustedes, señorías del Govern, que tienen aun tiempo
por delante, y que también le queda tiempo a Pedro Sánchez.
No sé, pues, a qué esperan. Ejerzan la mayoría progresista de
esta cámara e insistan al Go bierno de España a derogar la
reforma laboral.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Seijas. Document RGE núm. 10263,
toca defensar-les al Sr. Aguilera.
Escrit RGE núm. 10263/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, de l’Hble. Diputat Sr. Salvador
Aguilera i Carrillo:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar al Pla d'infraestructu res
educatives, com a actu a ció urgent per a 2019, la
construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa i l'Escola
d'Arts d'Eivissa, així com a dur a terme les actuacions
necessàries per revertir el dèficit històric que pateix l'illa
d'Eivissa en infraestructures educatives.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el reglament que desenvolupi
el decret d'emergència d’habitatge que es va aprovar l'estiu
de 2017.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar la partida pressu p o stària de
2019 per la manca d'efectius i de mitjans al servei d'agent
de medi ambiental del Govern balear; així com la creació
d'un cos d'agents de la mar i els mitjans necessa ris per
desenvolupar la seva tasca , davant del fet de ser la
comunitat autònoma de tot l'Estat espanyol amb menys
agents de medi ambient.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme la construcció del Parc Bit
d'Eivissa, així com a fer les passes necessàries perquè la
investigació, la recerca i la innovació siguin una realitat a
l'illa d'Eivissa i contribueixin a revertir la dependència
absoluta del turisme com a motor únic del model econòmic.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Llàstima
que cap membre del Govern sigui aquí per escoltar les
propostes que feim els diferents diputats i diputades d’aquesta
cambra; es nota que no els interessa.
En aquest sentit començo dient the show must go on; així
cantava Queen fa uns quants anys, i avui seguim l’espectacle
preelectoral i mostrant i proposant tothom fantàstiques idees
que s’aprovaran, com ha passat altres vegades, pràcticament
totes les resolucions, però que finalment quedaran en paper
banyat en aquest sentit, com hem vist durant tots aquests anys.
La primera de les quatre propostes que presento és -i ja en
vàrem parlar la setmana passada- sobre les infraestructures
educatives; en aquest sentit s’insta el Govern a la construcció
de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa i de l’Escola d’Arts
d’Eivissa, també, a més a més de revertir la situació de dèficit
històric que pateix l’illa d’Eivissa en infraestructures
educatives. En aquest sentit l’Escola d’Arts, i els animo a
llegir, justament l’altre dia publicava el Diario de Ibiza:
“Escola d’Arts, 22 anys esperant una ubicació provisional”. En
aquest sentit el dilluns de la setmana passada va ser el Sr.
March a Eivissa i va dir que firmarà un protocol d’intencions
amb el Consell d’Eivissa perquè aquesta esco la sigui
traslladada finalment a Sa Coma. En aquest sentit he de dir que
el mateix director de l’escola deia (...), equipaments
notablement deterio rats, instal·lacions de llum i aigua que
necessiten reformes, canonades exteriors que no suporten,
passen fred, etc., etc. I tot això amb una dotació de 3.500
euros al mes i que paguen 1.000 euros al mes de llum. Però
mentrestant el PSOE d’Eivissa, concretament de l’ajuntament,
busca l’ajuda desinteressada de l’escola, dels docents i de
l’alumnat, per anar a FITUR i fer les famoses escultures de
posidònia per vendre les meravelles de la posidònia a Eivissa;
o també col·labora amb l’ajuntament amb el logotip de la
campanya “És fantàstic dir no al plàstic”. Però no només és
l’ajuntament, sinó que també el Consell d’Eivissa, amb la seva
sego na vicepresidenta al capdavant, que es presenta per tot
Espanya i part del món venent les virtuts i les meravelles de la
mo da Adlib, i s’oblida d’invertir en els futurs creadors i
creadores de la nostra illa, perquè teòricament la reforma de
Sa Coma l’ha de pagar el Consell d’Eivissa, i no la Conselleria
d’Educació. Em sembla que no té competència i tindrem els
problemes.
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Què s’ha de dir del Conservatori de Música i Dansa?, que
ha estat titular, aquí ha arribat. Ahir varen començar justament
dansa després de set anys, després de set anys, de tenir un
conservatori, els estudis gràcies a una esmena que vaig
presentar jo, però continuaran passant fred, la pluja
corresponent. Obres majors no executades, com ja vàrem
comentar: (...) Sant Ciriac, Can Cantó i el Conservatori. I per
suposat, per acabar i no menys important, dèficit històric en
infraestructures educatives; declaracions de la delegada: “Es
una tortura no tener solares para nuevos centros”. On és el
decret que va agilitar la construcció de centres i va aprovar el
Govern?
La segona qüestió, també ràpidament, és desenvolupar el
decret d’emergència d’habitatge que es va aprovar l’estiu de
2017. Durant lustres, i a causa de la falta de planificació, a
Eivissa ens veiem amb una falta absoluta i missió impossible
trobar un lloguer. Per tant, quan tindrem el reglament que
desenvolupi aquest decret d’emergència d’habitatge?
La tercera qüestió que presento, també molt important i
que ja alguns membres d’altres formacions han posat damunt
la taula, és incrementar la manca d’efectius i de mitjans al
servei d’agents de medi ambient, així com la creació d’un cos
d’agents de la mar. Dades de la mateixa Associació espanyola
d’agents forestals i mediambientals: som l’última, ho torno
repetir, l’última comunitat en nombre d’agents de medi
ambient, a més a més de tenir tota la idiosincràsia de les illes.
Per tant animo aquest govern a incrementar... els...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera, ha d’anar acabant.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
..., ja, l’import dels agents i la creació del cos de la mar.
I per últim, i no menys important, la construcció del Parc
Bit d’Eivissa. L’altre dia vaig comentar la Sra. Presidenta que
sembla ser que s’ho volen quedar tot aquí; vull comentar i
denunciar públicament que l’any passat, després de mesos
d’intentar que el Sr. Director de...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Aguilera, per favor.

Més promeses. L’Escola Oficial d’Idiomes, que complirà
el curs següent 25 anys, és el segon centre de tot Balears amb
més alumnat. Actualment la matrícula està entre 1.100 i 1.200
alumnes. Una altra promesa -llàstima que tampoc no sigui el
Sr. Xico Tarrés aquí, que la va prometre fa tres legislatures-,
tenim que a l’hemeroteca de 2012 el conseller Mariano llegeixo- “el conseller Mariano Juan va explicar que els 2,3
milions de l’Estatut per crear l’Escola Oficial d’Idiomes i
l’Escola d’Hoteleria a Sa Coma seran una realitat”. Una vegada
més les mentides i les promeses i acabarà aquesta legislatura.
Totes dues direccions completament decebudes, els docents
i tota la ciutadania d’Eivissa demanant i reclamant durant dues
dècades aquestes dues instal·lacions.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Sí, ja acabo. ...el director general d’Innovació i Recerca,
Josep Lluís Pons, juntament amb el Pere Fuster i (...), vaig ser
vetat pel...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Aguilera, acabi.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
... pel president. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Correspon ara a la Sra.
Huertas per defensar les pro postes de resolució RGE núm.
10264/18.
Escrit RGE núm. 10264/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, de l’Hble. Diputada Sra. María
Consuelo Huertas i Calatayud:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adaptar els imports d e cobertura de la
Renda Social Garantida en tots els casos, a fi que iguali o
superi les quantitats calculades per la UE com a llindar de
pobresa espanyol en el marc de la Carta Social Europea.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar instruments a fi de fer efectiva
la transparència compromesa en els acords pel ca n vi
establerts a principi de legislatura, q u e tots els pacients
puguin ser inclosos a les llistes d'espera en el mateix
moment que ho sol·licitin, saber la seva situació a les llistes
d'espera i el temps aproximat que els manca per a l'atenció,
amb garanties i màxim rigor.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reduir a sis mesos com màxim el temps
d'espera de tramitació administrativa als efectes de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia
personal i a tenció a les persones en situació de
dependència, des que se sol·licita el reconeixement del dret
fins que el sol·licitant gaudeix de la seva prestació o servei,
tal com estableix la llei, publicant els llistats d'espera de
manera transparent i que els hereus dels dependents que
hagin mort esperant una prestació o servei més de sis
mesos puguin cobrar els endarreriments.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció, en un període no superior a
tres anys, d'un hosp ital que doni cobertura al Ponent de
Mallorca, ja que és una de les zones amb gran densitat de
població i amb un extraordinari índex de població flotant
que està mancada d'un servei d'aquest tipus.
Escrit RGE núm. 10273/18, propostes presentades pel
Gru p Parlamentari Mixt, Gent per Formentera-PSOE, de
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas:
1. El Parlament de les Illes Balears constata el retard del
Govern de les Illes Balears en l'aprovació del decret que ha
de desenvolupar la Llei 11/2010, de 2 de novemb re,
d'ordenació d el transport marítim de les Illes Balears, i
l'insta a fer realitat la seva aprovació abans de finalitzar la
present legislatura, amb el màxim acord i consens amb el
Consell Insular de Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears en col·laboració amb el Consell de
Formentera a complir i desenvolupar la Llei 5/2018, de 19
de juny, de l'habitatge, pel que fa a la creació d el servei
d'acompanyament a l'habitatge a Formentera a b ans que
finalitzi el present any, tot ampliant la cobertura d'atenció
especialitzada i presencial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar al pressupost de 2019 la creació
i p o sterior gestió del Servei d 'Aten ció a les
Drogodependències que organitzarà conjuntament amb el
Consell de Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la modificació del
projecte de llei de consells insulars per adequar aquesta
normativa a la realitat institucional i jurídica del Consell
Insular de Formentera i el seu règim especial, amb l'objecte
que aquesta reforma es traslladi al Parlament abans del
final del present any.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Bon dia a tothom. Gràcies, president. En primer lloc, vull
dir que les propostes de la diputada Sílvia Tur queden
defensades amb els seus propis termes, perquè, com saben,
ella no pot assistir al plenari.
En relació amb les meves propostes, la primera és la renda
social garantida, que ja vaig presentar l’any passat, i som aquí
perquè l’Estat espanyol incompleix la Carta Social que està
signada i aprovada, i l’únic que deman és que almenys aquest
govern progressista iguali o superi la renda social garantida al
nivell del llindar de la pobresa que diu la Carta Social Europea.
La diferència és aproximadament de 200 euros quan la unitat
familiar és una única perso na; així com van augmentant els
membres de la unitat familiar s’incrementa bastant la
diferència. Vaig veure en el diari que estaven orgullosos que
10.000 persones sobrevivien per mor d’aquesta renda social
garantida; jo és que no vull que la gent sobrevisqui, vull que la
gent visqui, i visqui amb la màxima dignitat possible. Per això
torn repetir que hauríem d’igualar aquesta renda so cial
garantida en els 686 euros; tenint en compte que segons va dir
la presidenta enguany tornam al pressupost dels 20 milions i
que al primer any de legislatura en varen sobrar 18 crec que és
el moment per poder assolir aquesta proposta.
En segon lloc, les llistes d’espera transparents. És un dels
acords pel canvi que hauria de ser prioritari com tots els altres
i és fàcil... és difícil d’entendre que un govern que es
denomina a si mateix el govern de la gent, i que diu que és
transparent, sigui tan poc transparent amb les llistes d’espera
sanitàries, a un sistema informatitzat no hi ha cap problema
per poder fer públiques aquestes llistes d’espera, que els
pacients sàpiguen a quin lloc estan, quin temps es torbaran a
ser atesos, etc., i això avui per avui no... encara no es produeix.
Això em fa pensar com s’aplicarà el Decret de garantia de
demora perquè, en quin moment entres a la llista d’espera,
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quan el metge et recepta la prova o quan entres a la llista
d’espera? Perquè sabem que hi ha moltes llistes d’espera que
estan tancades amb la qual cosa jo no sé en quin moment
passarà el període per poder... que em puguin atendre a un altre
hospital, a una altra clínica. Això, si és possible que ho
aclareixin. I quines garanties tenc que ningú no em passa
davant i que realment s’aplica com toca.
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Escrit RGE núm. 10295/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, de l’Hble. Diputat
Sr. Xavier Pericay i Hosta:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a fer públic el certificat de català dels alts càrrecs del
Govern i del sector instrumental de la CAIB com a mostra
de transparència i exemplaritat.

Quant a les llistes de valoracions a la dependència li deman
el mateix, que siguin transparents, que els usuaris sàpiguen
quan podran gaudir dels drets que els dóna la Llei de
dependència. És veritat que s’han reduït les valoracions, els
terminis per a les valoracions s’han reduït prou, però de què
serveix estar valorat si després no pots gaudir del dret.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a rectificar i donar per bon a la nota dels prop de 400
opositors al cos auxiliar de la CAIB q ue van aprovar la
prova d'informàtica i ara es veu en obligats a repetir
l'examen per culpa de la incompetència del tribunal.

Vaig sentir la consellera en una entrevista que deia que els
del nivell 2 tardaven entre un any i un any i mig per poder
gaudir d’aquest dret i els del nivell 3 entre dos i tres mesos. Jo
li dic que aquests terminis no són els correctes perquè la gent
de nivell 3 està més de sis mesos esperant poder gaudir dels
drets.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a co mb atre l'asfixiant deute que té contret la nostra
comunitat autònoma mitjança nt un ferm compromís de
reduir-lo . Per a això, proposa la creació d'una partida
pressupostària estable per a l'amortització efectiva del
deute.

De totes maneres aquesta proposta no necessita major
defensa ja que és una proposta que el Grup Socialista va
presentar l’any 2014 i és exactament igual que la va presentar
el Grup Socialista. Per tant, supòs que no hi haurà problema
per ser aprovada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a subvencionar el 45%, com mínim, dels costos d els
escorxa d o rs de Ciutadella i Maó, a través del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba).

Quant a la quarta proposta, on se sol·licita una
infraestructura hospitalària a la zona de Ponent, a Calvià i a
Andratx perquè vaig sentir que la presidenta al debat també va
dir que es faria una infraestructura sociosanitària a la zona de
Felanitx. Sembla que només es pensa en el Llevant i si tenim
en compte que als municipis de Calvià i Andratx ja hi ha una
gran població..., però és que a més després tenim la població
flotant, que són aquells treballadors i treballadores que vénen
a fer la temporada, amb la qual cosa ja es duplica aquesta
població, però a més a més resulta que dels quasi 14 milions
de turistes que vénen...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Huertas, hauria d’anar acabant.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a garantir el curs que ve la gratuïtat efectiva dels llibres de
text i del material curricular en tots els centres docents
sostinguts amb fons públics, mitjançant un progra ma d e
reu tilització i corresponsabilitat de l'usuari al qual de
manera voluntària puguin acollir-se totes les famílies que
així ho desitgin.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a coordinar-se amb la resta d'admin istracions que
treballen en la prestació d'ajudes socials amb la finalitat
d'implantar un Historial Unificat de l'Usuari de Serveis
Socials per a cada ciutadà beneficiari. La informació
continguda en aquest historial serà compartida de manera
confidencial i restringida per aquelles administracions o
associacions col·laboradores en les quals el ciutadà és
demandant i beneficiari de l'ajuda social.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
... -sí-, que vénen a Mallorca la meitat van a aquesta zona.
Per tant, crec que es mereixen com els ciutadans de les
Balears tenir una infraestructura hospitalària que a més
serviria per descongestionar Son Llàtzer.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
al fet que, en honor de la imprescindible transparència pilar fon a men tal en una democràcia-, es publiqui l'estat
d'execució de totes les infraestructures i els projectes
recollits en el Pla d'Infraestructures Educatives, en el Pla
d'Infraestructures de Centres d'Atenció Primària i en el Pla
d'Habitatge.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Huertas. Correspon ara defensar les
propostes de resolució de Ciudadanos, document RGE núm.
10295/18. Té la paraula el Sr. Pericay.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a iniciar els tràmits per crear una Escola de Policia Local
a l'illa d'Eivissa.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:
Gracias, vicepresidente, señoras y señores diputados.
Bueno, voy a tratar de exponerles en el poco tiempo del que
dispongo las ocho propuestas de resolución que corresponden
a Ciudadanos en este debate de hoy, pero antes de entrar en
materia me van a permitir que les haga partícipes de una
reflexión.
Estamos ante el último debate de estas características
durante la presente legislatura y me gustaría trasladarles mi
escepticismo ante lo que estamos haciendo hoy aquí. Me
gustaría saber realmente para qué sirve.
Ver año tras año cómo las propuestas que se aprueban en
este debate luego no se aplican no es precisamente edificante
desde el punto de vista parlamentario. La falta de
consideración de este gobierno, al que agradezco su
representación aquí en la figura del consejero Vidal ya que
hace un momento no había nadie, la falta de consideración de
nuestro gobierno para con las labores y mandatos de este
parlamento resulta francamente desesperante y en Ciudadanos
-créanme- tenemos experiencia de ello a lo largo de estos
años.
En fin, vayamos con las propuestas de resolución. A
nosotros nos corresponden ocho, cada año hemos ido
perdiendo propuestas, empezamos con once, luego nueve, este
año ocho y en cambio seguimos siendo dos diputados, la Sra.
Olga Ballester y yo.
Voy a empezar con la propuesta que a mi juicio en este
momento tiene mayor transcendencia de las que presentamos,
me refiero a la que insta al Gobierno autonómico a crear una
partida presupuestaria estable para la amortización efectiva de
la deuda.
Como recordarán en los dos debates anteriores que hemos
tenido durante este mes ni la consejera ni la presidenta del
Gobierno quisieron comprometer su palabra de cara al
presupuesto de 2019 después de presumir de haber rebajado
este año la deuda en 180 millones.
Nosotros creemos que una medida como la que
proponemos no sólo es una muestra de responsabilidad, lo que
se debe hay que pagarlo, sino una medida o po rtuna ante un
contexto de desaceleración de la economía y el consumo, una
desaceleración, por cierto, de la que nadie duda ya por lo que
vamos leyendo diariamente en la prensa excepto, eso sí, el
Gobierno de esta comunidad.
Añádanle a ello el serio aviso de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, esa AIReF de la que
tanto... en fin, han echado mano en los debates anteriores los
grupos del Gobierno, en el sentido de que Baleares es una de
las cuatro comunidades autónomas que difícilmente van a
cumplir con la regla de gasto este año y con eso tendremos ya
un panorama no muy aragüeno.

Por lo tanto -insisto-, creemos necesaria esta medida que
proponemos de cara evidentemente al futuro, a los próximos
presupuestos y a los que puedan venir.
En cuanto al resto de medidas, una cuantas guardan
relación con la transparencia. Por ejemplo, la petición
renovada mes a mes de que se atienda al requerimiento que
Ciudadanos hizo para... y por el que además hemos pedido
amparo, por cierto, a la Mesa del propio Parlamento, en el
sentido de que el Gobierno haga público el certificado de
conocimiento del catalán de los altos cargos del Gobierno y
del sector instrumental, por transparencia, por supuesto, pero
sobretodo por ejemplaridad. Cuando se exige a los demás algo
que uno no tiene como mínimo tiene que reconocer si lo tiene
o no lo tiene.
O la petición de que se publique el estado de ejecución de
todas las infraestructuras y proyectos recogidos en los planes
de infraestructuras, en los educativos, en los centros de
asistencia primaria y también en las viviendas de protección
oficial, más transparencia.
Y también tiene que ver con la transparencia la petición de
que se implante un historial único del usuario de servicios
sociales para cada ciudadano beneficiario y no como existe
hoy un historial por cada administración que tiene
competencias en la materia.
Y en orden ya a la estricta justicia hemos presentado
también una petición para el Gobierno... para que el Gobierno
revoque la disposición del tribunal que obliga a los cerca de
400 opositores que aprobaron la prueba de informática a
volverse a examinar de... por culpa de la incompetencia del
propio tribunal. Me estoy refiriendo a los opositores del
cuerpo de auxiliares de la administración de la CAIB. Justicia,
y reparación también, en este caso.
Y finalmente no s quedan tres propuestas más que
simplemente enumeraré po r falta de tiempo: una sobre la
implantación generalizada de un sistema de gratuidad de los
libros de texto y materiales curriculares; otra sobre la
necesidad de que el Govern subvencione hasta en 45..., como
mínimo, los mataderos de Mahón y Ciudadela, y una última
sobre la conveniencia de que el Gobierno inicie los trámites
para crear una escuela de policía local en Ibiza.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Pericay. Correspon ara la intervenció
del Grup Parlamentari Socialista per defensar les seves 38
pro po stes de resolució presentades a l’escrit RGE núm.
10298/18, té la paraula la Sra. Camps.
Escrit RGE núm. 10298/18, propostes presentades pel
Grup Parlamentari Socialista:
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1. El Parla men t de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a aprovar una llei contra la tracta d’éssers
humans amb finalitats d’explotació sexual.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que to t el material didàctic i els
llibres de text promoguin valors igualitaris i no
estereotipats, visibilitzant la contribució de les dones a la
societat.
3. insta el Govern de les Illes Balears a garantir que tot el
material didàctic i els llibres de text promoguin valors
igualitaris i no estereotipats, visibilitzant la contribució de
les dones a la societat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
difondre els serveis i recursos posats a disposició per a la
població LGTBI per tal de garantir els seus drets i
llibertats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el cens públic d'organitzacions del
Tercer Sector Social de Balears, que s’entendrà in tegrat
dins el Registre general d’entitats d’iniciativa social.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una estratègia de promoció del
Tercer Sector Social de Balears, en col·laboració amb les
entitats i els altres agents socials i econòmics interessats.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a recuperar els 150.000€ q ue s’havien
compromès als pressupostos generals de l’Estat i finalment
el govern del PP no va contemplar per al teatre d'Es Born
de Ciutadella.
8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears perquè continuï col·laborant amb els
ajuntamen ts de totes les Illes per tal d’ajudar-los al
manteniment dels espais i les infraestructures tant culturals
com esportives per crear xarxa entre illes.
9. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears perquè continuï amb la feina de
modificació i redacció de la Llei de salvaguarda del
patrimoni immaterial, antigament anomenada Llei de
cultura popular, per tal que les companyies que treballen
en aquest àmbit siguin degudament reconegudes i puguin
recórrer tota la comunitat per tal d'apropar i d o n ar a
conèixer les diferents modalitats culturals de i entre totes
les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a co n tinuar treballant en la millora i el
manteniment de les infraestructures hídriques, en el
segu iment del Pla Hidrològic i en les línies d’actuació
necessàries per garantir la recuperació d els nostres
aqüífers i dels recursos hídrics de les nostres illes.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balea rs a continuar reduint les llistes d’espera
sanitàries, a recuperar el decret de garanties de demora i
a restituir el Defensor de l’usuari de la sanitat de les Illes
Balears.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el decret de carrera investigadora,
crear un programa de captació de talent investigador en
salut i a treballar per aconseguir l’acreditació de l’IdISBa
per part de l’Institut Carlos III.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar la protecció dels ciutadans
fomentant el consum responsable i posant al seu abast les
eines necessàries p er fo mentar la defensa dels
consumidors.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el pla d’infraestructures
sanitàries per reformar, renovar i construir nous centres de
salut i altres instal·lacions sanitàries, com l’antic Hospital
Son Dureta, l’Hospital Verge del Toro o l’antic Can Misses.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a pactar un nou Règim
Especial per a les Illes Balears que resolgui, d’una vegada
per totes, les conseqüències derivades del nostre fet insular
i que, per tant, inclogui mesures relatives al transport aeri
i marítim, a la compensació de la insularitat als determinats
sector productius, avantatges fiscals i incentius a la
producció i un Fo ns d’Insularitat per a la realització
d’inversions públiques.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar la línia de recuperació de
l’autonomia financera de la CAIB que suposa el retorn als
mercats privats tradicionals per obtenir finançament al
marge dels mecanismes de liquiditat de l’Estat, i dóna
suport al pla d’endeutament de la CAIB per fer efectiva la
sortida als mercats prevista el 2 0 1 9 , de manera que es
puguin obtenir millors condicions de finançament, i iniciar
així la desvinculació gradual dels mecanismes de l’Estat
esmentats perquè aquesta desvinculació es pugui completar
l’any 2021.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’aposta per la docència, la recerca
i la innovació de la Universitat pública -UIB- per garantir
la igualtat d’oportunitats entre els nostres joves.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant activament per la
desestacionalització i la potenciació de l’activitat turística
durant els mesos d’hivern amb l’objectiu d’allargar la
temporada, diversificar l’oferta i garantir la millora de les
cotitzacions socials dels treballadors i les treballadores del
sector l’hoteler.
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19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a ma n tenir la
col·laboració entre ambdues administracions per avançar
en la tramitació de projectes d’inversió per la millora de
les zones turístiques madures i a continuar cooperant en la
millora de la qualitat turística de les Illes Balears per
garantir la millora del servei i de l’activitat turística.
20. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
d’apostar per la diversificació dels sectors econòmics de les
Illes Balears i, per això, insta el Govern de les Illes Balears
a continuar impulsant les polítiques d'R+D+I en sectors
emergents i d’alt volum de negoci com la salut, el turisme
o el medi ambient, amb l’objectiu d’incrementar la seva
competitivitat.
21. El Parlament de les Illes Balears valora favorablement
els resultats obtinguts en l’aplicació del Pla d’Ocupació de
Qualitat de les Illes Balears (2017-2020) en el seu primer
any en vigor i insta el Govern de les Illes Balears a adoptar
les mesures necessàries per complir a mb els objectius
prevists per a 2 020 en relació amb la reducció de la
precarietat laboral i de l’atur, i l’increment de l’ocupació
de qualitat i la universalització de les p o lítiques actives
d’ocupació.
2 2 . El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar l’article 28 del Reial Decret 20/2012,
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el
foment de la competitivitat, amb l’objectiu de recuperar els
dos períodes tradicionals de rebaixes i ajustar la realitat
comercial de cada comunitat autònoma per millorar la seva
competència.
23. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
mesura impulsada pel Govern de les Illes Balears i l’insta
a continuar avançant en el canvi metodològic, organitzatiu
i pedagògic necessari per poder acollir alumnat de primer
i segon d 'ESO als centres d’Infantil i Primària de les
diferents illes i, així, donar resposta a la demanda de la
comunitat educativa.
24. El Parlament de les Illes Ba lears constata la
importància de l’inici de les activitats de l’Institut d’Estudis
a Distància (IEDIB) com a eina d’ajuda a fer fro nt al
problema l’abandonament escolar i insta el Govern de les
Illes Balears a establir les mesures necessàries per
augmentar i comp lementar l’oferta educativa d’aquest
institut.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar promovent programes de turisme
social interilles per poder desenvolupar-los durant els
meso s d ’h ivern i fa cilitar així el procés d e
desestacionalització de l’activitat turística i econòmica en
general, permetent millorar l’ocupació en moments de
majors taxes de desocupats.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar revisant i millorant la legislació

vigent per poder detectar i redu ir a quells aspectes que
permeten el desenvolu pa ment d’activitats al·legals de
caràcter intrusiu a diferents sectors, i a continuar amb el
desenvolupament d’accions de lluita contra l’intrusisme.
2 7. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions i entitats que treballen amb persones
majors (Govern, consells, ajuntaments i entitats) a
coordinar-se en la promoció d’accions per un envelliment
actiu, especialment a aquelles persones que viuen en
soledat.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar el distintiu de qualitat de les
empreses de cotxes de lloguer sense conductor, avalades
per la Direcció General de Consum.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a formalitzar les convocatòries de l’Oferta
Pública d’ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya, als efectes de prevenir la mort de ciclistes i
vianants en accident de trànsit, a dur a terme campanyes de
sensibilització en la conducció, i així mateix, a impulsar la
reforma dels articles 142 i 195 del Codi Penal, que regulen
l’homicidi imprudent i l'omissió del deure de socórrer.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a sol·licitar al Govern d'Espanya que agiliti la
tramitació de la posada en funcionament de la con n exió
energètica via cable submarí entre Mallorca i Menorca.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d'Espanya a donar su p o rt al
Consell Insular de Menorca i tots els ajuntaments de l'illa
per impulsar que Menorca sigui reconeguda i rebi el suport
tècnic i el finançament necessari com a territori pilot en el
marc de desplegament d e la iniciativa europea Clean
Energy for Islands.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posa r en marxa polítiques transversals
dirigides a minvar la vulnerabilitat davant el canvi climàtic
a les Illes Balears. Així mateix, l'insta a avançar en la
instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum en
els hospitals, les residències i els edificis pro p ietat de
l’administració autonòmica.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per continuar millorant
la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears, amb
especial atenció a les rutes susceptibles de ser declarades
d’Obligació de Servei Públic, la millora d’aquelles que ja
són OSP, les relacions aèries en temporada baixa i mitjana
així com en la necessitat d’avançar en la participació amb
capacitat decisiva de les administracions públiques de les
Illes Balears en la gestió dels aeroports.
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35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar actuacions per fomentar l’ús
del transport públic (bus i ferrocarril), a incrementar
freqüències, a promocionar la intermodalitat i a aplicar
mesures per reduir el transport privat als centres urbans,
p er tal d’aconseguir el transvasament de desplaçamen ts
des del cotxe al transp ort públic, a la vegada que es
desenvolupa un creixement sostingut de la xarxa
ferroviària.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el compliment de la Llei
d’habitatge, especialment en el camp de la cessió per part
dels grans tenidors d'habitatges buits, per tal que passin a
ser gestionats per l’IBAVI per a habitatge social.
37. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears per continuar treballant per minimitzar
els abocaments a la nostra mar i desenvolu pant mesures
per protegir la posidònia.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espan ya a cercar els suports necessaris per a la
derogació d el Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer,
sobre la reforma del mercat laboral pels p erjudicis que
causa als treballadors i a les treballadores del conjunt de
l’Estat.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, president, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista, com saben, ha presentat 38 propostes
de resolució derivades del debat de política general, que vàrem
tenir ara fa just una setmana, i on es va fer balanç d’aquests
anys de legislatura quedant palès que s’ha donat compliment
a la majoria dels acords pel canvi, que han estat el full de ruta
d’aquest govern durant el que duim d’aquesta legislatura, però
també es va posar la mirada en el futur quedant clar, com va dir
el nostre portaveu, el Sr. Alcover, que el pacte té un projecte
de futur d’esquerres, solvent, que demostrem que funciona i
que va més enllà del 2019.
Les propostes de resolució, sense perdre mai el focus en
les persones i també en les necessitats de cada una de les illes,
així també ho va manifestar la presidenta Armengol, que ella
era la presidenta de tots els ciutadans d’aquesta comunitat, de
tots els residents de les quatres illes d’aquesta comunitat
autònoma, per una banda, vénen a consolidar el canvi que ha
viscut aquesta comunitat autònoma continuant amb la
recuperació de drets, que van ser oblidats, en el millor dels
casos, l’anterior legislatura.
Així, tenim un primer gruix de propostes de resolució que
tenen les persones com al seu centre. Tenim un primer bloc de
tres propostes de resolució relatiu a gènere, a dones, a
igualtat; la primera és instar el Govern d’Espanya a aprovar una
llei contra la tracta d’éssers humans amb finalitats
d’explotació sexual; la segona, igualment instar el Govern de
les Illes Balears a garantir que tot el material didàctic i els
llibres de text promoguin valors igualitaris i no estereotipats,
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visibilitzant la contribució de les dones a la societat, i, en
tercer lloc, el Parlament insta el Govern de les Illes a impulsar
un pla d’acció específic per prevenir la violència de gènere i
sexual entre adolescents, que, com to ts sabem, s’ha
incrementat en els darrers temps.
Igualment, no volem oblidar els drets del col·lectiu de la
població LGTBI i, per tant, s’insta el Govern a difondre els
serveis i recursos posats a disposició de la població LGTBI
per tal de garantir els seus drets i llibertats.
El tercer sector té també un apartat dins les nostres
propostes de resolució amb una primera proposta, crear un
cens públic d’organitzacions del tercer sector socials de les
Balears i, així mateix, que s’elabori per part del Govern una
estratègia de promoció del tercer sector social de Balears i en
col·laboració amb les entitats i altres agents socials i
econòmics interessats.
Quant a cultura i esports, i amb la col·laboració
institucional que s’ha donat durant aquests anys, que tants bons
resultats ens ha do nat, també s’insta seguir aquesta
col·laboració amb els ajuntaments per part del Govern a totes
les Illes per tal d’ajudar-los a mantenir espais i
infraestructures tant culturals com esportives per crear xarxa
entre illes. Igualment, també s’insta... el Parlament dóna
suport al Govern de les Illes Balears perquè continuï amb la
feina que fa de modificació i redacció de la Llei de
salvaguarda de patrimoni immaterial.
Un altre gruix important que té, com no pot ser d’una altra
manera, les persones com a centre és salut i consum, que de
consum tampoc no ens volem oblidar ja que és, diguéssim, la
germana petita dins la conselleria, però és prou important
perquè afectat tots els ciutadans. Per tant, instam el Govern
que continuï fent feina per reduir les llistes d’espera
sanitàries, a recuperar el Decret de garanties de demora i a
restituir el Defensor de l’Usuari de la sanitat de les Illes
Balears. Igualment, també s’insta el Govern perquè s’aprovi el
decret de la carrera investigadora, crear un programa de
captació de talent investigador en salut i a treballar per
aconseguir l’acreditació de l’IdISBa per part de l’Institut
Carlos III. Per altra banda també, fomentar el consum
responsable posant al seu abast totes les eines necessàries per
defensar i fomentar la defensa dels consumidors.
Quant a infraestructures sanitàries, també ho volem posar
de manifest malgrat sabem que aquest govern ha fet una
prio ritat i, per tant, s’hi fa feina en cada una de les que
anomenaré, però n’hi ha d’altres que no s’anomenen
específicament; per tant, instam el Govern a implementar el
Pla d’infraestructures sanitàries per reformar, renovar i
construir nous centres de salut i altres instal·lacions sanitàries
com l’antic Hospital de Son Dureta, l’antic Verge del Toro a
Menorca i l’antic Can Misses a Eivissa.
Una proposta de resolució, que personalment m’agrada
molt perquè parla d’aquesta igualtat d’oportunitats tan
important que necessitam garantir a tots els nostres joves, és
la que insta el Govern d’aquesta comunitat a mantenir l’aposta
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per la docència, la recerca i la innovació de la Universitat
pública per garantir aquesta igualtat d’oportunitat entre els
nostres joves.

Menció especial també quant a formalitzar per part del
Govern de les Illes Balears les convocatòries d’oferta pública
d’ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears.

Menció especial també necessita el capítol d’economia i
treball on també les persones com a treballadors estan en el
centre d’aquestes polítiques. Per tant, apostam... manifestam,
el Parlament manifesta la necessitat d’apo star per la
diversificació dels sectors econòmics de les Illes Balears i
insta el Govern a continuar impulsant polítiques d’R+D+I en
sectors emergents. Igualment proposam que el Parlament
valori positivament i de forma favorable els resultats obtinguts
amb l’aplicació del Pla d’ocupació de qualitat de les Illes
Balears 2017-2020 en el seu primer any de vigor, i insta el
Go vern a adaptar les mesures necessàries per complir els
objectius prevists per al 2020 en relació amb la reducció de
la precarietat laboral i de l’atur, en el qual s’ha fet molta feina,
però encara li queda molta a fer, i l’increment de l’ocupació
de qualitat i la universalització de les polítiques actives
d’ocupació.

Com no, també, i enllaçada anteriorment amb les que tenen
a veure amb economia i treball, instar el Govern d’Espanya a
cercar suports necessaris per a la derogació del Reial Decret
3/2012, d’1 de febrer, sobre la reforma del mercat laboral,
pels perjudicis que causa als treballadors i treballadores del
conjunt de l’Estat.

Menció especial també, la derogació de l’article 28 del
Reial Decret 20/2 0 1 2 , de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i el foment de la competitivitat amb l’objectiu
de recuperar els dos períodes tradicionals de rebaixes i ajustar
la realitat comercial de cada comunitat autònoma per millorar
la seva competència.
Dins d’aquest primer bloc també tendríem la proposta de
resolució que insta el Govern a seguir revisant i millorant la
legislació vigent per poder detectar i reduir aquells aspectes
que permeten desenvolupar activitats al·legals de caràcter
intrusiu a diferents sectors, per tant, dur a terme accions de
lluita contra l’intrusisme. Dur accions també de forma
coordinada entre Govern, consells i ajuntaments i entitats en
relació amb la promoció d’accions per a un envelliment actiu,
especialment en aquelles persones que viuen en soledat.
Quant a educació, també com a persones al centre
d’aquestes polítiques, hi hauria dues propostes de resolució
molt enfocades en aquest sentit quant que es valora
positivament la mesures impulsada pel Govern de les Illes
Balears i se l’insta a seguir avançant en el canvi metodològic,
organitzatiu i pedagògic necessari per poder acollir alumnat de
primer i segon d’ESO als centres d’infantil i primària a les
diferents illes, i així donar resposta a la demanda de la
comunitat educativa perquè aquests dos primers cursos se
segueixin fent en aquests centres d’infantil i primària.
Per altra banda, també una menció especial a
l’ensenyament adult per tal de constatar la importància de
l’inici d’activitats de l’Institut d’Estudis a Distància, l’IEDIB,
com a eina d’ajuda per fer front al problema d’abandonament
escolar, i insta el Govern de les Illes Balears a establir
mesures necessàries per augmentar i complementar l’oferta
educativa d’aquest institut per tal de poder conciliar la vida
amb la formació de les persones de les persones i salvar
l’obstacle de la distància, que moltes vegades és el motiu que
impedeix continuar aquests estudis.

I per últim, dins aquest bloc també, instam el Govern
d’Espanya als efectes de prevenir morts de ciclistes i vianants
en accidents de trànsit a dur a terme campanyes de
sensibilització en la conducció i així mateix a impulsar la
reforma dels articles 142 i 195 del Codi Penal, que regulen
l’homicidi imprudent i l’omissió del deure de socórrer.
Passaríem ara a un segon grup. Un dels altres eixos de les
propostes que presentam el Grup Parlamentari Socialista és
donar solució a aquells problemes urgents que té Balears, com
el manteniment d’infraestructures hidràuliques, o el fet de
garantir el compliment de la Llei d’habitatge, o el segon cable
de Menorca, o els abocaments. Així, per tant, materialitzat en
aquest segon bloc, parlaríem, a la proposta de resolució
número 10: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes a continuar treballant en la millora i el
manteniment d’infraestructures hídriques, en el seguiment del
P la hidrològic i en les línies d’actuació necessàries per
garantir la recuperació dels nostres aqüífers i dels recursos
hídrics de les nostres illes”.
Un altre aspecte que també consideram que és urgent és la
inversió que el govern, l’anterior govern d’Espanya, va deixar
perdre en relació amb el teatre d’Es Born de Ciutadella, i per
tant instam el Govern d’Espanya a recuperar els 150.000 euros
que s’havien compromès als pressupostos generals de l’Estat
i que finalment el govern del Partit Popular no va contemplar
per al teatre d’Es Born de Ciutadella.
Aquí també inclouríem turisme. El Parlament de les Illes
Balears proposam que insti el Govern de les Illes a continuar
treballant activament per la desestacionalització i potenciació
de l’activitat turística durant els mesos d’hivern amb l’objectiu
d’allargar la tempo rada, diversificar l’oferta i garantir la
millora de les cotitzacions so cials als treballadors i les
treballadores del sector hoteler. I enllaçant també amb aquest
tema instaríem el Govern de les Illes Balears, juntament amb
el Govern d’Espanya, a mantenir la col·laboració entre
ambdues administracions per avançar en la tramitació de
projectes d’inversió de la millora de zones turístiques
madures, i a continuar cooperant en la millora de la qualitat
turística de les Illes Balears per garantir la millora dels serveis
i l’activitat turística.
Com he dit abans, una de les propostes que resolució que
entrarien dins aquest bloc de problemes urgents seria instar el
Govern de les Illes Balears i d’Espanya a donar suport al
Consell Insular de Menorca i a tots els ajuntaments de l’illa
per tal d’agilitar la tramitació de la posada en funcionament de
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la co nnexió energètica via cable submarí entre Menorca i
Mallorca i, així mateix, entrar o desplegar Menorca com a
territori pilot en el marc del desplegament de la iniciativa
europea Clean energy for islands.
La co nnectivitat aèria i marítima també té una menció
especial a les nostres propostes de resolució, donat que s’ha
de fer especial atenció a les rutes susceptibles de ser
declarades d’obligació de servei públic, la millora d’aquelles
que ja són OSP, i les relacions aèries de temporada baixa i
mitja, així com la necessitat d’avançar en la participació amb
capacitat decisiva de les administracions públiques de les Illes
en la gestió dels aeroports.
També es fa una menció específica a habitatge. Tenim la
primera llei d’habitatge en aquesta comunitat autònoma; per
tant s’ha fet una passa de gegant en relació amb el fet de
garantir el dret dels ciutadans a poder accedir a un habitatge,
però lògicament s’ha de seguir treballant, i per tant instam el
Govern de les Illes Balears a garantir el compliment de la Llei
d’habitatge i, especialment, en el camp de cessió per part dels
grans tenido rs d’habitatges buits per tal que passin a ser
gestionats per l’IBAVI, a habitatge social.
I per últim dins aquest blo c tindríem la proposta de
resolució que dóna suport al Govern de les Illes Balears per
seguir treballant per minimitzar els abocaments a la nostra mar
i desenvolupar mesures per protegir la posidònia.
I ens quedaria finalment un tercer grup d’iniciatives que els
socialistes també presentam, i que van encaminades a
planificar per afrontar els reptes de futur d’aquesta comunitat
autònoma, com la lluita contra el canvi climàtic, la feina per
tenir una mobilitat sostenible, o aconseguir els recursos que
necessitam a través del nou REIB i la millora del sistema de
finançament. En aquest sentit destacaríem, com acab de
mencionar, en primer lloc instar els dos governs, el Govern de
les Illes Balears i el Govern d’Espanya, a pactar un nou règim
especial per a les Illes Balears que resolgui ja d’una vegada per
totes les conseqüències derivades del nostre fet insular, i que
per tant inclogui mesures relatives al transport aeri i marítim,
la compensació de la insularitat als determinats sectors
productius, avantatges fiscals i incentius a la producció i, per
suposat, un fons d’insularitat per a la realització d’inversions
públiques.
Igualment no podem deixar de banda tampoc instar el
Govern de les Illes Balears a co ntinuar en la línia de
recuperació de l’autonomia financera de la comunitat
autònoma, que suposa el retorn als mercats privats tradicionals
per obtenir finançament al marge dels mecanismes de
liquiditat de l’Estat, i dóna suport al pla d’endeutament de la
comunitat autònoma per fer efectiva la sortida als mercats
prevista el 2019, de manera que es puguin obtenir millors
condicions de finançament i iniciar així la desvinculació
gradual dels mecanismes de l’Estat esmentats perquè aquesta
desvinculació es pugui completar l’any 2021.
I com a reptes de futur, també, s’insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa polítiques transversals dirigides
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a minvar la vulnerabilitat davant aquest canvi climàtic a les
Illes Balears, i així mateix avançar en la instal·lació de plaques
foto voltaiques per a l’autoconsum, tant a hospitals,
residències i edificis propietats de l’administració
autonòmica.
I, per últim, hem de fer una especial menció al transport,
a l’ús del transport públic, per tal de desenvolupar accions que
fomentin aquest ús de transport públic, tant autobús com
ferrocarril, a incrementar freqüències, promocionar la
intermodalitat, i aplicar mesures per reduir el transport privat
als centres urbans per tal d’aco nseguir el transvasament de
desplaçaments des del cotxe al transport públic, a la vegada
que desenvolupar un creixement sostingut de la xarxa
ferroviària.
Totes elles són mesures que estam convençuts que el
Govern d’aquesta comunitat autònoma durà endavant i duria
endavant igualment amb independència que fos instat
explícitament per aquest parlament, però en qualsevol cas hi
hem volgut fer menció perquè só n polítiques absolutament
necessàries per a la nostra ciutadania, perquè són propostes
serioses i assumibles, coherents i possibles, de present i de
futur, per transformar la nostra comunitat, com ja s’ha estat
fent des d’inici d’aquesta legislatura per garantir l’estat de
benestar i bloquejar-lo, cosa que no va aconseguir l’anterior
legislatura, i per millorar, en definitiva, la vida de les persones
en drets i territori.
Res més, moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Camps. Doncs, passam al torn de fixar
posicions dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.
EL SR. LAFUENTE I MIR:
Gracias, Sr. Presidente. Bien, al objeto de fijar posiciones
del Grupo Popular como cuestión previa quería hacer constar
que en la propuesta número 28 de nuestro grupo, respecto a la
Ley del voluntariado, que conste que nuestra petición es
registrar; pone aprobar y es registrar, es registrar en el
Parlamento un proyecto de ley del voluntariado.
Y respecto a la posición de nuestro grupo en las diferentes
propuestas de resolución de los restantes grupos es
complicado hacerlo de todos. Voy a intentar ir rápido y fijar
una posición lo más completa posible, y después daría por
escrito las propuestas de transacción a cada grupo.
En principio, respecto a las propuestas de Podem, las que
se refieren a leyes o normas que nosotros hemos votado en
contra, como la Ley de vivienda u otras cosas, pues votaríamos
negativamente. Respecto a la propuesta de la Oficina
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Anticorrupción, la número 5, he de manifestar que nuestra
posició n en este sentido la reitero otra vez, porque se hace
demagogia con facilidad: visto tal com está el reglamento de
esta oficina, que se han presentado tantas enmiendas que no
hay por donde cogerlo, nuestra posición es que se retire ese
reglamento de la Oficina Antico rrupción, y que se aclare la
situación; si es hubiese hecho lo que pedimos nosotros, que
se fuese al Consejo Consultivo, no estaríamos en la situación
en que estamos, pero bueno...
Votaremos a favor de sus propuestas respecto a las
mejoras de infraestructuras educativas, en la eliminación de
los barracones.
Y respecto a la propuesta número 14, sobre cuestiones de
urbanismo, les hacemos un añadido, una petición de que se
incluya, ya que hablan de urbanismo a la carta, el hecho de que
en esta comunidad autónoma se tienen que pagar 220 millones
de euros de dinero público por hacer leyes de urbanismo a la
carta. Se la proponemos, a ver si les gusta esta propuesta.
También votaremos a favor de la simplificación de los
trámites y ayudas en trámites del Plan de desarrollo rural y de
la PAC. Creo que es una medida positiva; les votaremos a
favor del apoyo a la reserva de la biosfera, y les votaremos en
contra de limitar lo s cruceros en... cruceros turísticos en
Palma, creemos que no es competencia de este parlamento y
además que es contraproducente.
Y sobre... bien, en general hay bastantes propuestas de
modificación de la reforma laboral, votaremos en contra de
estas propuestas, la reforma laboral del 2011. Mientras hubo
la reforma laboral del PSOE se destruía empleo, a partir de
que hubo la reforma laboral del Partido Popular se empezó a
recuperar empleo.
Seguramente la normativa laboral en este momento... que
deba modificarse, pero digan en cosas concretas, porque eso
de “derogaremos la reforma laboral”, yo recuerdo
perfectamente cuando trabajaba precisamente en temas
laborales con el Partido Socialista teníamos que echar... no
había otra forma que si seguíamos el procedimiento
establecido de expedientes de regulación de empleo cuando
terminabas el trámite la empresa estaba quebrada, con la
modificación de la refo rma laboral se consiguieron salvar
montones de empresas, montones de empresas y puestos de
trabajo, se lo digo por experiencia y se lo puedo demostrar.
Bien, pasamos entonces a otras propuestas. Respecto a
MÉS po r Mallorca... sobre el sistema de financiación
votaríamos a favor; sobre las inversiones estatutarias también
les votaríamos a favor; no les votaríamos a favor sobre no
respetar el principio de autonomía municipal y meternos en
cuestiones de las fiestas populares.
Les votaríamos a favor del plan de 0 a 3 años; votaríamos
a favor sobre las inversiones en la depuradora de Palma.
No les vo taríamos a favor de no aplicar la Constitución
Española, el artículo 155 está en la Constitución Española, si

se tiene que aplicar hay el procedimiento establecido. No les
podemos votar a favor de esta cuestión.
Sí que les votaríamos a favor de la ley de ciencia... una ley
de ciencias. Sí que les votaríamo s a favor en que no haya
fraude laboral. Sí que les votaríamos a favor en formación
laboral.
Les propondremos cuatro transaccio nes, una es poner
fecha al sistema de financiación; en el apartado 9 en vez de
“colaborar”, “seguir colaborando”; cuando hablan de apoyo al
pequeño comercio haríamos constar que no nos parecen bien
declaraciones de responsables municipales atacando a los
comerciantes.
Y en principio esa sería la postura sobre las propuestas de
MÉS per Mallorca.
Respecto a las propuestas d’El Pi básicamente estaríamos
a favor de todas las propuestas que vayan en materia de
simplificación administrativa, en materia de modernización
del sector turístico, en materia de apoyo a los sectores
productivos, en materia de la regulación de la vivienda
turística vacacional, en materia del canon del agua.
Les propondríamos cuatro transacciones, que les entregaré
por escrito, básicamente van a concretar sus propuestas, pero
en estas básicamente coincidiremos, en el apoyo a la
universidad, serían cuestiones que... les daríamos el apoyo a
sus propuestas y algunas de ellas ya le digo que le entregaré
por escrito las propuestas de transacción que van en esa línea.
MÉS po r Menorca, en la propuesta 3 les solicitaríamos
una adición, que es continuar como en el mandato anterior, y
en la propuesta 7 substituir 2018 por 2019 que creo que hay
un error en este apartado, en la propuesta 7 de MÉS por
Menorca si no me equivoco.
Les votaríamos a favor de todas las propuestas de mejora
en materia educativa, de aplicación del plan de innovación
educativa, de incremento del presupuesto en educación, en la
mejora de manutención y..., de las dietas de manutención y
alojamiento, en cuestión de... el acuífero de Es Migjorn, el
apoyo a Menorca Talaiótica.
Al Plan de industria estratégico del sector lechero de... o
de lácteos de Menorca también les apoyaríamos, creemos que
es una cuestió n fundamental, debe existir en el Govern
documentación y plan sobre este sector. Creo que no sería la
primera vez que se hace un plan estratégico en este sector,
pero ya totalmente desfasado y por tanto, les daríamos apoyo
a esta petición.
Les daremos apoyo a la convocatoria de las ayudas de
rehabilitación para el 2018, no sé si el Govern llegará a
tiempo a hacer la convocatoria de las ayudas de rehabilitación
de mejora de vivienda del 2018, pero les daremos apoyo... su
propuesta 16. Son propuestas positivas y creemos que debe
estar de acuerdo.
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En otras cuestiones, la 4, la 5, son cuestiones más
ideológicas, no les votaríamos. Nos abstendríamos en la 11 y
en la 15 y en la 6 y al resto votaríamos favorablemente.
Respecto a las propuestas de Ciudadanos, en principio,
votaríamos a favor de todas, salvo la 4 y la 8. La 4 porque
puede ser positiva la situación de dar subvenciones a
determinados mataderos, pero si no se hace con un estudio
concreto por qué se les da a uno s y no a otros si no hay un
estudio que lo avale. No nos parece mal, nos abstendríamos,
pero entendemos que se debería justificar por qué se da una
subvención a unos sí y a otros no, si no hay un estudio técnico
que avale esa situación.
Y nos abstendríamos en la número 8. Les propondríamos
también... alguna... dos transacciones para mejorar el texto,
pero ya... tanto en la 5 como en la 7 y se lo entregaré por
escrito para tener tiempo suficiente para fijar posición de
todos los grupos, básicamente en la 7 suya..., habla de la
aplicación del plan de infraestructuras en materia de
educación del Govern.
Les pedimos que pongan que la información que ustedes
piden que se publique, que sea real, en tiempo real porque de
hecho está publicada en la página de la conselleria la
aplicación del plan de infraestructuras, el problema es que no
está actualizado, no es real, es ficticio en muchos de ellos y
en la mayo ría, pues, ponen coletillas genéricas que es
imposible saber cuál es el estado de ejecución, sirve para
cubrir el expediente y decir que somos muy transparentes,
pero no sirve para hacer un seguimiento real del plan de
infraestructuras.
El Grupo Mixto, Gent per Formentera, aprobaríamos las
propuestas 2 y 3 y nos abstendríamos en la 1 y la 4.
Las propuestas de la Sra. Huertas, le apro baríamos la
propuesta número 3 y le votaríamos negativamente la 1, la 2
y la 4.
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la 29, a la 30, a la 31, a la 33, a la 35 y a la 37, sobre todo para
ver si en algunas de estas proposiciones que dicen continuar,
seguir, etc., con muy buena intención, pero si logramos
concretar un poco alguna fecha de ejecución o si podemos
concretar algo, porque si no... bueno, el año que viene ya
veremos qué pasa, pero sino no se cumple.
En general les votaríamos que sí a todas estas genéricas,
básicamente a todas estas que sí, salvo a alguna de ellas si no
nos aprobasen las transacciones propuestas. Básicamente,
pues nos gustaría que hubiese alguna referencia a cuando se va
a poner en marcha el REB, por ejemplo, cuestión que hemos
debatido siempre, pero no nos dicen en su propuesta de
resolución si se va a hacer efectivo el día 1 de enero del año
próximo o no; les hacemos una propuesta transaccional para
fijar una fecha concreta, creo que estaría bien concretarlo
porque si no queda en el aire.
La propuesta número 7 está mal redactada, la del Teatro
del Born, que dice que estaba incluido en la Ley de
presupuestos; si llega a estar incluida en la Ley de
presupuestos se estaría ejecutando. Bueno, mejor que lo
redacten correctamente, pero también les daremos apo yo
po rque nuestra intención siempre ha sido votar
favorablemente las inversiones del Teatro des Born, por tanto,
también les votaríamos a favor de su propuesta.
Básicamente les traslado luego por escrito las propuestas
de transacción al objeto de ver si podemos alcanzar acuerdos
y que estas propuestas, pues, sean efectivas, viables y sobre
todo con el deseo, tal como ha manifestado también el Sr.
Pericay, de que se cumplan las propuestas de resolución que
aquí aprobamos.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

De la Sra. Seijas, nos abstendríamos en la 1, la 2 y la 3 y le
votaríamos que no a la 2, que es la reforma laboral, por los
mo tivo s que ya he expuesto que son genéricos a todos lo s
grupos que la proponen y después no la llevan a cabo en el
Congreso de Diputados.

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. Doncs passam al torn del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el Sr.
Carlos Saura.

Las propuestas del Sr. Aguilera, le votaríamos a favor la 1
y la 4 y le votaríamos en contra la 2 y la 3, son propuestas de
mejora de infraestructuras, y le votaríamos a favor sobre la
cuestión de la Escuela Oficial de Idiomas en Ibiza y la escuela
de arte y la del Parc Bit en Ibiza como infraestructuras
pendientes que deberían ejecutarse.

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades, bon dia
una altra vegada. Bé, nosaltres també consideram que el
Parlament ha de ser el centre de la vida política, ara sembla
que el Partit Popular vol que el Senat sigui el centre de la vida
política i pugui obstaculitzar l’aprovació dels pressuposts a
l’Estat, sense els quals, aquests pressuposts, sense els quals no
es podrà fer cap política de caire progressista en aquest país.

Y por último, -voy con el tiempo justo- las propuestas del
PSIB-PSOE, como cuestió n genérica manifestarles que
ustedes en sus propuestas de resolución en 24 de las 38
utilizan el término dar apoyo, continuar, es decir, autobombo
de continuar, pero sin concretar en exceso. De todas formas,
a pesar de eso le adelanto que le presentaremos una serie de
transacciones, concretamente a la 7, a la 11, a la 15, a la 16, a

EL SR. SAURA I LEÓN:

Nosaltres, en tot cas, proposaríem, a la proposta 2 del
Partit Popular, sobre el personal de suport a auxiliars tècnics
a nivell d’educació, que digui en lloc d’”incrementar”,
“continuar incrementant”; seria fer justícia amb el que s’ha fet,
el conseller ha donat explicacions avui a la pregunta que li ha
fet la Sra. Riera, dient que s’ha augmentat aquest personal i
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mo lt, mentre a la passada legislatura el que es feia era
acomiadar aquest personal.
A la proposta 6 podem votar a favor, el que pens és que no
tenim les mateixes mesures, no posaríem les mateixes
mesures per tal de reduir l’atur, la precarietat laboral i la
sinistralitat laboral; pensam que la reforma laboral ha
potenciat que hi hagi contractes més curts i que la sinistralitat
augmenta en els primers mesos de contracte, per tant, hi ha
una relació causa efecte directa de la reforma laboral amb la
sinistralitat. En tot cas, tal com està redactat no tenim cap
problema a donar-li suport.
Ens sorprèn la proposta 7, que parla del sistema públic de
pensions, no sé si a partir d’ara assistiran cada setmana a les
manifestacions que es produeixen a Bilbao, però crida
l’atenció perquè el Partit Popular es va aixecar del Pacte de
Toledo i va ser el primer que va rompre aquest pacte per
primer cop en molts d’anys. Per tant, crida l’atenció que facin
aquestes propostes.
Sobre la venda ambulant, el punt 9, i això també és una
proposta d’El Pi, el Partit Popular parla d’actuar contra la
venda ambulant, El Pi parla d’eradicar la venda ambulant, però
no proposen alternatives, i jo crec que un s’ha de posar a la
pell d’aquestes persones també que per necessitat posen en
pràctica aquesta activitat econòmica. Crec que es focalitza que
el principal problema del petit i mitjà comerç és la venda
ambulant, quan nosaltres pensam que el principal problema del
petit i mitjà comerç són els grans magatzems i empreses que
operen a internet. Sabem que té una incidència, però pensam
que perseguir les persones més dèbils d’aquesta societat té un
preu, i és augmentar aquest discurs de l’odi contra el més
dèbil, aquest discurs de l’últim contra el penúltim. Per això,
no podem votar aquesta proposta.
Sobre les polítiques d’ocupació, més recursos per a
l’Estat; la proposta número 10, cap problema a donar-li suport.
Sobre la sanitat pública entenem que hi ha diferències
substancials en aquest tema perquè, com deia un estudi de la
setmana passada a la comunitat de Madrid, la sanitat privada
costava sis vegades més que la sanitat pública, els serveis
externalitzats. No és el nostre model, pensam que s’ha
d’apostar per una sanitat pública en la seva totalitat, no només
dels servei sanitaris sinó també dels serveis no sanitaris,
perquè al final el que hipotequen són els doblers de la gent i
el servei és pitjor quan la sanitat és privada.
Sobre la depuració i emissaris, el número 23, crida
l’atenció, la meva companya Laura Camargo ha fet menció a
la carta que es va trametre, fent menció al Sr. Company, no es
varen prendre les decisions que eren oportunes en aquell
moment i ara pagam les conseqüències. Pensam que no és una
qüestió de tirar-se trastos al cap, però s’ha de fer justícia, i
que ho demani ara el Partit Popular, doncs, crida l’atenció una
vegada més.
Sobre el tema dels presos polítics. Nosaltres consideram
que s’està judicialitzant un tema que és polític, pensam que el

delicte de sedició o rebel·lió no té res a veure amb el que s’ha
fet a Catalunya, pensam que hi ha gent a la presó després d’un
any... jo no sé si vostès es posen en la pell de la gent que és a
la presó, que tenen fills, que tenen família i que ho passen
molt malament.
(Remor de veus)
Crec que és molt humà, crec que és molt humà posar-se en
la pell d’aquesta gent i no sabeu què heu fet, perquè heu
provocat un problema no només amb aquesta gent que està a
presó sinó un problema social molt greu perquè no heu aturat
de tirar llenya al foc i amb aquestes propostes intentau
continuar tirant llenya al foc. No és la no stra proposta,
nosaltres estam més per la via que proposa MÉS per Mallorca,
que no s’apliqui el 155 una altra vegada, que ja sabem les
conseqüències d’això, que és més crispació social, que és més
gent dividida. Per tant, jo sé que el Sr. Pablo Casado vol un
155 no només en aquest tema sinó també a l’educació de les
comunitats autònomes, perquè vol retornar la competència
d’Educació, acusant d’adoctrinament a les comunitats
autònomes, cap a Madrid, cosa que ens sembla un autèntic
disbarat. No és el nostre model.
Després hi ha una sèrie de propostes del Partit Popular que
són un copia y pega, m’imagín, de les propostes que feia el
Partit Socialista els darrers anys; de fet, a la 45 fa menció a l’1
de gener de 2018, la que fa referència al REB, supòs que s’han
o blidat de posar l’1 de gener de 2019. Nosaltres per
coherència, perquè sempre hem votat el mateix, votarem a
favor d’aquestes iniciatives corta, copia y pega, però crec que
s’haurien de currar un poc més les coses.
Vo tarem a favor d’un nou sistema de finançament,
efectivament, sobre les inversions estatutàries també.
Sobre el conveni de carreteres, que vostès acusaven el
Govern de posar-ho als pressuposts, do ncs, poden votar a
favor perquè és una qüestió de coherència.
Sobre les propostes d’El Pi, crec que farà una transacció
algun grup del Govern sobre el cicle de l’aigua, nosaltres
pensam que el cànon s’ha d’invertir en tot el cicle d’aigua.
Sobre el tot inclòs, també hi ha una proposta que farà un
grup diferent.
Sobre el punt 4, no saltres pensam que es pot regular
l’activitat dels cotxes de lloguer mitjançant un reglament de la
llei de canvi climàtic en el 2019, si és una qüestió de limitació
de cotxes, d’una capacitat de càrrega, nosaltres hi estam a
favor i podem votar a favor d’aquesta iniciativa, cap problema.
Sobre la venda ambulant, el que he dit abans, no es
proposen alternatives i crec que hi ha una fixació amb aquest
tema que crec que és perillo sa, és perillosa perquè crea un
discurs de l’odi contra el més dèbil.
Sobre el tema del tren, crec que s’han d’estudiar el tren de
Maó i Ciutadella, el punt número 6, s’han d’estudiar les
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alternatives, no sé si em vol dir el Sr. Font per què aquesta
alternativa és la millor, doncs l’escoltarem.
I després, sobre el punt número 7, pensam que és essencial
que es pugui fer aquesta Obligació de Servei Públic amb les
connexions de Menorca, per exemple, com demana MÉS per
Menorca, però també amb una qüestió de control de preus, si
es posa el 75% de descompte per als viatges i les companyies
aèries fan un abús el que es produeix és un transvasament de
fons públics cap a interessos privats, crec que s’ha de
controlar d’alguna manera que no es puguin els preus, com
sembla que succeeix.
Pensam que l’ecotaxa ja s’ha consolidat a nivell
hegemònic, crec que és una proposta molt valorada d’aquest
govern i d’aquest pacte, i el que haurien de fer, com hem dit
moltíssimes vegades, els hotels és, potser, abaixar els preus
de les seves habitacions les quals no han deixat de créixer en
tots aquests anys, perquè no té incidència en el preu l’ecotaxa
i perquè creiem que és una qüestió de consens prou àmplia.
Sobre el tema de la cogestió dels aeroports, nosaltres hi
votarem a favor. També es demana per part d’un altre grup
parlamentari, pensam que això ha d’estar ben dotat,
efectivament, i que s’ha de tenir pressupost per dur a terme
aquesta iniciativa.
Sobre les propostes de Ciutadans, tant de bo que el
portaveu de Ciutadans ha dit que la seva proposta més
important era la número 3, reduir el deute, perquè si no hagués
pensat que el més important era la número 1, que era el
certificat de català dels membres del Govern. No entenc
encara aquesta obsessió que tenen vostès amb el català. Hi
podríem votar a favor, si fos una qüestió de transparència, però
pensam que hi ha qualque cosa darrera aquesta iniciativa.
Sobre allò de reduir de deute, la número 3, no sé si és una
proposta en pla Garicano, és a dir, reduir deute i només això
i sacrificar els serveis socials, és a dir, retallar. Nosaltres
pensam que s’ha de reduir deute, ara mateix es fa en relació
amb el PIB, pensam que s’han de fer més esforços en aquest
sentit, però mai retallar serveis i drets a la ciutadania.
So bre els llibres de text, el punt número 5, nosaltres
estaríem a favor d’ajudar la gent de l’escola pública en aquesta
matèria, però no sabem si es refereix també als centres
concertats, per això deman un aclariment en aquest sentit.
Sobre la número 7, sobre transparència en l’execució
d’infraestructures educatives, sanitàries i d’altres, cap
problema amb votar-lo a favor.
Sí m’agradaria demanar un aclariment al Partit Socialista
sobre el distintiu de cotxe de lloguer, la proposta número 28,
volem saber a què es refereix això, aquest distintiu de qualitat
dels cotxes sense conductor.
I sobre la sortida als mercats per finançar la comunitat
autònoma, la número 16, nosaltres pensam que s’han
d’augmentar els ingressos, pensam que no té per què ser una
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bona notícia sortir als mercats, sabem que hi ha una qüestió de
solvència, però pensam que hi ha altres alternatives. Per això
ens abstendríem en aquesta proposta.
Ja he comentat sobre MÉS per Menorca l’Obligació de
Servei Públic, crec i creiem des del nostre grup parlamentari
que no som ultraperifèrics en el fet geogràfic, però sí en el fet
polític, que ja és hora que es prenguin mesures en aquest
sentit, i això té a veure amb el 75%, però també té a veure amb
el transport de mercaderies.
Per acabar, dir al senyor portaveu del Partit Popular, ara no
el veig, sí, nosaltres demanam que s’acabi amb l’urbanisme ara sí el veig- a la carta i no volem transaccions amb això ,
perquè pensam que si la gent té una sèrie d’obligacions no hi
ha d’haver una sèrie d’excepcions, per a gent, precisament, que
sol ser poderosa o que sol tenir prou doblers.
Sobre el tema del reglament de l’Oficina Anticorrupció,
l’altre dia el Sr. Company proposava tancar l’oficina si
recuperen el Govern; jo no sé quin interès tenen vostès en què
això funcioni, però si es proposa tancar aquesta o ficina
m’imagín que cap.
Sobre la limitació dels megacreuers, entenc que encara
aposten per un creixement il·limitat en el sector turístic,
nosaltres pensam que això és insostenible i que s’han de posar
mesures per acabar amb aquesta il·limitació que es produeix.
I sobre la Llei d’habitatge, entenem que encara no estan a
favor del dret a l’habitatge el qual s’hauria de garantir i que és
a la Constitució i que ho diu l’article 47. Per tant, no ens
sorprèn que no ens votin a favor d’aquesta mesura.
Res més, si volen aclariments els faré en el proper torn.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Saura. Doncs, passam al torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té el temps repartit, per tant
passam al torn de la Sra. Joana Aina Campomar.
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Gràcies, Sr. President. Bé, senyors del Partit Popular,
nosaltres, el Sr. Company aquí, dimecres passat, va defensar
un model de convivència, concòrdia, basat en la llibertat i la
moderació, on ningú sobre i tots hi caben, i quan hem vist les
seves propostes, realment el que vol el PP és tornar obrir el
conflicte, tornar al conflicte de la llengua i de moderació i de
concòrdia res, o sigui, el que demana és un segon TIL, un
segon TIL; volen, a més, que el català no sigui requisit a la
sanitat, i proposen eliminar la campanya Coneixement de la
llengua per als visitants, no sé què és el que els molesta. A
més, jo els vull l’incís que aquesta campanya dóna suport amb
els pressuposts propis de la Conselleria de Cultura, no tenen
res a veure amb pressuposts de l’impost de turisme sostenible.
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Per tant, volen impulsar un veritable bilingüisme entre les
nostres llengües cooficials en els centres educatius, així com
potenciar l’ensenyament en anglès, ens sona tot al mateix que
hi havia, som davant d’una reencarnació del Sr. Bauzá, Sr.
Company. Vostè vol fer un TIL dos i el que va passar és que va
treure cent mil persones al carrer, aquest dissabte fa cinc anys
que varen sortir cent mil persones al carrer per aquest model
que (...)
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... i vostès d’això no fan ni una reflexió, ni una reflexió, tornen
aquí i tornen plantejar el mateix. Realment estan molt lluny de
la realitat social de les nostres illes, segueixen vostès una
tonada dels flautistes bessons d’Hamelín, el Sr. Casado i el Sr.
Rivera, vostès segueixen darrera ells, però, Sr. Company,
vostè va arribar aquí, i jo, entre nosaltres enteníem almanco,
com a president del Partit Popular, perquè era un redelfí
possiblement regionalista, seguidor del Sr. Cañellas, que no
s’hi assembla en res, ara només és un seguidor d’aquesta
bessonada, no?, d’una bessonada d’aquest retrocés democràtic
que fins i tot fa apologia del franquisme en molts casos, i
facin memòria, facin memòria històrica del que són en
aquestes Illes i del que va passar aquell dissabte, farà cinc
anys.
I també del que diu el nostre Estatut, aquests càntics dels
bessons, nosaltres li ho repetim, són molt lluny de la nostra
realitat social.
Però de totes maneres MÉS per Mallorca també celebram
que ara demanin una reforma del sistema de finançament amb
principis d’igualtat, equitat, ordinalitat, eh, ordinalitat,
transparència i corresponsabilitat fiscal, tot el contrari del que
feia el PP quan governava a l’estat espanyol, perquè al Sr.
Montoro això de l’ordinalitat jo no li vaig sentir dir mai, no li
vaig sentir dir mai que volgués això per a les Illes ni tan sols
al final no ens va concedir res amb el sistema de finançament,
precisament va dir que això s’havia d’aturar.

d’èxit per a joves, per a marges, per a emprenedors -sí, sí- les
lletres canten, Sr. Company, pot dir el que vostè vulgui.
De totes maneres, nosaltres els proposam una transacció
a la número 20, en el sentit aquest del trasllat de fangs de la
depuradora de Ferreries, en el sentit que “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir
treballant per al trasllat dels fangs residuals de la depuradora
de Ferreries fora de l’illa, per al seu adequat tractament, dins
el primer semestre del 2019", que crec que és la proposta que
vostès han fet. I nosaltres també li fem aquesta... vull dir,
l’acceptam, si és aquesta la proposta de transacció.
I bé, només em queda comentar, respecte del Partit
Popular, que veiem que insisteixen a fer una política agrària
basada en l’urbanisme i no en els pagesos, que és el que
proposa aquesta nova llei agrària que es troba en aquesta
cambra.
Per tant, per a la resta de propostes del Partit Popular crec
que fins i tot les nostres propostes com a MÉS per Mallorca
ja mostren per què diem no a les propostes del Partit Popular.
Pel que fa a MÉS per Menorca, estam d’acord bàsicament
amb totes, l’únic que no donarem a la 9 i a l’11, creiem que en
això de do nar suport que tots els centres tenguin TISE
d’educadors socials, creiem que hi ha una proposta d’anar
ampliant als centres conflictius així com calgui i que sigui el
més adequat.
I pel que fa a ajudes, també a associacions i APA, crec que
hem de prioritzar primer que tots els centres tenguin recursos
humans suficients per donar el servei que toca a l’alumnat i als
pares.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

També estam contents que vulguin incrementar les
pensions, quan varen ser els primers vostès que varen deixar
a zero, a zero, l’increment, la pujada de pensions dels nostres
pensionistes, va ser el Partit Popular qui ho va fer.

Gràcies, Sr. Campomar. Doncs, toca el torn al Sr. Miquel
Gallardo.
EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

De totes maneres sí que votarem a favor una sèrie de
propostes, com són la 6, la 10, la 12, la 24, la 27, la 28, la 45
del REB, també benvinguts.
I després, però, de totes maneres li voldria dir que vostès,
per exemple, a la 19, la del Pla de desenvolupament rural,
segueixen mentint, segueixen mentint perquè és vera, ja li han
dit aquí, el Sr. Conseller està cansat de dir-li-ho, s’han aturat
temporalment tres línies per avançar pagament, però és que
vostès no les varen ni obrir durant dos anys, és que vostè no
les va obrir, Sr. Company, aquesta és la diferència. Perquè
som la segona co munitat que paga més aviat, la segona
comunitat autònoma que paga més aviat a tot l’estat espanyol,
vo stè això ni ho va somniar mai, ni ho va somniar mai, Sr.
Company. Per tant, vostè va aturar durant dos anys tres línies

Bon dia, senyors diputats i senyores diputades. Amb la
meva intervenció donaré resposta a les propostes de resolució
del PSIB-PSOE i a les del grup de Ciudadanos.
Pel que fa a les 3 8 propostes del PSIB, hem de dir que
coincidim tant en l’esperit com en el text de totes elles i hi
votarem a favor.
Per no detallar-les totes, vull destacar que van molt en la
línia tant del que hem defensat històricament des de MÉS per
Mallorca, com de l’acció de govern executada durant aquests
tres anys i mig de legislatura.
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Tan sols vull fer una proposta de transacció a la número
18, quan parlem de garantir la millora de les cotitzacions
socials als treballadors i treballadores del sector hoteler,
voldríem que es canviàs “hoteler” per “turístic”, és no més
aquest petit detall.
De tota la resta, coincidim que és important posar l’accent
en els drets, en aquest sentit destacam les propostes sobre la
igualtat entre homes i dones i lluitar contra la discriminació
dels col·lectius com l’LGTBI.
També veiem molt interessant respondre a les demandes
de les entitats del tercer sector de les Illes Balears. Així
mateix, coincidim totalment amb la necessitat que el Govern
continuï amb la seva important tasca en tots els fronts, reduint
les llistes d’espera sanitàries i reformant i construint nous
centres de salut, així com recuperar l’antic hospital de Son
Dureta, l’hospital Verge del Toro o l’antic Can Misses. També
coincidim amb la necessitat de seguir treballant en la millora
i manteniment de les infraestructures hídriques, així com fer
feina per seguir millorant en educació tant a nivell
d’universitat, com en el canvi metodològic, organitzatiu i
pedagògic d’acolliment d’alumnat de primer i segon d’ESO als
centres d’infantil i primària.
Igualment important és l’aposta per seguir millorant els
índexs de qualitat de l’ocupació; garantir el compliment de la
Llei d’habitatge; fomentar l’ús del transport públic amb
l’increment de freqüències i millorar la seva connectivitat.
I un fet que nosaltres mai, i quan dic mai és mai, i mai no
deixarem de reclamar, governi qui governi aquí i a Madrid, un
nou règim especial per a les Illes Balears que resolgui, d’una
vegada per totes, les conseqüències derivades del nostre fet
insular i inclogui mesures relatives al transport aeri i marítim,
la co mpensació de la insularitat a determinats sectors
productius.
I també anirem més enllà, és imprescindible un bon
sistema de finançament que reculli, com afortunadament ara
també recull el Partit Popular, el principi d’ordinalitat. Sense
un bon i just finançament no podrem fer tot això que ens
mereixem com a societat.
Pel que fa a les propostes del grup de Ciudadano s,
respondré les que ara podré per qüestió de temps. En primer
lloc, vull constatar que tenen vostès una obsessió amb tot allò
referent a la llengua catalana i no és per defensar-la ni per
posar-la en situació d’igualtat amb l’altra llengua oficial que
tenim a les Illes Balears, sinó per posar en qüestió qualsevol
mesura que ha de servir per impulsar-ne el coneixement, l’ús
i el prestigi, com és el requisit de català que hi ha en els
funcionaris públics.
Sobre el punt 3, que vostès consideren el més important
dels que han presentat, i nosaltres hi podem coincidir, estam
d’acord que s’ha de poder reduir el deute que té aquesta
comunitat autònoma, de fet, en els pressuposts d’enguany ja es
destina una partida que permetrà la reducció del deute per
primera vegada en molts anys. Ara bé, nosaltres prioritzam
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donar un bon servei públic a no haver de reduir deute, més que
res perquè primer són les persones i també perquè no
reco neixem com a legítim tot el deute que té aquesta
comunitat autònoma, hi ha una part que és a causa de la
insuficient dotació que es va fer des de l’estat quan es varen
transferir les competències de sanitat i educació. Seria injust
ara haver de deixar d’oferir encara més serveis públics a la
ciutadania per destinar uns doblers fixos a cobrir tot el deute
que tenim, per tant no hi votarem a favor.
Sobre el tema dels escorxadors de Ciutadella i Maó, que,
per cert, aquests són els noms oficials, Ciutadella i Maó -i no
Ciudadela i Mahón-, com els agrada dir a vostès, dir-los que
el FOGAIBA ja té en marxa dues ajudes per a escorxadors, per
a inversions i per al funcionament, pel màxim que es poden
atorgar, aquestes ajudes s’anomenen per mínims i tenen un
màxim d’ajudes per cobrar i ja se’ls dóna el màxim a dia
d’avui. Si entreguéssim una altra ajuda no la podrien cobrar,
perquè ja han arribat al topall i el FOGAIBA, a part, no és una
financera, per tant també hi votarem en contra.
Finalment, volem dir que estam d’acord amb la implantació
de l’historial unificat de l’usuari de serveis socials i amb la
publicació de l’estat d’execució de les infraestructures del Pla
d’infraestructures educatives, del Pla d’infraestructures de
centres d’atenció primària i del Pla d’habitatge, per tant a
aquestes dos punts hi votarem a favor.
I gràcies per la vostra atenció.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gallardo. Ara toca el torn al Sr. Josep Ferrà.
EL SR. FERRÀ I TERRASA:
Gràcies, Sr. President. Jo seré breu perquè moltes de les
propostes de transacció també ja les hem anat comentant
durant el dia, ha estat un dia llarg.
Primer de tot, voldria centrar-me en El Pi, simplement ja
li he comentat a en Jaume que teníem una sèrie de propostes,
les faré extensives, per veure si poden ser recollides.
La primera proposta de resolució d’El Pi, que fa referència
al cànon de l’aigua, no saltres hi volíem fer una transacció,
primer de tot, canviar “tornar destinar” per “continuar
destinant”, entenem que el cànon de l’aigua... bé, el cànon de
l’aigua no només és que s’empri en la seva totalitat sinó que
supera els recursos que es destinen a la xarxa de depuració i
a xarxes hídriques supera el cànon, per tant crec que seria bo
posar “continuar destinant”.
I després suprimir la part de “manteniment, la millora i
l’ampliació de la xarxa de depuració d’aigües residuals de les
Illes Balears” per la Llei 9/1991, reguladora del cànon de
sanejament d’aigües. Per tant, la proposta quedaria que “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
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Balears a continuar destinant la totalitat de la recaptació del
cànon de l’aigua al previst a la Llei 9/1991, reguladora del
cànon de sanejament d’aigua”, creiem que quedaria més clar
i més complet.
A la proposició número 2 d’El Pi, també voldríem fer una
transacció que seria que “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a impulsar amb els
ajuntaments un pla de gestió sostenible de l’aigua que
contengui la separació de les xarxes pluvials i fecals a tots els
municipis, en el marc del que preveu la revisió anticipada del
Pla Hidrològic”, el qual, com bé sabeu, es va aprovar en el
Consell de Govern el passat divendres. Creiem que d’aquesta
manera també quedaria més clar i també quedaria clar que el
Govern s’implicarà en l’elaboració d’un pla que insti, amb
col·labo ració amb els ajuntaments i que tots siguem
conscients que hem d’invertir a separar la xarxa de pluvials i
de fecals, però també que quedi clar que la competència,
segons la Llei de bases de règim local, és dels ajuntaments,
però evidentment el Govern també se’n fa partícip.
Quant a la proposta número 3 d’El Pi, també faríem una
transacció que seria suprimir la darrera frase, és a dir,
suprimir el darrer apartat que diu que “limitin la proliferació
sense control d’aquesta oferta”.
També volíem fer una altra transacció, que és a la proposta
de resolució número 9, la qual seria també suprimir la darrera
frase, després de la coma, “tot evitant posar-hi entrebancs”, de
manera que... bé, amb aquestes propostes de resolució... que
hem dit fins ara, nosaltres donaríem suport.
I una darrera, que és la número 14, que és: “el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a duplicar
la inversió en R+D+I”, bé, he de dir que evidentment això és
un repte important, però nosaltres hem d’intentar ser realistes
i la proposta és fer una transacció a “seguir incrementant la
inversió en R+D+I”.
De les altres he de dir-vos que bé, en principi, a les d’El Pi
votaríem a favor de la número 12, la número 13 i la número
15.
Quant a les propostes de resolució de Podem he de dir que
en principi compartim tot el marc ideològic que està plasmat
a aquestes propostes de resolució. Sí que trobam que entre
tots els grups parlamentaris hauríem de fer un esforç per
intentar arribar a una transacció o un proposta que ens vagi bé
per poder donar suport tots a la proposta de resolució número
1, que fa esment a la comercialització de l’energia. Per tant,
crec que aquí sí que instaria tothom a fer un esforç per trobar
aquesta proposta de confluència.
Votaríem a favor també de la número 3, de la número 4, la
5, la 6, la 7, la 9, la 10, l’11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, la 21,
la 22, la 23, i només que... votaríem per posar..., perquè em
queda poc temps, en contra quant a la proposta número 8 ,
perquè entenem que són conceptes diferents, la renda social
garantida i la renda bàsica, crec que han d’anar deslligats, i així
com està el text no... entenem que una va, així com ho

expressau vosaltres, és que una dóna co ntinuïtat a l’altra i
creim que no és correcte.
Res més per part nostra. Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
el Sr. Font... no?, el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, amb el seu permís faré
el posicionament del nostre grup parlamentari en relació amb
la resta de propostes de resolució dels diferents grups
parlamentaris.
Com passa amb tots els altres portaveus és evident que és
impossible entrar al detall de cadascuna d’aquestes propostes.
Per tant, deman disculpes si moltes d’aquestes propostes no
les comentam i no expressam el perquè del sentit del nostre
vot.
Dit això i fent una categoria molt genèrica diré que
coincidesc amb el portaveu del Grup Parlamentari Popular, i
en aquest sentit donarem suport a moltes de les seves
propostes de resolució, que hi ha un elevat grau
d’incompliment d’aquestes propostes i, per tant, reiterar el
compliment d’allò que s’ha aprovat ens sembla coherent i, per
tant, nosaltres també ens hi volem afegir amb el nostre vot
afirmatiu.
Dit això, també hi ha un grup genèric de propostes de
resolució que són reclamacio ns de justícia per a les Illes
Balears que ha d’acomplir el Govern de l’Estat, aquí podem
parlar del règim econòmic, d’un nou sistema de finançament,
del traspàs de competències, etc., d’aquesta classe de
propostes de resolució crec que n’hi ha a tots els grups o a la
immensa majoria de grups i per tant, no les enumeraré, però
també queda dit el nostre posicionament favorable.
Després hi ha un tercer grup, que jo anomeno el del
massatge, que és el que fan els grups de la majoria que es
dediquen a dir com de bé ho fa el Govern i com que ho fa molt
bé trobam... això és... el PP ha dit autobombo, les propostes
de reso lució que donen suport al Govern parlen de donar
suport, continuar, seguim treballant, ho estam fent molt bé,
anam molt bé, som uns... un executiu impressionant i nosaltres
vos volem animar que no amolleu... bé, jo... a moltes
d’aquestes sincerament ens hi abstindrem no perquè no hi
estiguem d’acord en el fons, sinó perquè el massatge ens ha
semblat ja excessiu, no? I per tant..., i en el cas de Podem, que
no és al Govern, però s’ha apuntat diguem de manera... com el
primer de la classe a fer de palmero de l’acció del Govern.
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Queda dit, per tant, aquest grup, per tant algunes d’aquestes
propostes de resolució en el fons estam d’acord que és el
camí a aconseguir i que és un objectiu compartit, però no
podem considerar que el Govern ho estigui fent molt bé, per
exemple, en tema de depuració d’aigües no podem compartir
que el Govern ho faci molt bé quan té a l’estiu, ple, les platges
de vessaments d’aigües residuals, alguna cosa no hem fet bé i
no és un tema fàcil i el que vulguem, però el que no podem dir
és que el Govern ho ha fet magníficament, perquè si ho hagués
fet magníficament no hi hauria vessaments, perquè fa tres any
i mig que ocupen les altes responsabilitats d’aquest país.
I després hi ha un quart grup de propostes de resolució
referides a realització d’inversions, equipaments, més escoles,
més centres sanitaris..., bé, a tot això, també nosaltres en
general hi donarem suport sense entrar una a una a aquestes
propostes. Sí que si hi ha un incoherència tan flagrant entre el
que es fa i el que es demana per ventura ens abstendríem
també en aquest grup.
Dit això vull comentar algunes de les qüestions més
importants o de les qüestions... o al nostre parer més
importants del que plantegen les propostes de resolució.
En relació amb les propostes del Partit Popular que tornen
a anar en contra de la llengua de les Illes Balears, en contra de
la llengua pròpia. Nosaltres, evidentment a aquestes propostes
hi votarem en contra i el Partit Popular no ens hi trobarà en
aquesta posició, que no vull dir que recuperi el TIL, però és
evident que estan en poca sintonia amb la necessitat de donar
un impuls a la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.
Per tant, si estan en aquesta línia de sostenir un
bilingüisme fals, una política en contra de l’equiparació real
de la llengua i, per tant, fer mèrit a la llengua pròpia que és la
llengua dèbil i fer requisit a la llengua forta, ens sembla que és
evident que això és una desigualtat i una política inacceptable
per a El Pi. Per tant, a aquestes propostes hi votarem en
contra.
Després hi ha alguna proposta en relació amb matèria de
comerç. Nosaltres donarem suport a la proposta, molt similar
a la nostra, en relació amb la venda ambulant. Ens sorprèn que
ens diguin des del Grup Parlamentari Podem que hem de
cercar una alternativa, a les il·legalitats vostès cerquen
alternatives? No, vostès quan hi ha una il·legalitat la rebutgen
i consideren que és inadmissible que continuï havent una
il·legalitat. Vostès consideren que és inadmissible que no
s’acompleixi una legalitat, que és el dret a un habitatge digne,
oi que ho consideren inadmissible? I no diuen: ah no, és que
mentre no hi hagi alternatives és igual si no s’acompleix, no,
vostès es queixen que no s’acompleix.
La venda ambulant il·legal s’ha de rebutjar, afecte
negativament els nostres comerciants. A nosaltres... és evident
que ens fa gràcia que el Partit Popular en aquest debat de
política general s’hagi intentat erigir en un defensor del petit
i mitjà comerç, quan a la legislatura passada el va massacrar i
só n son pare i sa mare de FAN, entre d’altres grans
establiments, entre grans superfícies comercials que han
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arruïnat gran part dels nostres comerciants, però bé, nosaltres,
més enllà de la incoherència de cadascú, nosaltres és evident
que sempre estarem devora el comerç de proximitat.
Habitatge, aquí també hi ha diverses propostes de diversos
grups, rebutjarem les del Partit Popular; és sabuda y coneguda
la nostra posició a favor d’una de les grans mesures que inclou
la Llei d’habitatge, que és la figura dels grans tenidors, amb
matisos que vàrem presentar les nostres esmenes, però és
evident per a nosaltres que si volem intervenir en matèria
d’habitatge i volem intentar solucionar el greu problema que
existeix a nivell social en relació amb aquesta qüestió de
l’accés a l’habitatge, hem d’actuar a l’habitatge desocupat. Hi
ha grups en aquesta cambra que no volen actuar a l’habitatge
desocupat; nosaltres pensam que és imprescindible si volem
realment trobar solucions eficaces. Per tant rebutjarem la del
Partit Popular i donarem suport a totes aquelles iniciatives que
conviden el Govern a desenvolupar reglamentàriament, a fer
efectives les determinacions de la Llei d’habitatge.
En relació amb la proposta dels presos polítics, no hi
donarem suport. Estam centrats, El Pi està centrat i pensa que
la cambra de les Illes Balears hauria d’estar centrada en els
problemes de les Illes Balears, i no hauríem de dedicar el
nostre temps i els nostres esforços a generar més tensió , i
aquí pareix que hi ha moltes ganes de posar problemes i de dur
les tensions en aquest parlament. Nosaltres no estam en
aquesta línia, pensam que els problemes polítics necessiten
solucions polítiques, i per tant pensam que a les Illes Balears
ens hem de dedicar a solucionar els problemes i a intentar que
amb diàleg, amb esforç i amb capacitat i intel·ligència política
per part de totes les parts se solucionin els conflictes
territorials que puguin existir fora de les Illes Balears.
Ecotaxa. Ho ha dit el Sr. Font, el portaveu del nostre grup
parlamentari. Clar, el Partit Popular ens té despistats, amb la
seva posició de l’ecotaxa, perquè jo pensava que estaven en
contra de l’ecotaxa, però resulta que no estan en contra de
l’eco taxa sinó que estan a favor de la seva reducció d’una
determinada manera, cada vegada més acostats a la posició
inicial que de bon començament ha defensat el nostre grup
parlamentari; com ha dit el Sr. Font, benvinguts a aquesta
po sició , però nosaltres, tal com ho planteja la proposta de
resolució, no hi podem donar suport; per què?, perquè diu
eliminar-la en temporada baixa, i nosaltres estam en la línia de
l’aprovació inicial, que era una bonificació, una reducció del
tipus en temporada baixa, però no la inexistència en temporada
baixa.
I després, clar, en relació amb el lloguer turístic al Partit
Popular només li preocupa el lloguer turístic en sòl rústic, no
li preocupa el problema fonamental que hi ha amb el lloguer
turístic, que és el plurifamiliar, perquè el de sòl rústic és
relativament petit, perquè la immensa majoria de les cases que
volien fer lloguer turístic en sòl rústic en el seu moment varen
demanar l’alta. Tot i això nosaltres, com que estam en la línia
de donar suport a aquests propietaris, votarem a favor
d’aquesta proposta de resolució.
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PSOE. Alguns comentaris molt reduïts. El tema de les
rebaixes comercials, ens agrada que a cada debat de política
general duguin la mateixa proposta de resolució en favor de
recuperar les rebaixes comercials, però estaria molt bé que
vostès, que ara ja governen a Madrid, ho fessin efectiu en lloc
de cada any dur aquesta proposta. De fet el nostre grup
parlamentari té presentada una proposició de llei que, pels
misteris aquests de les tramitacions parlamentàries, es veu que
no hi ha molt d’interès a donar-li curs, perquè hi ha coses que
fan molta via i coses que no fan gens; la nostra proposició de
recuperació de les rebaixes comercials no en fa gens, es veu
que no hi ha molt d’interès per part de la majoria, però sí de
fer declaracions d’intencions. Nosaltres hi donarem suport,
tot i que trobam que haurien d’anar un poc més enllà de cada
any reiterar que hem de recuperar les rebaixes comercials.
Tema de la reforma laboral; nosaltres ens abstendrem en
aquest punt. De fet el Govern del Partit Socialista actual ja ho
va dir, que no la derogaria, sinó que la modificaria, la reforma
laboral; això ho varen dir, jo ho vaig sentir amb aquestes
orelles. És a dir, ara també de cara a la galeria intentam ser un
poc més radicals, quan ja han dit els responsables en la matèria
que el que es farà és refo rmar-la, que és la posició que el
nostre grup parlamentari considera adequada.
No entraré en el prohibicionisme, perquè el Grup
Parlamentari Socialista té aquí una proposició de cercar més
prohibicions, nous impediments, més entrebancs... Nosaltres
no estam en aquesta línia i també rebutjam aquesta manera. Hi
ha un excés de ganes de prohibir i això es reflecteix a una
proposta que inclou el Partit Socialista.
Podem. Bé, si llegíssim de determinada manera les
pro po stes de resolució de Podem podríem dir que són una
esmena a la totalitat a la política del Govern, perquè, clar, quan
un grup parlamentari fa tres anys que és aquí i diu que s’acabi
l’urbanisme a la carta què hem d’entendre?, que el Govern ha
fet urbanisme a la carta, jo és que no ho puc entendre d’una
altra manera. Alguna cosa no funciona: o el Govern continua
fent urbanisme a la carta o vostès no estan satisfets amb la
seva política. I podria posar altres exemples: vostès diuen...
subvencionar els pagesos, han d’agilitar els pagaments...; vol
dir que no estan contents amb la política agrària que està fent
aquest govern.
Estan en contra de la concertació dels serveis i totes les
externalitzacions; vol dir que no els agrada com estan
gestionant determinats serveis públics a l’actual govern. Clar,
jo quan llegesc les seves propostes de resolució arrib a la
conclusió que és que els agraden molt poques coses que fa el
Govern, encara que després es dediquin a fer-lo s aquests
massatges a què em referia anteriorment.
Per nosaltres, l’Oficina Anticorrupció, que és un po c la
seva nineta dels ulls, és un gran fracàs, i és un fracàs perquè
vostès no escolten, i ho ha dit encertadament en aquest sentit
el portaveu del Grup Parlamentari Popular; se’ls va demanar,
i nosaltres hi vàrem donar suport, que demanassin un dictamen
del Consell Consultiu, que fessin les coses amb garantia i amb
seguretat jurídica i no han volgut, i s’ha volgut ficar en aquest

fregat, i ara estan enmig d’aquest fregat i no saben ni com
sortir-ne, i els seus socis són els que més esmenes i els que
més estan torpedinant la seva nineta dels ulls. Ja els dic que
tenen un greu problema. No saltres no acabam de veure tot
aquest enrenou que han muntat amb l’Oficina Anticorrupció,
i al final per a què ha servit, a part d’un bo n sou?; resultats
pràctics, molt pocs en aquest moment, i per tant tampoc no
podem donar suport a aquesta proposta i ens hi abstendrem.
Com ens abstendrem en el tema dels creuers perquè, clar,
vostès estan un poc obsessionats en contra del turisme, i ara
han pegat en contra dels creuers. No! volen ordenar?, volen
que venguin d’una determinada manera? Ens pareix bé,
raonable, però no prohibitivament. Vostès volen normativitzarho, impedir-ho, tenir una actitud molt més intervencionista
que la que nosaltres voldríem. És evident que tots podríem
estar molt millor si poguessin venir d’una manera progressiva,
però això saben perfectament, perquè s’ha explicat en aquesta
cambra, que té moltes dificultats tècniques i de controls. Per
tant hi ha problemes per aconseguir-ho.
MÉS per Mallorca -i vaig acabant-, bé, MÉS per Mallorca
diu que el Govern faci una llei del tot inclòs; és que acabar la
legislatura...; el que acabaran són les temporades gestionades
per aquest govern i no hi haurà una regulació del tot inclòs,
això és ben segur; per tant és un po c un sarcasme, aquesta
petició.
El suport al petit comerç, nosaltres hi donam tot el suport,
però ho podrien traslladar al seu consell insular de Mallorca,
que no faci un pla sectorial de comerç que al final obre la
porta a totes les grans superfícies que pugui; a Palma, ni
limitacions ni metres quadrats, i a les altres, 30.000 metres
quadrats, 20.000 metres quadrats, i venga, això és el seu
suport al petit comerç. No ho acabam de veure.
Intervenir preus de lloguer. Aquesta és una proposta
agosarada. Nosaltres ens hi abstendrem perquè és una proposta
complicada d’implementar, però és vera que està bé que es
comenci a estudiar i està bé que es comenci a moure un debat,
i en aquest sentit reconeixem la seva aposta.
I la seva proposta del 1 5 5 -i acab- sincerament, volen
parlar de Catalunya però no parlen de Catalunya; haurien
d’haver concretat en què consisteix. En aquest moment no es
donen els suports perquè s’apliqui el 155, no hi ha cap
incompliment, ha anat ben alerta el Govern de Catalunya a
incomplir res perquè es pugui produir el supòsit de fet que
faria d’aplicació aquest article 155, però nosaltres estam
centrats en Balears i pensam que és moment de parlar dels
problemes de les Illes Balears i no traslladar debats i tensions
d’altres àmbits.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments, algunes rialles i remor de veus)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Doncs passam al torn del Grup
Parlamentari MÉS per Meno rca, que també té el temps
repartit, per tant toca el torn del Sr. Nel Martí.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Moltes gràcies, Sr. President. La meva intervenció se
centrarà sobre les propostes de resolució del Partit Popular i
de MÉS per Mallorca.
Del Partit Popular, donarem suport a diverses propostes,
les propostes 2, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 20, 24, 27, 28, 40, 45, 46
i 47, perquè després diguin que no tenim en compte les seves
iniciatives. I no donarem suport a la resta i algunes es troben
pendents de transaccions que avui s’han exposat.
Algunes de les propostes que presenten tenen a veure amb
educació, com les propostes 2, 4 i alguna altra; ja hem dit des
de MÉS per Menorca que l’educació és clau, ha de ser la clau
de volta de la transformació de la nostra societat i en aquest
sentit hem apostat fort per arribar als mil milions d’euros dels
recursos per destinar a educació, a educació, i insistesc, és a
dir, 65 milions més respecte del pressupost del 2018. Aquest
és un tema de negociació amb el Govern de les Illes amb el
qual fem feina en aquest moment que és a punt de tancar-se i
que esper que prest puguem presentar. Bé, idò, en aquesta línia
lògicament donarem suport a aquelles iniciatives que van en la
direcció d’incrementar els recursos per arribar a aquests mil
milions i que siguin coherents, lògicament, amb la política
educativa dels acords.
També donarem suport a les iniciatives del Partit Popular,
a les propostes que tenen a veure amb el finançament, amb el
règim especial, amb el conveni de carreteres, inversions
estatutàries, és a dir, iniciatives que reiteradament s’han
aprovat per unanimitat en aquesta cambra i que també
reiteradament han estat oblidades a Madrid, però que mereixen
sense cap dubte el nostre suport.
També, fins i tot, donarem suport a aquelles iniciatives que
eren absolutament prescindibles i innecessàries, com per
exemple tirar endavant el trasllat dels fangs tòxics derivats de
la depuradora de Ferreries, jo ho dic perquè no sé si és que el
Partit Popular no segueix el procés el qual, sense cap dubte,
és molt complex, però els acords, les decisions i els
processo s per dur a terme aquest compromís polítics són
ferms i es duran a terme. Igualment, ho constatarem, si és
necessari, una altra vegada.
Lògicament, no donarem suport a aquelles iniciatives,
propostes del Partit Popular que voldrien la retirada
d’iniciatives del Govern i d’iniciatives legislatives que són i
formen part dels acords i són importants per a nosaltres, com
pot ser la Llei agrària. Ni tampoc no donarem supo rt a les
iniciatives o a les propostes que tenen a veure amb el tema
lingüística amb el qual no compartim pràcticament res, en
bilingüisme, en català a la sanitat, o amb la campanya de
foment del català en els establiments turístics, en aquest sentit
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no coincidim, creiem que el Partit Popular continua la seva
batalla contra la normalització lingüística de la nostra llengua,
que per a nosaltres és estar en contra, anar a la contra del
català amb tota la seva unitat i tota la diversitat.
Tampoc no donarem suport i fins i tot demanaríem al Partit
Popular que la retirés, per ridícula que és la proposta, doncs
quan es presenta de nou la proposta de la residència de malalts
i familiars, amb afirmacions absolutament errònies i falses,
diu que s’incompleixen els acords pel canvi, bé, no s’han llegit
els acords, els acords diuen “garantir la residència, l’hostatge,
l’estança dels malalts i familiars”, i açò s’ha garantit.
Parla d’una proposta de resolució aprovada, la número 12,
respecte dels acords del 31 d’octubre del 2017, la proposta
número 12 no té res a veure amb la residència, la 12 parla dels
fangs tòxics de Ferreries, és a dir, ens presenten una proposta
de resolució que fa referència a una proposta que no té res a
veure, absolutament res a veure, per tant, si l’aprovéssim no sé
què aprovaríem, un caos immens.
I després, amb una falsedat que reiteradament utilitza i que
hem de desmuntar, que és: es destinen a ús residencial unes
habitacions hospitalàries. És fals, i jo crec que demo stra
l’absolut desconeixement del procés i de la realitat que suposa
l’hostatge per a malalts i familiars desplaçats, no eren
habitacions hospitalàries, no es troben a la zona hospitalària i
eren de nova construcció, 12 habitacions de nova construcció.
Continuar afirmant açò és fer el ridícul més espantós, i
sobretot una cosa, ho fan amb la intenció de menysprear una
iniciativa que jo crec que no parlen amb els malalts i amb les
associacions de malalts, però és molt, mo lt, molt ben
valorada. I per tant, sense cap dubte, la defensarem i la
reivindicarem.
I acab, lògicament, sense donar tampoc suport a aquesta
referència, a aquesta proposta del Partit Popular sobre els
presos polítics la qual ens sembla una autèntica barbaritat,
voldria el Partit Popular que el Parlament afirmés, constatés
que a Espanya no hi ha presos polítics, nosaltres pensam que
és fals. A Espanya hi ha polítics empresonats que són presos
polítics i açò és tan així que ho té clar pràcticament tota
Europa, menys Espanya, eurodiputats conservadors o també
socialistes ho han explicat i ho expliquen cada dia de forma
molt clara. Nosaltres creiem que si hi ha presos polítics és,
malauradament, perquè hi ha presoners polítics i avui, en
aquesta votació d’avui, haurem de saber, sabrem on es col·loca
cada un dels grups parlamentaris d’aquesta cambra.
Quant a les propo stes de MÉS per Mallorca, donarem
suport a totes les iniciatives, excepte una, la proposició
número 4, amb la qual no només farem un vot favorable, sinó
que farem un vot molt favorable, perquè té en compte
inversions estatutàries que s’haurien d’haver recuperat i entre
les quals hi ha la de la Reserva de la Biosfera a S’Enclusa a
Ferreries. Per tant, donam suport a totes les iniciatives que ha
presentat. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

igualment, perquè creiem que precisament hi ha la intenció
que es presenti abans del final del 2018.

Gràcies, Sr. Martí. Idò toca el torn del Sr. Josep Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Gràcies, Sr. President. Jo fixaré la posició respecte de les
propostes de resolució dels grups de Podem i d’El Pi.
Començaré per Podem, nosaltres els donem suport a
gairebé tots els punts, a gairebé totes les seves propostes,
només faré uns comentaris respecte de dues: una és la número
1, en la qual el Sr. Ferrà ja ha comentat, invocava doncs que hi
hagués un esforç per part de tothom, nosaltres estam disposats
a votar-hi a favor, però realment no veiem molt clarament que
portem via proposta de resolució un tema que el que s’hauria
de resoldre és a la llei, la llei és la que diu quines seran les
competències de l’Institut d’Energia de les Illes Balears. Ara
com ara no hi és com a principal tasca i nosaltres realment
tenim dubtes, tot i que pensam que és una tasca important,
tenim dubtes que realment hagi de ser la tasca principal
d’aquest institut. Per tant, no sé s’assolirà aquesta transacció,
si s’assolís hi votaríem a favor i si no ens abstindrem.
I pel que fa al punt 8, subscriure també el comentari que ha
fet el Sr. Ferrà, nosaltres estam d’acord amb augmentar,
incrementar la quantia per persona a la renda social garantida,
però no estam a favor de confondre-ho amb una altra
institució, força diferent, que és la renda bàsica, per tant, tal
com està ara també ens abstindríem perquè no estem... tot i
que compartim la proposta principal que és incrementar, no
estam d’acord amb tal com està formulat a la proposta.
I pel que fa al Grup d’El Pi, la fixació de posició serà un
poc més complexa, perquè hi ha alguns punts en els quals no
m’hi estendré, hi votem que no perquè hi ha una posició
diferent tradicional, en el punt 4, el punt 5, el punt 8, el punt
10, el punt 16, ho hem discutit moltes vegades, nosaltres hem
justificat moltes vegades per què no estàvem d’acord amb
vostès en aquests punts i, per tant, no cal donar-li més voltes.
I pels mateixos motius, doncs votarem a favor del punt 1,
del 12 i del 13, i d’altres que també comentaré ara però que
mereixen un comentari a part, doncs també perquè són temes
amb els quals estam d’acord i a ningú no sorprendrà la nostra
posició.
Sí que hi ha tota una altra sèrie de temes en què pensam
que hi ha unes transaccions en marxa i que, per tant, en funció
de com vagin aquelles transaccions votaríem a favor o ens
abstindríem, per exemple, el punt 2, sobre la separació de
xarxes pluvials i aigües residuals, si s’assolís una transacció hi
votaríem a favor i si no ens hi abstindríem, perquè són punts
d’aquells on hi ha alguns matisos que fan que no hi puguem
estar del tot d’acord.
En el punt 3, sobre la regulació del tot inclò s, també
pensam que hi ha alguna proposta de transacció, si fos així,
doncs hi votaríem a favor. Probablement hi votarem a favor

Respecte del punt 5, respecte de la venda ambulant,
nosaltres hi estam a favor, nosaltres estam a favor d’això; és
a dir, de vegades, quan vostès ho van presentar co m a
proposició no de llei hi havia alguns elements de
culpabilització, com em sembla que deia el Sr. Saura, de la
part feble, i amb això sí que no hi podem estar d’acord, però,
tal com està formulada aquesta proposta, aquí diu “mesures
efectives amb totes les administracions per eradicar un
fenomen que és il·legal”, i que, per tant, doncs, evidentment,
hi estam d’acord.
Pel que fa al punt 6, de la línia ferroviària, la veritat és que
nosaltres no ho veiem gens clar, no sé si hi ha alguna
transacció. Aquí, en principi, bé, per estudiar que no quedi, per
estudiar la viabilitat, per tant, en principi, si no hi ha cap
transacció que faci el text més acceptable, ens hi abstindríem.
Pel que fa al servei públic amb les connexions aèries, és
clar, nosaltres no podem instar el Govern a garantir, perquè,
escolti, instar el Govern a garantir vol dir que el Govern ho ha
de pagar i això el Govern no ho pot pagar, jo crec que està mal
formulada aquesta proposta; perquè aquí qui ho ha de garantir
és el Govern amb el vist-i-plau de la Comissió Europea. Per
tant, a nosaltres ens sembla que no podem votar a favor que el
Govern de les Illes Balears garanteixi com a servei públic
aquestes connexio ns, a part dels comentaris que he fet a la
meva primera intervenció, sobre la necessitat de ser molt
rigorosos en aquests temes.
Respecte del punt 9, sobre la modernització dels
establiments turístics, és clar, vostès diuen “tot evitant posarhi entrebancs”, quan el que volen dir és tot el contrari, és a dir
que es facin excepcions perquè es pugui fer aquesta
modernització. D’aquest tema n’hem parlat moltes vegades,
nosaltres, diguem, potser, bé la transacció els ho proposo jo,
és que en lloc de dir “tot evitant posar-hi entrebancs”
poséssim “tot evitant atribuir-los privilegis urbanístics
exagerats”, que és el que entenc que vo stès reclamen que
votem.
I respecte del punt 11, quant a canviar la central de
contractació, nosaltres estam d’aco rd amb que estigui
descentralitzat, no entenem si és que aquí el que diuen és que
vostès no estan d’acord que estigui centralitzat. Per tant,
nosaltres, si hi ha qualque transacció amb el Govern, hi
votaríem a favor, i, si no, ens abstindríem.
Al punt 14 se’ls ha ofert una transacció per part del Grup
MÉS per Mallorca, si l’acceptessin hi votaríem a favor, si no
ens abstindríem.
I respecte del punt 15, tenia entès també que els
proposarien una transacció, si l’accepten hi votaríem a favor
i, si no l’accepten també, perquè també estam d’acord amb el
punt, el punt 15.
I això és tot. Gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)
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Xelo Huertas, el sentit del nostre vot serà: votarem a favor
del segon punt i en contra de la resta de propostes.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Doncs passam al torn de la Sra.
Patrícia Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Amb la meva
intervenció faré el que resta, el Grup Socialista i el Grup Mixt.
Pel que s’ha pogut veure hem trobat dos tipus de
propostes, aquelles que recullen tot el que s’ha fet aquesta
legislatura i demana implementacions, que es facin reals els
acords als quals s’ha arribat a comissions, etc. I un altre tipus,
que són les demanen qüestions les quals, sota el nostre punt de
vista, potser arriben una mica tard.
Pel que fa a les propostes del Grup Socialista, votarem a
favor de gairebé totes les propostes, a excepció de la 9 i de la
35, en què farem una abstenció . I per què la fem? Doncs,
perquè consideram que són dues propostes que envaeixen
competències dels consells, com són cultura i mobilitat.

Salva Aguilera, el sentit serà: votarem en contra del primer
punt, perquè a hores d’ara, i tenint en compte el Pla
d’infraestructures fet i en marxa, veig molt complicat afegir-hi
una altra infraestructura, que açò no vol dir que posem en
dubte en cap moment la necessitat per a Eivissa. Votarem a
favor del segon i tercer punt. I respecte de les propostes de
transacció fetes als punts 3 i 4, esperem a veure si les accepta.
Dir-li que coincidim plenament amb el seu tercer punt sobre
la necessitat d’incrementar el nombre d’agents de Medi
Ambient tenint en compte la quantitat de territori i mar
protegit a la nostra comunitat.
I per acabar, amb Gent per Formentera, votarem a favor de
les quatre propostes, perquè segueixen la coherència de
propostes ja reivindicades, com és el Decret de transport
marítim i d’altres aprovades aquest any.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Per a totes aquelles qüestions que demanen reformes o
derogació de lleis estatals, només podem esperar que l’actual
govern sigui empàtic i conseqüent, ja que són aspectes, com
la mateixa derogació de la reforma laboral, que fa temps que
el PSOE demana al Congrés, esperem, idò, que sigui capaç de
trobar aquells suports necessaris per dur-la a terme.
Pel que fa a les propostes del Grup Mixt, Ciudadanos,
abans de començar jo també vull dir i reivindicar els noms
oficials dels nostres pobles i és que, a banda de Maó i
Ciutadella, tenim Es Mercadal, Es Castell, Sant Lluís, Sant
Climent, Ferreries i Alaior, talment, i ho dic perquè no tornin
caure en incorreccions i és que no podré entendre mai aquesta
fixació, i afegiria poc respecte, cap a la toponímia.
El sentit del nostre vot serà en contra dels punts 1, 3, 4 i 8;
ens abstindrem al punt 5, de fet nosaltres demanam i cercam
la reducció dels llibres de text, com ja hem presentat en
alguna ocasió en aquest Parlament.
Pel que fa al segon punt, tot i compartir la preocupació
dels problemes haguts amb les oposicions, amb les proves
d’oposició, pensam que tal i com està redactada la proposta no
la podem votar a favor. Sí que votarem a favor dels punts 6 i 7.
Montse Seijas, el sentit del no stre vot serà a favor dels
punts 1 i 4. Amb el tercer punt hi estam d’acord, però pensam
que és millor la redacció de la proposta número 20 de MÉS
per Mallorca. Pel que fa al segon punt, farem una abstenció. I
per què la fem? Doncs, perquè nosaltres també hem presentat
una proposta amb una solució que pensam que és més
adequada per al problema de Quesería Menorquina, el que és
evident és que tant vostè com nosaltres compartim la
preocupació per al futur d’aquesta empresa menorquina.

Gràcies, Sra. Font. Doncs passam al torn del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Consuelo Huertas.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
Gràcies, president, bon dia de nou. Bé, he de dir que, en
termes generals, moltes de les propostes dels diferents partits
polítics de tot aquest arc parlamentari m’han semblat prou
atractives, indistintament del seu origen a l’esquerra o a la
dreta de l’espai i, per tant, he de dir que el sentit del meu vot
serà favorable a la majoria de les iniciatives les quals crec que
són positives per a aquesta comunitat.
Respecte del PP, diré que donaré suport a l’eliminació
dels barracons i de la millora necessària de les
infraestructures educatives de les Balears. Votaré
favorablement totes aquelles propostes sustentades en
mandats parlamentari no complits i en les quals el Govern ha
fet orelles sordes.
Votaré que no a la proposta de reelaborar el Pla d’èxit
educatiu, perquè crec que és necessari donar un mínim a les
seves actuacions per valorar la seva eficàcia i crec que a hores
d’ara no es pot establir si és eficaç o no.
Votaré no a les propostes on es posa en qüestió la política
educativa quant a la llengua pròpia.
I també votaré no a la proposta del PP que parla de la
manca de recursos sanitaris. Jo crec que en aquesta legislatura
sí que s’han augmentat els recursos sanitaris, ara bé, potser
que el que no es fa bé és la utilització d’aquests recursos i de
les infraestructures, és a dir, la gestió, però no podem posar
en dubte que recursos sí que se n’han posat.
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Respecte de les propostes del PSIB, m’abstindré a la
proposta de promoció del tercer sector, perquè, sense voler
treure mèrit a les tasques que realitzen moltes organitzacions,
no crec que sigui feina de l’administració estimular el
creixement d’un sector que a la fi el que fa és suplir i
co mpensar com pot allò que hauria d’escometre
l’administració pública, col·laborar amb el tercer sector sí, ara
bé, promocionar-los perquè supleixi l’administració pública,
no.

més, aquella que constata les condicions que ha de complir
l’Oficina Anticorrupció, oficina que en aquests moments està
treballant...

Respecte de moltes altres propostes del PSIB, també m’hi
abstindré, perquè crec que tenen una tendència desaforada a
l’autobombo, a la promoció preelectoral, frases com
“difondre serveis i recursos posats a disposició de”, “donar
suport per seguir col·laborant”, “continuant la feina de”, són
d’autocomplaença, que pressuposen que han fet, quan això, a
més, es fa adient que continuaran amb la feina de reducció de
les llistes d’espera, a mi en sona a broma de mal gust, perquè
amb les llistes d’espera el que han fet és tancar-les perquè no
creixin, no reduir-les.

...en el reglament. Per tant tan sols he de dir que la manera
més fàcil que es compleixin els seus desitjos és que
convencin els seus socis de govern perquè sigui així. No deixa
de ser sorprenent que vostès ja posin en dubte que l’oficina
arribi sense ser autònoma i independent.

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Huertas, vagi acabant.
LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

I quant a l’urbanisme a la carta...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Huertas...

També esper que no segueixin treballant igual per evitar
abocaments a la mar o per protegir la posidònia, perquè amb
les seves inexistents mesures de control en pocs anys no hi
haurà ni posidònia i la mar serà un femer.
Respecte dels meus vots positius, destacaré, entre d’altres,
que votaré que sí la seva proposta de derogació de la reforma
del mercat laboral del 2012, tot i que derogar la reforma de
Zapatero no estaria gens malament. I també tendran tot el meu
suport per a tot allò que serveixi per millorar i estimular el
transport públic.
Votaré favorablement les propostes dels meus companys
i companyes del Grup Mixt, Montse Seijas, Salvador Aguilera
i de na Sílvia Tur, que puc subscriure completament, així com
també algunes de Ciutadans, però en aquest darrer cas votaré
negativament a condicionar la reducció del deute.
De MÉS per Menorca, hi votaré a favor, excepte la
estableix ajuts a entitats educatives com les esmentades,
perquè crec que requereix d’un necessari aprofundiment dels
objectius d’aquestes subvencions i de les condicions per ferho.
Quant a MÉS per Mallorca, gairebé votaré a favor de totes
les propostes.
Quant a El Pi, també votaré majoritàriament a favor de
totes les propostes, excepte -sé que això no agradarà al Sr.
Melià- la de l’eradicació de la venda ambulant, no tant perquè
no hi estigui d’acord a eradicar-la, que sí que hi estic d’acord,
i també estic d’acord a donar suport al petit comerç, com per
cercar solucions per a la gent afectada per aquestes mesures.
Ja sé que vostè pensa que no hem de cercar aquestes
solucions, però són persones, tenen problemes i crec que hem
de cercar aquestes solucions.
Quant a Podem, votaré favorablement la majoria de
propostes, tot i que n’hi ha algunes que em sorprenen, i la que

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:
... supòs que el Sr. Matutes i el Sr. Nadal ja tenen molt que
agrair-los, a vostès.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Huertas. Ara toca el torn de la Sra. Olga
Ballester.
LA SRA. BALLESTER I NEBOT:
Gracias, presidente. Señoras y señores diputados,
intentaremos fijar nuestra posición en los diez minutos que
tenemos.
Desde Ciudadanos vamos a votar gran parte de las
propuestas presentadas a favor de ellas; he de comentar que
nos abstendremos en aquellas propuestas donde el redactado
combina una afirmación asumible con otra en la que no
estamos de acuerdo, y votaremos en contra de las propuestas
de autocomplacencia de los grupos del Gobierno.
Y yendo ya grupo a grupo, comenzaré con las propuestas
del P artido Socialista. Votaremos a favor de todas aquellas
propuestas que van en la línea de promover valores igualitarios
entre hombres y mujeres, prevenir la violencia de género, así
como las propuestas encaminadas a mejorar el ámbito de la
dependencia; y también apoyaremos instar al Govern a pactar
un nuevo REB, y esperamos que el Govern cumpla con su
palabra y esté en marcha el 1 de enero de 2019.
No apoyaremos la propuesta 36, que insta al Govern a
poner en marcha las expropiaciones de vivienda vacía, una
medida que vuelca sobre los ciudadanos una responsabilidad
de gobierno, un gobierno del pacto que ha sido incapaz en tres
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años y medio de generar ni una sola vivienda pública, un drama
diario que debería haber sido prioritario y que no ha obtenido
respuesta por parte del Partido Socialista, de MÉS y de sus
socios Podemos. No apoyaremos la propuesta 16, que insta a
obtener financiación a través de entidades financieras privadas;
como ya ha defendido mi compañero Xavier, desde
Ciudadanos proponemos que antes de pensar en seguir
endeudándose lo que debe hacer este gobierno es planificar
cómo va a pagar la deuda de los casi 9.000 millones de euros
que lastra nuestra economía. Por último no daremos apoyo a
estas propuestas que instan al Govern a la continuidad en
determinadas políticas, como las de evitar los vertidos
residuales o mejorar las zonas turísticas maduras, puesto que
no sabemos a qué políticas de continuidad se refieren cuando
han sido políticas deficientes o sencillamente inexistentes. Y
solamente una apreciación en cuanto a restituir al Defensor
del Usuario del Sistema de Salud; les recuerdo que es una
propuesta de Ciudadanos que ya se aprobó en 2016, una
propuesta incumplida y que ustedes proponen una y otra vez
año tras año; lo mismo que con el decreto de demora u otras
muchas propuestas. Déjense de volver a proponerlas y creo
que ya va siendo hora de ponerlas en marcha.
En cuanto a las propuestas de MÉS per Mallorca, también
votaremos a favor de la gran mayoría. Referente a la propuesta
3, no estamos de acuerdo con su modelo de financiación, pero
sí estamos muy de acuerdo en la necesidad de un nuevo
modelo; de hecho la mesa de negociación hace dos años se
abrió gracias a Ciudadanos; sin embargo el Partido Socialista,
sus socios, a los que ustedes aquí apoyan, no está por la labor.
De hecho el Sr. Sánchez ya ha dicho que no va a reformar la
Ley de financiación en esta legislatura. Hablen si acaso con la
Sra. Armengol y que les explique por qué ya no es prioritario
para el Partido Socialista, puesto que para Ciudadanos sí lo es.
Y no apoyamos la propuesta 11; desde Ciudadanos creemos
que el diálogo debe existir, siempre dentro del marco
constitucional, y está claro que si un gobierno autonómico no
acata la Constitución ni las leyes, está vulnerando derechos de
sus ciudadanos, tiene el Parlamento cerrado y pone las
instituciones y el dinero público a su servicio y no al servicio
de todos los ciudadanos, pues está claro que se tendrá que
aplicar la Constitución para proteger al ciudadano de a pie.
En cuanto a las propuestas de MÉS per Menorca, también
apoyaríamos la gran mayoría de las propuestas, como por
ejemplo revisar las compensaciones por alojamiento de
enfermos que se han de trasladar fuera de la isla, o la
adjudicación del proyecto piloto de recarga de acuíferos, si
bien quiero recordarles que son propuestas que han sido muy
apoyadas y reiteradas en toda esta legislatura, y ustedes han
sido gobierno y apoyan a este gobierno, y llama la atención
que todavía estas medidas no estén en marcha. No apoyaremos
la creación de la Oficina de derechos lingüísticos. Y nos
abstendremos en la petición de los 1.00 0 millones para
educación, un 3% del PIB, la misma inversión que la
legislatura pasada y todos esto s años anteriores, un 3% del
PIB, y ustedes no s prometieron que este gobierno la
aumentaría progresivamente hasta un 5%; pedir un 3% de
inversión es asumir el fracaso del pacto.
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En cuanto a las propuestas de Podemos, sí apoyaremos la
reducción de las listas de espera en sanidad, o desarrollar el
Estatuto del artista, o solucionar los vertidos de aguas
residuales. No apoyaremos las propuestas relativas a las
expropiaciones de vivienda, ni a una renta básica para todos los
ciudadanos. Y nos llama la atención también que Podemos
reclame al Govern y se conforme con una inversión en
educación del 3% del PIB, que son los 1.000 euros, 1 .000
millones de euros.
En cuanto a las propuestas de la oposición, la gran mayoría
las votaremos a favor. Quiero recordar a El Pi y a Podemos,
que también han vuelto a proponer que el cano n de
saneamiento sea finalista, que es una propuesta que ya se
aprobó en 2016, una propuesta de Ciudadanos, pero está claro
que no se nos ha hecho ni caso; esperemos que ustedes tengan
más suerte y se ponga en marcha al menos ya este año. Al
igual que el traslado de los fangos contaminados de Menorca,
la propuesta 20 del Partido Popular, una iniciativa aprobada
esta legislatura ya no sé cuantas veces y de la que este
gobierno tampoco ha hecho caso; esperemos que si se aprueba
sea resuelta. Y por supuesto apoyaremos la propuesta 31 del
Partido Popular, que constata que en España no existen los
mal llamados presos políticos, y manifestar el respeto más
absoluto al trabajo de los jueces y tribunales de justicia.
En cuanto al Grupo Mixto, la Sra. Seijas, he de comentar
que apoyaremos las propuestas 1 y 2; en la 3 y la 4 nos
abstendremos. Y de la Sra. Huertas apoyaremos las 1, 2 y 3 y
nos abstendremos de la propuesta 4. Y bueno, esperemos que
este año las propuestas aprobadas tengan más suerte y sean
resueltas y puestas en funcionamiento.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ballester. Do ncs passam al torn del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. María José
Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, president. Als afectes en aquest segon torn per
fixar posicionament del Grup Parlamentari Socialista en
relació amb les propostes de resolució que han presentat els
altres grups, començaré pels grups que donen supo rt al
Govern.
En relació amb les propostes de resolució que presenta
MÉS per Menorca donarem suport a totes elles excepte a les
propostes de resolució número 9 i número 11. La 9, ampliar
el TISE a tots els instituts creim que no és necessari, que, per
tant, la inversió per escometre aquesta proposta de resolució
es pot invertir en altres qüestions que sí són més prioritàries
en aquest moment atès que és un programa que es va aplicant
en el moment que és necessari, però no tots els centres de
secundària necessiten aquest suport.
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Quant a establir la nova línia d’ajuts a les entitats
representatives de la comunitat educativa creiem que és una
proposta de resolució excessivament oberta i, per tant, tampoc
no li donarem suport.
Pel que fa a les pro po stes de resolució de MÉS per
Mallorca, presentaríem, els proposaríem dues transaccions; la
primera, a la proposta de resolució que presenten en primer
lloc, que quedàs redactada substituint-la per aquesta redacció:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a signar un conveni que faci possible, a partir del 2019, les
inversions ferroviàries previstes al Pla director de mobilitat,
inclòs el tren de Llevant”.
Donaríem suport a la resta de propostes de resolució. I la
segona transacció que proposaríem a MÉS per Mallorca seria
a la proposta número 11, que fa referència al conflicte
territorial de l’Estat espanyol i a l’aplicació del 155. Nosaltres
consideram que s’hauria d’aprofundir més aquesta proposta i,
per tant, els proposam substituir-la pel següent redactat: “El
Parlament de les Illes Balears constata que el problema
territorial espanyol és polític i només trobarà solució des del
diàleg i el consens i, per açò, insta el Govern de l’Estat, el
Govern de Catalunya a cercar un camí perquè Catalunya
continuï formant part d’Espanya i insta totes les forces
polítiques a treballar per una reforma federal de la Constitució
amb reconeixement de la plurinacionalitat que clarifiqui el
repartiment competencial i amb un millor finançament
autonòmic”.
Al Grup Parlamentari Podem i les propostes de resolució,
li proposaríem també una transacció a la primera d’elles,
substituint el text que actualment consta en el registre
d’entrada pel següent: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a prioritzar, entre d’altres, la
comercialització d’energia mitjançant l’Institut de l’Energia de
les Illes Balears per tal de democratitzar l’energia a la nostra
comunitat autònoma, garantint el proveïment d’energia més
barata per lluitar contra la pobresa energètica”.
Així mateix, els proposaríem una transacció a la proposta
de resolució número 7, per tal d’eliminar “desenvolupament
d’una normativa sobre incompatibilitats”, perquè realment
poder augmentar l’eficiència amb l’ús dels recursos propis i
augmentar el nombre de professionals no té res a veure amb
aquesta normativa que ja existeix. Per tant, li proposam
aquesta transacció a la número 7.
A la número 24 li proposaríem també una tercera
transacció en el sentit d’eliminar de la redacció actual “en
matèria de renovables”; és a dir, començar la transició
energètica a la nostra comunitat en els àmbits de la seva
competència. Creiem que és una reiteració.
I donaríem suport a totes les propostes de resolució,
excepte a la número 2, que no l’acceptaríem, a la 8 tampoc, a
la 14 tampoc i tampoc no donaríem suport a la 20, i òbviament
tampoc a les transaccionades si no s’accepta la transacció.

Quant a les quatre propostes de resolució de Gent per
Formentera, donaríem suport a la 2, 3 i 4 i no ho faríem a la
número 1, que s’ha presentat per la diputada Silvia Tur.
Entrant ja en els tres grups de l’oposició. Quant al Grup
Parlamentari El Pi, a mi ja em sap greu que al Sr. Melià li
sàpiga tant de greu que estiguem contents fent aquest balanç
d’aquests tres anys de govern i que moltes de les propostes
siguin continuar la feina, la bona feina que fins ara ha duit a
terme aquest govern complint el full de ruta dels acords pel
canvi, però en qualsevol cas, bé, jo crec que no és necessari
que ens facem massatges, perquè som realistes i reconeixem
una realitat que ha quedat palesa.
Quant a les propostes de resolució que ha presentat el seu
grup ja se li han proposat diverses transaccions amb les quals
el Grup So cialista hi estaria d’acord si el seu grup les
acceptés. Jo li vull fer una transacció a la proposta de
resolució cinquena, en relació a eradicar la venda ambulant
il·legal i a donar suport al co merç de proximitat, i la
substituiríem, després li passaré per escrit, per “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a derogar els
aspectes més perjudicials per al petit comerç a la Llei de
garantia de la unitat de mercat així com les modificacions a la
Llei de comerç minorista des del Reial Decret Llei 20/2012,
o n, entre d’altres coses, s’elimina la possibilitat de fixar
períodes de rebaixes”. D’aquesta manera es podrà revertir la
normativa liberalitzadora i la desregularització per la qual va
apostar el Govern del Partit Popular, que tan perjudicial va ser
per al comerç de proximitat envers els efectes nocius de la
globalització.
Així mateix, li proposaria una proposta de... una transacció
a la proposta de reso lució número 6, en relació a... bé, a
l’estudi de viabilitat d’una línia ferroviària entre Maó i
Ciutadella. Aquesta proposta ve perquè s’insta el Govern de
les Illes Balears a estudiar aquesta viabilitat, el Govern supòs
que ho pot estudiar si vol, però no és competent a Menorca
amb relació a aquesta qüestió. Per tant, la proposta seria que,
“s’insta el Govern de les Illes Balears a col·laborar amb el
Consell Insular de Meno rca per tal d’estudiar les diferents
opcions de mobilitat entre Maó i Ciutadella entre les quals
s’inclogui la viabilitat d’una línia ferroviària entre Maó i
Ciutadella”. En aquest sentit crec que hi podríem estar d’acord
i el proposant també hi podria estar d’acord.
A la proposta de resolució número 7 també li proposaríem
una transacció en el sentit que el Parlament insti el Govern de
les Illes Balears a garantir les connexions aèries de Menorca
i Eivissa amb la península, eliminant la referència al servei
públic.
Per últim, també n’hi propo saria dues més, una a l’11 i
l’altra a la 15. A la proposta de resolució 11 en el sentit que
s’insti el Govern de les Illes Balears a garantir que la central
de contractació continuï licitant en diversos lots per illes,
sempre respectant els principis de publicitat i concurrència,
per tal que els petits i mitjans empresaris puguin participar-hi.
Els ho passaré per escrit.
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I a la 15 hi estaríem d’acord, però a part que aquestes
competències venguin ben dotades també seria important que
fossin suficientment... tenguessin suficiència financera. Per
tant, seria afegit després de “ben dotats”, “i amb suficiència
financera, els traspassos pendents de competències”. Ho
passarem per escrit, supòs que farem un recés per poder
aclarir totes aquestes transaccions.
Quant al Grup Parlamentari Popular, malgrat no ho pugui
semblar, li donarem suport a unes quantes de les propostes de
resolució que han presentat; i també li proposarem una sèrie
de transaccions, però en qualsevol cas no vull deixar de dir-los
que el model de país que el Sr. Company va descriure fa una
setmana en aquest parlament, que el tenia al cap i que el va
explicar d’una manera molt optimista i molt meravellosa, crec
que realment seguim ancorats encara a l’anterior legislatura i
tenim encara al Sr. Bauzá que so brevola sobre aquestes...
moltes de les propostes de resolució que presenten avui en
aquest parlament perquè l’educació que tenim ara és prou més
digna que l’educació que teníem fa tres anys, està molt bé que
no vulguin barracons i està molt bé que ara facin bandera del
0-3 quan a l’anterior legislatura la inversió que va venir
d’aquest govern va ser zero per a 0-3 i la inversió que venia del
Govern d’Espanya, que també en té competències, també varen
ser zero en comparació amb els 14 milions que havien vengut
a l’anterior legislatura i també es constata l’obsessió que té el
Partit Popular amb el TIL, li ho dic molt seriosament, no...
veig que no en tenen mai prou. Ja saben les conseqüències que
va tenir proposar el TIL a l’anterior legislatura, ja saben la
mobilització que van tenir al carrer, però vostès insisteixen a
seguir obsessionats amb el TIL.
I què vol que li digui? Li ho diré en anglès: from lost to the
river, insisteixin per aquí i seguirem amb aquest déjà vu del
Sr. Bauzá.
(Petit aldarull)
Òbviament, jo crec que aquestes propostes són interessos
partidistes i electoralistes per aquesta competència que ara
tenen amb Ciudadanos per veure qui agafa més terreny
electoral, però de cap manera no són propostes que s’enfoquin
cap al benestar de la nostra ciutadania.
No ho sé, jo he estat moltes hores aquí dins avui i tal
vegada si poguéssim, si tenguéssim oportunitat de fer noves
propostes de resolució podríem dir que el Parlament de les
Illes Balears constata que el Sr. Company no només no parla,
sinó que fins i tot quan parlen els portaveus del seu grup
parlamentari tampoc no hi són presents... a aquest debat.
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l’haurien de corregir, i a la 46 també li faríem una proposta de
transacció, igualment també a la 48.
I em vull aturar a la proposta de resolució 31..., un segon...,
que parla precisament del model territorial també i de la
legalitat vigent i li proposaria on vostès anomenen o mal
anomenen “presos polítics”, llevar precisament aquesta... “mal
anomenats” perquè realment seria una doble negació i seria
una afirmació. Si són “mal anomenats presos polítics” és
perquè igual negam que siguin preso s polítics. Per tant,
eliminar aquesta expressió, “que no existeixen els presos
polítics i manifesta el respecte a la independència judicial així
com a la legalitat vigent”, perquè realment un respecte més
absolut a la tasca que desenvolupen els jutges i tribunals de
justícia si són independents haurien de dur a terme la seva
tasca, però no sempre la compartim, com pot ser la sentència
a “la Manada” que vam haver de llegir i vam haver de suportar.
Per tant, la proposta de transacció seria en aquest sentit.
I per últim vull fer referència al Grup Parlamentari
Ciudadanos, li faríem dues pro postes de transacció a les
propostes de resolució segona i tercera, a la sego na, en
relació amb els opositors, li proposaríem el següent redactat:
“El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno balear
a completar el proceso general de oposiciones de la CAIB de
acuerdo a las disposiciones legales que le son de aplicación y
con las máximas garantías jurídicas para todos los
participantes en cumplimiento de los principios de igualdad,
mérito y capacidad”. I a la proposta de resolució tercera, la
redacció que li proposam seria: “El Parlamento de las Islas
Baleares insta al Gobierno balear a continuar con la línea de
control y reducción de la deuda pública de la co munidad
autónoma, de la CAIB”.
I vull anunciar-los el vot en contra a la proposta de
resolució 1, a la 4, a la 5 i a 8 i el vot favorable a les propostes
de resolució 6 i 7.
Crec que no m’he deixat res. Molt bé, gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Camps. Bé, doncs ara sí que vos demanaria
que intentàssiu passar to tes les transaccions a tots els
portaveus de la Cambra i en les que estigueu d’acord després
a la lletrada major, farem un recés de deu minuts perquè
pugueu negociar-les.
Bé a partir de ja... teniu deu minuts.

(Petit aldarull, alguns aplaudiments i remor de veus)
(Pausa)
Les transaccions que li volíem proposar són a les
propostes de resolució 9, 15, els ho passaré per escrit perquè
és que no tindré temps per llegir-les totes, a la 20, a la 44, a la
45, a la 45 ja li ha fet un comentari el Sr. Saura en relació amb
l’errada del corta y pega perquè -repetesc- gener del 2018 i
hauria de ser gener del 2019 quan parlam del REB, per tant,

EL SR. PRESIDENT:
Podem reprendre la sessió? Do ncs, passam al torn
d’intervencions de rèplica dels grups parlamentaris. Passam al
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente.
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EL SR. LAFUENTE I MIR:
Sí, gràcies, president. Bé, ràpidament per manifestar les
resolucions a les quals hem arribat a acord transaccional de
les propostes del Grup Popular, seria l’apartat... la proposta
número 2, respecte del suport... en personal de suport i
auxiliars tècnics educatius, continuar incrementant -seria
afegir- “continuar incrementant”, en aquest cas.
Després, a la proposta número 2 0 , respecte dels fangs
residuals de la depuradora de Ferreries, seria, continuant la
feina de trasllat dels fangs, i després al final afegir que “això
es faci dins el primer semestre de l’any que ve, de l’any 2019".
Després, respecte de la proposta 31, arribaríem a un acord
amb el PSIB-PSOE que quedaria de la següent forma: “El
Parlament constata que a Espanya no existeixen presos
polítics i manifesta el seu respecte a la independència judicial
així com a la legalitat vigent”.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Saura...
EL SR. SAURA I LEÓN:
Ai, perdó, me n’he deixada una, perdonau. Al punt 16
acceptam la proposta del Partit Popular que “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a continuar simplificant el
tràmit de les ajudes i subvencions del sector agrari”, continuar
simplificant. Ara ho donaré per escrit.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sí, 1, 16 i 24?
(Se sent una veu de fons que diu: “ja ho posa
“continuar simplificant””)
EL SR. SAURA I LEÓN:

I després, a la 45, respecte del REB, que entraria en vigor,
posava el 2018, 1 de gener del 2 0 1 8, la qual cosa era un
evident error, en aquest cas no era, com he dit, un corta y
pega sinó que era un error, exactament igual que li ha passat
al Sr. Martí que també ha estat un error, i evidentment ha de
posar 1 de gener del 2019.
Amb aquestes acceptacions de transaccions per part del
nostre grup, doncs, quedarien les propostes que serien votades
pel Plenari.
Moltes gràcies.

Doncs, perdó, “a continuar simplificant els tràmits de les
ajudes i subvencions del sector agrari, les del PDR i de la PAC
i la resta d’ajudes existents, a notificar les concessio ns
directament als pagesos i les pageses a fi d’agilitar el seu
pagament per fer viable el seu desenvolupament”.
D’acord? Sí, ara ho pas, perdó.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Saura. Passam al torn del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:
Molt bé. Gràcies, Sr. Lafuente. Doncs, passam al torn
d’intervenció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
EL SR. SAURA I LEÓN:
Moltes gràcies, president, intervindré des d’aquí. Nosaltres
acceptam la transacció del punt número 1, proposada pel Partit
Socialista, entenem que el tema dels oligopolis és una qüestió
fonamental per a nosaltres, però volem que això surti endavant
i, per tant, quedaria que “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a prioritzar, entre d’altres, la comercialització de
l’energia mitjançant l’Institut de l’Energia de les Illes Balears
per tal de democratitzar aquesta a la nostra comunitat
autònoma garantint el proveïment de l’energia més barata per
lluitar contra la pobresa energètica”. Aquest és un punt que
acceptam.
Després, a la 24 podem suprimir sense cap problema “en
matèria de renovables”, aquestes quatres paraules, “en matèria
de renovables”, però ja anunciam que als pressuposts voldrem
un esforç econòmic important en aquesta matèria.
Gràcies.

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres respecte d’una de les
transaccions que ens ha fet el Partit Socialista respecte de la
nostra proposta número 1, la llegiré, la transacció que el punt
número 1 de les nostres propostes de resolució quedaria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a
signar un conveni que faci possible a partir del 2019 les
inversions previstes al Pla director de mobilitat, inclòs el tren
de Llevant”. Això seria la transacció que nosaltres hem
acceptat per part del Partit Socialista.
Després, el Partit Popular ens ha fet una sèrie de propostes
de transacció; la primera, respecte del tema de finançament,
demanar-nos que es posàs que “... aquest finançament fos
acordat abans de final d’any”, i nosaltres creiem que això ja,
vull dir, ja és impossible d’entrada i, a més, així com va deixar
el PP la negociació del tema de finançament. Per tant,
mantenim la nostra proposta número 3 tal com està a les
nostres propostes de resolució.
Després, respecte de la número 9 , sí que ens ha fet una
proposta també de transacció que quedaria afegir “(...)
continuar”, i que quedaria la número 9: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
col·laborant amb el Govern de l’Estat per tal de fomentar el
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coneixement de la llengua catalana per part dels funcionaris
estatals...”, així com queda ja la mateixa resolució.
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(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Després, la número 12, que ens proposava realment fer una
reprovació d’un regidor de l’Ajuntament de Palma en el sentit
del petit comerç, consideram que aquesta cambra no és un lloc
adequat per fer aquestes qüestions; per tant, vostès ja
proposaran a la institució que pertoqui el que creguin
convenient. Per tant, no acceptam aquesta proposta de
transacció.
Després, la número 13, tampoc... crec que nosaltres el que
volem és que es derogui la llei anomenada Montoro i que els
ajuntaments puguin gastar els doblers que tenen, diguem, de
romanents; per tant, amb el tema a afegir el verb “flexibilitzar”
no hi estam d’acord. Per tant, hem de rebutjar aquesta proposta
de transacció del Partit Popular.
Per una altra banda, acceptam la proposta de transacció que
ens ha fet el Partit Popular, a la seva proposta de resolució
número 20, en el sentit de continuar treballant per traslladar
els fangs de Ferreries, tal com ha llegit el Sr. Lafuente. Per
tant, per la nostra part acceptam aquesta transacció.
Només pretenc fer-li una petita referència, perquè crec
que és important. En la meva intervenció no he fet referència
a l’habitatge, però sí que hi ha una pro po sta nostra que fa
referència a l’índex, a cercar instruments perquè es puguin
trobar instruments per fer front, no?, a aquest increment
desmesurat de nivell de rendes que es demanden a moltes
ciutats. Crec que aquí, imagín, supòs que, així com ha dit MÉS
per Menorca i Podem hi votaran a favor, per tant, agrair-losho, però també agrair al Sr. Melià perquè ha fet una menció
que és un tema a estudiar i crec que en aquest moment també
vull agrair personalment que tenguin en consideració que és un
tema a estudiar.
Finalment, el tema territorial. És clar, nosaltres aquí fem
una proposta que realment co nsideram que el conflicte
territorial de l’Estat només trobarà solució des del diàleg, i jo
veig que aquí molta gent també ho posa, però al final no
consideren una imposició el 155. Nosaltres sí que consideram
que és una imposició, ja ens imaginàvem que per a Ciudadanos
i per al Partit Popular esperàvem aquest vot en contra; no ens
convenç aquest mirar cap a una altra banda d’El Pi, perquè
creiem que hi ha hagut amenaces en temps de Rajoy de també
intervenir aquesta comunitat autònoma, per tant, creiem que
aquesta acció és possible i que, per tant, nosaltres no creiem
que sigui una amenaça... vull dir, buida de tal.
També és evident que ens sap greu que el Partit Socialista,
que el PSOE, voti... que no voti aquesta proposta nostra; que
no li acceptam la seva transacció perquè consideram que no és
afortunada. Agraïm que Podem sí la voti a favor, i MÉS per
Menorca, però sí que també lamentam que voti a favor d’una
proposta de resolució del Partit Popular que afirma que no hi
ha presos polítics a Espanya; nosaltres no hi estam d’acord des
de MÉS per Mallorca.
Moltes gràcies.

Gràcies, Sra. Campomar. És el torn del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula
el Sr. Jaume Font.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
A veure, intentaré ser didàctic, president. Acceptaríem la
transacció que ens ha proposat Podemos al punt 4, que fa
referència als cotxes de lloguer, amb el que ens ha dit el Sr.
Saura que és: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a tenir regulada l’activitat dels
cotxes de lloguer abans de finals del 2018, incorporant la
capacitat de càrrega d’aquests a un possible reglament a la Llei
de canvi climàtic”. Així hi estaríem d’acord nosaltres, està
escrit aquí i si de cas em fan qualque senya ho tornaré a llegir.
Després, pel que fa referència al Partit Popular
acceptaríem, si l’accepten també Podemos, Podem i PP, que
a l’article 7, que vostès ens fan una proposta de “millorar la
puntualitat, informació a l’usuari i qualitat del servei”, al que
era la nostra inicial que tenia a veure amb “instar el Govern de
les Illes Balears a garantir el servei públic de connexions
aèries” i amb el que ens ha proposat MÉS per Menorca i
Podem i vostès seria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a reivindicar al Govern de
l’Estat les gestions necessàries per garantir com a servei
públic les connexions aèries de Menorca i Eivissa amb la
península -més l’addició del PP- millorant la puntualitat
d’informar, d’informació a l’usuari i qualitat de servei”. Aquí
tal vegada faríem un encaix de quatre partits, si anàs bé.
I ja vaig a les tres que hem acordat amb MÉS per Mallorca
que seria la que fa referència al punt 1, que és: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tornar
a destinar a partir de l’any que ve la totalitat de la recaptació
del cànon d’aigua al manteniment de la millora i ampliació de
la xarxa de depuració d’aigües residuals de les Illes Balears”.
A la 2... no, no, perdó, això és el que jo tenc, ara m’he
embullat, un segon, un segon. Perdó, és: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar -a
continuar- destinant a partir de l’any que ve la totalitat de la
recaptació del cànon de l’aigua, el que preveu la Llei 9/1991,
reguladora del cànon de sanejament de l’aigua”, i es llevaria
tota la resta. L’acceptam aquesta transacció que ha fet MÉS
per Mallorca.
I també acceptaríem la que està en el punt 2, que és que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ajudar els ajuntaments al Pla de gestió sostenible
d’aigua que preveu la revisió anticipada del Pla hidrològic de
les Illes Balears. I també la que ens fa al punt 3, que té
referència al tot inclòs, un poc a nuestro pesar però, vaja,
l’acceptaríem: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a aprovar una regulació del tot
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inclòs que garanteixi els estàndards de qualitat”. Les altres, no
les acceptaríem, i ja no hi entraré per estalviar temps.
I passant al PSIB, i acabam, acceptaríem la transacció que
ens ha ofert al punt 6, a la qual també agraïm a MÉS per
Menorca, que també estava disposat a això, que és que -crec
que és un dia històric avui- el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a col·laborar amb el
Consell Insular de Menorca per estudiar les diferents opcions
de modalitat entre Maó i Ciutadella, entre les que s’inclogui
la viabilitat d’una línia ferroviària entre Maó i Ciutadella.
L’acceptaríem, i també acceptaríem la 15: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer els
estudis que correspongui i impulsar, ben dotats i amb
suficiència financera -que és el que ens proposen-, els
traspassos pendents de competències de l’Estat a la comunitat
autònoma en matèries com justícia i cogestió aeroportuària,
ports d’interès general, costes, litoral, etc.”
Com veuen, del que nosaltres pensam, ja els ho hem dit, no
els robaré més temps.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Font. Doncs passam al Grup Parlamentari
MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr. Nel Martí.
EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:
Sí, intervendré des de l’escó, breument, simplement per dir
que s’han presentat dues propostes de transacció per part del
Partit Popular, de les quals n’acceptam una que ja hem
comunicat, i que afecta simplement a corregir una errada, no
sé si del mateix nivell que la que expressava el portaveu del
Partit Popular, però que donaria com a resultat el text següent:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè la secció del pressupost de l’any 2019
corresponent a la Conselleria d’Educació tingui una dotació
mínima de 1.000 milions d’euros”. Ara només queda esperar
que en el pressupost així sigui una realitat, i fer notar com ha
canviat des de fa cinc anys, amb aquella gran manifestació,
avui poder aprovar una resolució d’aquest tipus, que esperem
que d’aquí a poques setmanes puguem convertir i veure en el
projecte de pressuposts.
Moltes gràcies.

consistiria, allà on diu “...el estado de ejecución...”, afegir
“...el estado de ejecución real”; afegir aquest adjectiu després
de la paraula ejecución, perquè en tenguin coneixement.
I em permetran que comenti un parell de coses respecte
d’alguna intervenció anterior. No entraré en aquestes bubotes
que tenen tants de portaveus, que sempre veure darrere el que
dic una altra cosa; per tant amb això ens allargaríem i tampoc
no tendria gaire sentit, però sí que m’agradaria referir-me a un
parell d’intervencions de portaveus que s’han esquinçat les
vestidures pel fet que jo digués Ciudadela i digués Mahón a
la meva intervenció. Hauran vist que he fet la intervenció en
castellà, hauran vist que les propostes de resolució estaven
escrites en castellà, i evidentment no té res a veure això amb
el fet de si el nom oficial és un o altre, perquè miri, Sra.
Patrícia Font, ja que fa aquest gest, vostè quan parla de
Saragossa, què diu, Zaragoza, quan parla en català? Vostè va
a fer un viatge a Zaragoza, que és el nom oficial? Vostè va fer
un viatge a Cá d iz, que també és el nom oficial? Vostè va a
London, que també és el nom oficial? Miri, les llengües
tradueixen els topònims, igual que tradueixen els noms dels
papes, i això és un signe d’ennobliment d’aquest topònim i
d’aquest papa; vol dir que hi ha una tradició al darrere, vol dir
que aquest nom té una tradició, i per això s’utilitzen així. Per
això es diu Ciudadela, per això es diu Mahón, i evidentment
per això quan un parla català diu Saragossa, diu Cadis i diu
tantes localitats que tenen un nom oficial diferent.
I perdonin aquest aire de mestre tites, però és que
efectivament val la pena fer una certa reflexió abans de posar
en qüestió si una persona parlant castellà utilitza realment els
topònims de la manera més entenedora i més coherent
possible.
I moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pericay. Doncs passam al torn del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. María José
Camps.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, president. Quant a les transaccions que s’han
proposat al Grup Parlamentari Socialista i que acceptam, la de
MÉS per Mallorca a la propo sta de resolució 18, que
substituiríem al final, on diu “hoteler” per “turístic”, sector
hoteler per sector turístic.

EL SR. PRESIDENT:
Doncs passam al Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Montserrat Seijas. El Sr. Pericay, idò.
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Gràcies, president. Intervendré des d’aquí. L’única
proposta de transacció que ens afecta com a subgrup és la que
ens ha fet el Partit Popular en el punt 7 de la nostra..., a la
proposició, diguem, proposta de reso lució número 7, i que

I de les propostes de transacció que ha proposat el Grup
Popular, acceptaríem, a la proposta de resolució 15..., es
proposa afegir després de “...a pactar”, “...abans de l’1 de
gener”. I així mateix acceptaríem la proposta de transacció que
se’ns fa a la proposta número 29, que es proposa afegir “...en
compliment de l’acord per a la millora de l’ocupació pública
de 29 de març de 2017 assolit entre els sindicats més
representatius i el Govern d’Espanya”.
I no acceptaríem cap transacció més.
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(Remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la número 12. Votam.

Doncs un cop s’ha acabat el debat de totes les propostes
presentades, se’n farà la votació en el mateix ordre que s’han
debatudes. D’acord?

22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

Les votarem d’una amb una, eh?, per tant hi ha una estoneta
de votar.

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

La número 13. Votam.

La número 14. Votam.
(Remor de veus)
56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
La número 15. Votam.
Començam les votacions. Passam a les votacions de les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Popular.

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

Votam la primera. Votam.

(Remor de veus)

25 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.

Doncs... tornam votar la número 15. Votam.

Passam a la votació de la número 2, transaccio nada.
Votam.

29 vots a favor; 27 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la número 16. Votam.

56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la número 3. Votam.
La número 17. Votam.
20 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.
26 vots a favor; 30 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la número 4. Votam.
La número 18. Votam.
24 vots a favor; 29 en contra i cap abstenció.
20 vots a favor; 36 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la número 5. Votam.
La número 19. Votam.
25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.
25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la número 6. Votam.
La número 20, transaccionada. Votam.
47 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.
53 vots a favor; cap en contra i 3 cap abstencions.
Passam a la votació de la número 7. Votam.
La número 21. Votam.
56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la número 8. Votam.
La número 22. Votam.
18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.
25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la número 9. Votam.
La número 23. Votam.
24 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.
25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la número 10. Votam.
La número 24. Votam.
55 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.
56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la número 11. Votam.
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La número 25. Votam.

La número 40. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

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

La número 26. Votam.

La número 41. Votam.

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

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

La número 27. Votam.

La número 42. Votam.

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

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

La número 28. Votam.

La número 43. Votam.

55 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

La número 29. Votam.

La número 44. Votam.

22 vots a favor; 28 en contra i 6 abstencions.

42 vots a favor; 14 en contra i cap abstenció.

La número 30. Votam.

La número 45, transaccionada. Votam.

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

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

La número 31, transaccionada. Votam.

Passam a la votació de la 46. Votam.

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

29 vots a favor; 27 en contra i cap abstenció.

La número 32. Votam.

Passam a la votació de la 47. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

26 vots a favor; 28 en contra i 2 abstencions.

La número 33. Votam.

Passam a la votació de la 48. Votam.

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

49 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció.

La número 34. Votam.
23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, passam a la votació de la
número 1, transaccionada. Votam.

La número 35. Votam.

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

20 vots a favor; 35 en contra i 1 abstenció.

Passam a la votació de la número 2. Votam.

La número 36. Votam.

15 vots a favor; 36 en contra i 3 abstencions.

18 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

Passam a la votació de la número 3. Votam.

La número 37. Votam.

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

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

La número 4. Votam.

La número 38. Votam.

33 vots a favor; 19 en contra i 4 abstencions.

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

La número 5. Votam.

La número 39. Votam.

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

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

La número 6. Votam.
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32 vots a favor; 21 en contra i 2 abstencions.

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

La número 7. Votam.

La número 22. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

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

La número 8. Votam.

La número 23. Votam.

10 vots a favor; 40 en contra i 6 abstencions.

37 vots a favor; 1 en contra i 18 abstencions.

La número 9. Votam.

Ara passam a la 24, transaccionada. Votam.

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

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

La número 10. Votam.
56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
La número 11. Votam.
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Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, Mallorca, perdó. Votació de
les pro postes de resolució del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, passam a la votació de la número 1, transaccionada.
Votam.

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

38 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.

La número 12. Votam.

La número 2. Votam.

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

35 vots a favor; 18 en contra i 3 abstencions.

La número 13. Votam.

La número 3. Votam.

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

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

La número 14. Votam.

La número 4. Votam.

14 vots a favor; 22 en contra i 20 abstencions.

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

La número 15. Votam.

La número 5. Votam.

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

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

La número 16, transaccionada. Votam.

La número 6. Votam.

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

38 vots a favor; 18 en contra i cap abstenció.

La número 17. Votam.

La número 7. Votam.

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

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

La número 18. Votam.

La número 8. Votam.

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

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

La número 19. Votam.

La número 9, transaccionada. Votam.

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

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

La número 20. Votam.

La número 10. Votam.

13 vots a favor; 40 en contra i 3 abstencions.

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

La número 21. Votam.

La número 11. Votam.
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20 vots a favor; 20 en contra i 16 abstencions.
(Remor de veus)
Repetim la votació de la número 11. Votam.

33 vots a favor; 18 en contra i 5 abstencions.
Doncs, seguidament, passam a les votacio ns de les
propostes de resolució del Grup Parlamentari El P i
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

20 vots a favor; 19 en contra i 16 abstencions.

Sí, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 15, si no vaig equivocat.

Passam a la votació de la número 12. Votam.

(Se sent una veu de fons que diu: “5 no, 6")

(Alguns aplaudiments)

6. 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 15. Estau totes i tots?

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

Passam a la vo tació de la número 1, transaccionada.
Votam.

(Remor de veus)
56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Tornam repetir. Silenci, per favor, què després ens
embullam amb les votacions!

La número 2, transaccionada. Votam.

Tornam votar la número 12. Votam.

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

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

La número 3, transaccionada. Votam.

Passam a la votació de la número 13. Votam.

38 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.

36 vots a favor; 1 en contra i 19 abstencions.

La número 4, transaccionada. Votam.

Passam a la número 14. Votam.

15 vots a favor; 23 en contra i 18 abstencions.

38 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.

La número 5. Votam.

La número 15. Votam.

28 vots a favor; 27 en contra i 1 abstenció.

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

La número 6, transaccionada. Votam.

La número 16. Votam.

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

38 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.

La número 7, transaccionada. Votam.

La número 17. Votam.

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

38 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.

La número 8. Votam.

La número 18. Votam.

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

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

La número 9. Votam.

La número 19. Votam.

44 vots a favor; 12 en contra i cap abstenció.

38 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.

La número 10. Votam.

La número 20. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

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

La número 11. Votam.

La número 21. Votam.

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

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

La número 12. Votam.

La número 22. Votam.

38 vots a favor; 1 en contra i 17 abstencions.
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La número 13. Votam.

15 vots a favor; 21 en contra i 20 abstencions.

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

La número 12. Votam.

La número 14. Votam.

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

29 vots a favor; cap en contra i 27 abstencions.

La número 13. Votam.

La número 15, transaccionada. Votam.

54 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

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

La número 14. Votam.

La número 16. Votam.

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

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

La número 15. Votam.

Passam a les propostes de resolució del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, passam a la votació de la proposta número
1. Votam.
56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
La número 2. Votam.
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38 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.
La número 16. Votam.
56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Mixt, de la Sra. Montserrat Seijas.

56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Passam a la votació de la proposta número 1. Votam.
La número 3. Votam.
Tornam repetir la votació de la proposta número 1. Votam.
54 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.
12 vots a favor; 26 en contra i 18 abstencions.
La número 4. Votam.
La número 2. Votam.
36 vots en contra; 17 en contra i 3 abstencions.
5 vots a favor; 27 en contra i 24 abstencions.
La número 5. Votam.
La número 3. Votam.
34 vots a favor; 19 en contra i 2 abstencions.
6 vots a favor; 30 en contra i 20 abstencions.
La número 6. Votam.
La número 4. Votam.
38 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.
6 vots a favor; 44 en contra i 6 abstencions.
La número 7, transaccionada. Votam.
54 vots a favor; cap en contra i 2 abstencions.

Doncs passam a la votació de les propostes de resolució
del Grup Parlamentari Mixt, del Sr. Salvador Aguilera.

La número 8. Votam.

Passam a la votació de la proposta número 1. Votam.

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

23 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

La número 9. Votam.

La número 2. Votam.

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

9 vots a favor; 45 en contra i 2 abstencions.

La número 10. Votam.

La número 3. Votam.

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

9 vots a favor; 45 en contra i 2 abstencions.

La número 11. Votam.

La número 4. Votam.
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24 vots a favor; 30 en contra i 2 abstencions.
Seguim amb la votació de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Mixt. Passam a les de la Sra. Consuelo
Huertas.

La número 5. Votam.
26 vots a favor; 20 en contra i 10 abstencions.
La número 6. Votam.

Passam a la votació de la número 1. Votam.

54 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

5 vots a favor; 47 en contra i 3 abstencions.

La número 7, transaccionada. Votam.

La número 2. Votam.

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

11 vots a favor; 45 en contra i cap abstenció.

La número 8. Votam.

La número 3. Votam.

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

27 vots a favor; 29 en contra i cap abstenció.

Doncs passam a la votació de les propostes de resolució
del Grup Parlamentari Socialista.

La número 4. Votam.
(Remor de veus)
3 vots a favor; 48 en contra i 5 abstencions.
Estam? Silenci, per favor.
Passam a la votació de les propostes de resolució també
del Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera.

Passam a la votació de la número 1. Votam.

Passam a la votació de la proposta número 1. Votam.

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

18 vots a favor; 20 en contra i 18 abstencions.

La número 2. Votam.

La número 2. Votam.

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

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

La número 3. Votam.

La número 3. Votam.

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

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

La número 4. Votam.

La número 4. Votam.

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

38 vots a favor; cap en contra i 18 abstencions.

La número 5. Votam.

Seguim amb el Grup Parlamentari Mixt. Passam a les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans.

56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
Passam a votació de la número 6. Votam.

Passam a la votació de la proposta número 1. Votam.
55 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.
24 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.
La número 7. Votam.
La número 2. Votam.
(Algunes rialles i remor de veus)
20 vots a favor; 30 en contra i 6 abstencions.
Silenci.
La número 3. Votam.
56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.
20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.
La número 8. Votam.
La número 4. Votam.
49 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.
3 vots a favor; 32 en contra i 21 abstencions.
La número 9. Votam.
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45 vots a favor; cap en contra i 11 abstencions.

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

La número 10. Votam.

La número 25. Votam.

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

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

La número 11. Votam.

La número 26. Votam.

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

51 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.

La número 12. Votam.

La número 27. Votam.

55 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

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

La número 13. Votam.

La número 28. Votam.

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

55 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

La número 14. Votam.

La número 29, transaccionada. Votam.

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

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

La número 15, transaccionada. Votam.

La número 30. Votam.

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

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

La número 16. Votam.

La número 31. Votam.

27 vots a favor; 2 en contra i 27 abstencions.

55 vots a favor; 1 en contra i cap abstenció.

La número 17. Votam.

La número 32. Votam.

52 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

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

La número 18, transaccionada. Votam.

La número 33. Votam.

52 vots a favor; 2 en contra i 1 abstenció.

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

La número 19. Votam.

La número 34. Votam.

49 vots a favor; 1 en contra i 5 abstencions.

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

La número 20. Votam.

La número 35. Votam.

50 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.

35 vots a favor; 18 en contra i 3 abstencions.

La número 21. Votam.

La número 36. Votam.

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

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

La número 22. Votam.

La número 37. Votam.

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

49 vots a favor; 2 en contra i 5 abstencions.

La número 23. Votam.

La número 38. Votam.

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

32 vots a favor; 18 en contra i 6 abstencions.

La número 24. Votam.
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Doncs donam per acabada la votació de les propostes de
resolució de tots els grups parlamentaris...
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EL SR. PERICAY I HOSTA:
Perdoni, Sr. President, m’ha semblat que hi havia una
votació en què hi havia un empat, però per ventura ho he mirat
malament...
EL SR. PRESIDENT:
No, s’ha desempatat.
(Remor de veus)
EL SR. PERICAY I HOSTA:
Idò ho he mirat malament, no, no era entre a favor i en
contra...
(Remor de veus)
... no, no, no, ho he mirat malament.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pericay.
Doncs, com que no hi ha més assumptes a tractar, aixecam
la sessió.
Moltes gràcies a totes i a tots.
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Article 3
Modificació de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2018

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Es modifica l’article 36 de la Llei 13/2017, de 29 de
desembre, de pressupostos generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l'any 2018, que queda redactat de la
forma següent:

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2018, admet a tràmit les propostes de
resolució següents, amb tramitació davant el Ple.

"Article 36
Reducció de taxes i de prestacions patrimonials públiques
no tributàries

Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1. Per a l'any 2018 les quotes fixes de les taxes i de les
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries de
la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per
normes de rang legal es reduiran un 30%, amb excepció de
les taxes portuàries i de les taxes sobre el joc, regulades en
la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
En el cas de taxes o prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributaris de quota variable amb tipus de
gravamen que no sigui percentual, la reducció establerta en
el paràgraf anterior s'entén referida al tipus de gravamen
específic o gradual aplicable a la base.
2. Les xifres resultants de l'aplicació del coeficient establert
en l'apartat anterior s'han d'arrodonir per excés o per defecte
al cèntim més pròxim. En el cas que en haver aplicat aquest
coeficient s’obtingui una quantia la tercera xifra decimal
sigui cinc, l'arrodoniment s'ha de fer a la xifra superior.
3. S'exceptuen de la reducció prevista en aquest article les
taxes i les prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributaris la quantia de les quals sigui objecte de
modificació expressa mitjançant la disposició final primera
de la present llei."
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s'oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final única
Entrada en vigor i àmbit temporal de vigència
Aquesta llei entrarà en vigor una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
No obstant això, les modificacions del text refós de les
disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, entraran en vigor el 31
de desembre de 2018.
Palma, 11 de setembre de 2018
El diputat
Gabriel Company i Bauzá
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

A)
RGE núm. 10252/18, del Grup Parlamentari El PiProposta per les Illes Balears, derivades del Debat de
política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears presenta, derivades del Debat de política general
del Govern, les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tornar destinar, a partir de l’any que ve, la totalitat de
la recaptació del cànon de l’aigua en el manteniment, la millora
i l’ampliació de la xarxa de depuració d’aigües residuals de les
Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un pla per separar les xarxes de
pluvials i d’aigües fecals a tots els municipis de la comunitat
autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar abans de finals de 2018 una regulació del tot
inclòs que garanteixi estàndards de qualitat que limitin la
proliferació sense control d’aquesta oferta.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tenir regulada l’activitat dels cotxes de lloguer abans
de finals 2018.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures efectives, coordinades amb totes les
administracions competents, per eradicar la venda ambulant
il·legal i donar suport al comerç de proximitat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la viabilitat d’una línia ferroviària entre Maó
i Ciutadella.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir com a servei públic les connexions aèries de
Menorca i Eivissa amb la Península.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar l’increment de l’ecotaxa aprovat enguany i
tornar als plantejaments inicials fins que l’impost estigui
plenament consolidat.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el consells insulars a impulsar una política favorable
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a la modernització dels establiments turístics, tot evitant
posar-hi entrebancs.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el consells insulars a replantejar la política sobre el
lloguer turístic, a fi i efecte de fer aflorar l'oferta que compleixi
uns requisits mínims de qualitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar y prendre decisions per controlar la bombolla
del lloguer.
4. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
derogar la reforma laboral i sol·licita que el Govern de les Illes
Balears insti el Govern d'Espanya a la derogació plena de la
reforma laboral.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a canviar la central de contractació per tal de garantir
que, respectant els principis de publicitat i concurrència, els
petits i mitjans empresaris puguin participar i que es facin lots
que es licitin per illes.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que insti el Ministeri d’Hisenda a modificar la
normativa aplicable per tal d’eliminar les restriccions de
creació de places i de despesa als ajuntaments de les Illes
Balears que tinguin els comptes sanejats.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar progressivament la partida pressupostària
per a la Universitat de les Illes Balears amb l’objectiu que en
2 anys se l'hagi situat dins la mitjana estatal d’inversió per
alumne universitari.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a duplicar la inversió en R+D+I.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer els estudis que correspongui i a impulsar, ben
dotats, els traspassos pendents de competències de l’Estat a la
comunitat autònoma, en matèries com justícia, cogestió
aeroportuària, ports d’interès general, costes i litoral, etc.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar els canvis normatius per reduir l’impost de
successions i donacions.
Palma, a 20 de setembre de 2018
El portaveu
Jaume Font i Barceló

B)
RGE núm. 10253/18, del Grup Parlamentari Mixt,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt presenta, derivades
del Debat de política general del Govern, les propostes de
resolució següents:

Palma, a 20 de setembre de 2018
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
La portaveu suplent

C)
RGE núm. 10263/18 (complementat amb l'escrit RGE
núm. 10299/18), del Grup Parlamentari Mixt, derivades del
Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt presenta, derivades
del Debat de política general del Govern, les propostes de
resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar al Ple d'infraestructures educatives com a
actuació urgent per a 2019, la construcció de l'Escola Oficial
d'Idiomes d'Eivissa i l'Escola d'Arts d'Eivissa, així com a dur a
terme les actuacions necessàries per revertir el dèficit històric
que pateix l'illa d'Eivissa en infraestructures educatives.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar el reglament que desenvolupi el decret
d'emergència habitacional que es va aprovar l'estiu de 2017.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la partida pressupostària de 2019 per la
manca d'efectius i de mitjans al servei d'agent de medi
ambiental del Govern balear; així com la creació d'un cos
d'agents de la mar i els mitjans necessaris per desenvolupar la
seva tasca, davant del fet de ser la comunitat autònoma de tot
l'Estat espanyol amb menys agents de medi ambient.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme la construcció del Parc Bit d'Eivissa, així
com a fer les passes necessàries perquè la investigació, al
recerca i la innovació siguin una realitat a l'illa d'Eivissa i
contribueixin a revertir la dependència absoluta del turisme
com a motor únic del model econòmic.
Palma, 21 de setembre de 2018
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo
El portaveu

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que presti especial atenció a la renovació de les
infraestructures del seu àmbit competencial a l'illa de Menorca.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a atendre les demandes del comitè d'empresa de
Quesería Menorquina per tal de desbloquejar la situació d'una
indústria emblemàtica per a Menorca.
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D)
RGE núm. 10264/18, del Grup Parlamentari Mixt,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt presenta, derivades
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del Debat de política general del Govern, les propostes de
resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adaptar els imports de cobertura de la Renda Social
Garantida en tots els casos, a fi que iguali o superi les quantitats
calculades per la UE com a llindar de pobresa espanyol en el
marc de la Carta Social Europea.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar instruments a fi de fer efectiva la
transparència compromesa en els acords pel canvi establerts a
principi de legislatura, que tots els pacients puguin ser inclosos
a les llistes d'espera en el mateix moment que ho sol·licitin,
saber la seva situació a les llistes d'espera i el temps aproximat
que els manca per a l'atenció, amb garanties i màxim rigor.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir a sis mesos com màxim el temps d'espera de
tramitació administrativa als efectes de la Llei 39/2006, de 14
de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència, des que se sol·licita el
reconeixement del dret fins que el sol·licitant gaudeix de la
seva prestació o servei, tal com estableix la llei, publicant els
llistats d'espera de manera transparent i que els hereus dels
dependents que hagin mort esperant una prestació o servei més
de sis mesos puguin cobrar els endarreriments.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la construcció, en un període no superior a tres anys,
d'un hospital que doni cobertura al Ponent de Mallorca, ja que
és una de les zones amb gran densitat de població i amb un
extraordinari índex de població flotant que està mancada d'un
servei d'aquest tipus.
Palma, 19 de setembre de 2018
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud
El portaveu

E)
RGE núm. 10272/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, derivades del Debat de política general del
Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt presenta, derivades
del Debat de política general del Govern, les propostes de
resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar les compensacions per manutenció i
allotjament dels malalts i familiars que s’han de desplaçar per
ser atesos en un hospital fora de la seva illa de residència.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adjudicar la realització del projecte pilot de recàrrega
de l'aqüífer de migjorn de Menorca abans que finalitzi el primer
trimestre de l'any 2019.
3. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del Govern
de les Illes Balears en el seu suport a la declaració de la cultura
Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la UNESCO,

impulsada pel Consell Insular de Menorca, i l’insta a continuar
aquesta tasca a través del Pla de Menorca Talaiòtica
2018-2020.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar amb més efectius econòmics i de personal el
desplegament del Decret de Posidònia.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el Decret de creació de l’Oficina de Drets
Lingüístics abans d’acabar l’any 2018.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb el Govern de l’Estat i la Comissió
Europea la declaració d’obligació de servei públic (OSP) de la
ruta Menorca-Barcelona.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la secció del pressupost de l’any 2018 corresponent
a la Conselleria d’Educació tingui una dotació mínima de 1.000
milions d’euros.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar un suport decidit al centres docents amb Pla
d'Innovació Educativa (PIP), dotant-los dels recursos humans
i materials necessaris perquè les experiències reïxin.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ampliar el programa TISE a tots els instituts
d'educació secundària de les Illes Balears.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar l'elaboració d'una pla d'atenció a la diversitat
en el sistema educatiu que sistematitzi totes les accions
adreçades a la inclusió educativa.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una nova línia d'ajuts a les entitats
representatives de la comunitat educativa destinada
(federacions de pares i mares, associacions de docents i
associacions de directors) exclusivament a dotar-les de recursos
humans que els permetin dur a terme la seva comesa en
condicions.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tramitar i aprovar un projecte industrial estratègic del
sector lleter menorquí, que exploti les sinergies entre els actius
ramaders i industrials i que afavoreixi un reforçament de les
expectatives empresarials de Quesería Menorquina.
13. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació a incloure l'aprovació d'oposicions docents com un
mèrit en les convocatòries de selecció de personal funcionari
interí docent per cobrir vacants i substitucions.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Govern de l'Estat el compliment del Reial
Decret 1034/99 pel que fa a les compensacions al trànsit
interinsular de mercaderies.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Govern de l'Estat la modificació del Reial
Decret 1034/99 per tal de simplificar la gestió de les
compensacions al trànsit de mercaderies, atendre totes les
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màxim a repartir i per excloure aquestes compensacions del
règim de mínims, en coherència amb el que estableix la Llei del
Règim Especial de les Illes Balears.
16. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat a publicar de forma urgent la
convocatòria 2018 d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges per
millorar-ne l'accessibilitat.
Palma, 20 de setembre de 2018
El portaveu
Nel Martí i Llufriu
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presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar la comercialització de l'energia com a
principal tasca de l'Institut de l'Energia de les Illes Balears per
tal de lluitar amb l'oligopoli energètic existent, democratitzar
l'energia a la nostra comunitat autònoma garantint el
proveïment d'energia més barata per lluitar contra la pobresa
energètica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar la totalitat del desenvolupament reglamentari
de la Llei d'habitatge abans que acabi aquesta legislatura amb
l'objectiu de fer efectiu el dret d'accés a l'habitatge.

F)
RGE núm. 10273/18, del Grup Parlamentari Mixt (GxFPSOE), derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (GxF-PSOE)
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears constata el retard del
Govern de les Illes Balears en l'aprovació del decret que ha de
desenvolupar la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació
del transport marítim de les Illes Balears, i l'insta a fer realitat
la seva aprovació abans de finalitzar la present legislatura, amb
el màxim acord i consens amb el Consell Insular de
Formentera.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears en col·laboració amb el Consell de Formentera a
complir i desenvolupar la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l'habitatge pel que fa a la creació del servei d'acompanyament
a l'habitatge a Formentera abans que finalitzi el present any, tot
ampliant la cobertura d'atenció especialitzada i presencial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a planificar al pressupost de 2019 la creació i posterior
gestió del Servei d'Atenció a les Drogodependències que
organitzarà conjuntament amb el Consell de Formentera.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la modificació del projecte de
llei de consells insulars per adequar aquesta normativa a la
realitat institucional i jurídica del Consell Insular de
Formentera i el seu règim especial, amb l'objecte que aquesta
reforma es traslladi al Parlament abans del final del present
any.
Palma, 20 de setembre de 2018
La portaveu suplent
Sílvia Tur i Ribas

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, al desenvolupament efectiu, amb presència a totes les
Illes, del Servei d'Habitatge Buit previst a la Llei d'habitatge
amb oficines i dotació de personal suficient per afavorir, a cada
territori, la mobilització d'habitatges buits de forma constant.
Començant, aquesta mobilització, invertint el pressupost previst
per a emergència social en matèria d'habitatge per a l'any 2018
per tal de donar suport als territoris que més problemes
pateixen d'accés a l'habitatge.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
retirar el recurs d'inconstitucionalitat de la Llei 9/2017, de
regulació de les corregudes de bous i de protecció dels animals,
i a derogar la llei que declara la tauromàquia com a Patrimoni
Cultural Immaterial a l'Estat espanyol.
5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d'una
oficina de prevenció i lluita contra la corrupció amb tota
l'autonomia i la independència que el nostre ordenament jurídic
permeti.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intensificar la desprivatització dels serveis
externalitzats i dels no sanitaris dels hospitals de les Illes
Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reduint les llistes d'espera augmentant
l'eficiència de l'ús dels recursos propis, desenvolupant una
normativa sobre incompatibilitats i augmentat el nombre de
professionals necessaris.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar la quantia perhom de la Renda Social
Garantida, com a una passa més per avançar cap a una futura
renda bàsica.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per la millora en l'atenció de la salut mental
amb un pla integral acompanyat dels serveis i professionals
necessaris per dur-ho a terme.

G)
RGE núm. 10276/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Podem Illes Balears

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar l'Estatut de l'artista, aprovat al Congrés
dels Diputats per unanimitat, en l'àmbit de les competències de
la nostra comunitat amb l'objectiu de pal·liar l'actual precarietat
laboral dins el sector cultural.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant la inversió en recerca per tal
d'arribar a la mitjana estatal i a continuar treballant per crear les
estructures necessàries perquè aquesta pujada de la inversió
sigui eficient i es millori substancialment l'agilitat
administrativa.

màxim de 3 megacreuers alhora al Port de Palma i 1
megacreuer a la resta dels principals ports de les Illes.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per accelerar el ritme de construcció i
obertura de nous centres educatius i fer complir l'acord sobre
reducció de barracons fins al 70% el 2019.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars i els ajuntaments a fer dels serveis
socials un veritable instrument per a l'atenció a les noves
demandes socials agilitant processos, coordinant els diferents
serveis d'atenció social (habitatge, educació, sanitat, transport,
polítiques fiscals ...), formació als professionals, dotant els
ajuntaments dels recursos necessaris per a programes de
prevenció.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar prioritzant la inversió en l'escola i la
universitat públiques, amb especial atenció a l'etapa 0-3 anys,
i arribant a un pressupost de més de 1.000M d'euros per a la
Conselleria d'Educació en el següent exercici pressupostari.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a cercar la majoria necessària al Congrés dels Diputats per
derogar les dues reformes laborals que han precaritzat el nostre
mercat laboral i que han suposat un atac frontal als drets de les
classes treballadores a la nostra comunitat autònoma.

14. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de les
Illes Balears impulsar i fomentar polítiques amb l'objectiu
d'acabar d'una vegada per totes amb l'urbanisme a la carta,
sense atorgar privilegis a interessos particulars que vagin en
contra l'interès general i la protecció del medi ambient i el
territori.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar les polítiques de mobilitat i foment del
transport públic i a promoure campanyes d'informació i
conscienciació sobre l'escalfament global i la importància de
reduir el consum energètic i l'ús del cotxe privat.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant i promovent la Reserva de la
Biosfera de Menorca, com a referent a les Illes en matèria de
sostenibilitat. I, concretament, instam a aportar anualment
finançament per a actuacions de la Reserva de Biosfera,
especialment les previstes al Pla d'Acció.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar simplificant els tràmits de les ajudes i
subvencions del sector agrari, a notificar les concessions
directament als pagesos i les pageses i agilitar el seu pagament
per fer viable el seu desenvolupament.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a invertir els diners corresponents del Pacte contra la
Violència de Gènere a reforçar la prevenció de les violències
masclistes entre el jovent, a atendre amb més mitjans les
víctimes i els seus infants i a continuar desenvolupant les
actuacions en inspecció de treball per evitar discriminacions i
prevenir riscos des de la perspectiva de gènere.
18. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques implicades (Govern d'Espanya,
Govern de les Illes Balears i ajuntaments) a solucionar els
vessaments d'aigües residuals tant a la mar com a finques
rústiques quan hi ha pluges intenses, mitjançant inversions en
infraestructures hidràuliques.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb les pimes per a la progressiva
implementació de la indústria 4.0. i a continuar desenvolupant
amb més intensitat els instruments legislatius i d'inversió
pública eficient per a la diversificació del nostre model
econòmic amb especial accent en els sectors industrials, agrari,
de la recerca, de les tecnologies de la informació i de la creació
i les indústries culturals.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb l'Autoritat Portuària l'establiment d'un

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una inversió que no baixi dels 3 milions
d'euros dels seus pressuposts per a 2019 per tal de començar la
transició energètica a la nostra comunitat en matèria de
renovables en els àmbits de la seva competència.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El portaveu
Alberto Jarabo i Vicente

H)
RGE núm. 10285/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, derivades del Debat de política general del
Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a signar un conveni que faci possible a partir de 2019 les
inversions ferroviàries previstes als convenis signats
anteriorment entre ambdós governs i que el Govern d’Espanya
va incomplir i, en especial el tren de llevant.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, abans d'acabar el 2018, una proposta de
modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears per iniciar una nova regulació de la modalitat
anomenada "tot inclòs".
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a començar, abans de finalitzar l’any, la negociació per establir
un nou sistema de finançament autonòmic que tengui en compte
el principi d’ordinalitat i que doti de sobirania fiscal les Illes
Balears.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a complir el Protocol d’intencions signat el 3 de desembre de
2015 entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
i el Govern de les Illes Balears i a aprovar els corresponents
convenis que permetin dur a terme les inversions i els projectes
pactats, especialment els de la Platja de Palma i de S’Enclusa
de Ferreries, abans de 31 de desembre de 2018.

reals i eficaços per fer de la I+D+i una eina real de creixement,
qualitat en l’educació i diversificació econòmica.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a revisar el Codi Penal i a derogar la Llei de seguretat ciutadana
(Llei mordassa) per tal de garantir la llibertat d’expressió.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure l’agricultura sostenible que contribueix a
diversificar el paisatge agrícola, i a afavorir l’agricultura
ecològica, la rotació de cultius, l‘ús de varietats autòctones i
dels processos ecològics com a part de la producció d’aliments,
disminuint també la quantitat d’herbicides aplicats en molts
cultius en el marc de les polítiques agràries del Govern de les
Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb la resta d’administracions per tal de
reflexionar sobre el paper de la dona a les festes populars i a
lluitar per la igualtat real tal com preveu la Llei 11/2016, de 28
de juliol, d’igualtat de dones i homes.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retornar la propietat de la casa d’Emili Darder.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a recuperar el Plan Educa 3 per tal de col·laborar amb
l’important esforç pressupostari que realitza el Govern de les
Illes Balears per fomentar l’educació infantil 0-3.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a col·laborar amb el Govern de l'Estat per tal de
fomentar el coneixement de la llengua catalana per part dels
funcionaris estatals que exerceixen a les Illes Balears per tal de
garantir els drets lingüístics prevists a l’Estatut i evitar els casos
de discriminació lingüística.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a accelerar l'ampliació i la remodelació de la depuradora de
Palma, declarada d'interès general.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres del Govern de l’Estat a no suspendre unilateralment
ni l’autonomia ni les funcions de cap comunitat autònoma, ni
dels seus poders executiu ni legislatiu. El conflicte territorial a
l’Estat espanyol només trobarà una solució des del diàleg sense
la imposició de l’article 155.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar les polítiques de suport al petit comerç,
com elements claus dels nostres barris, en venda on-line i
models de venda innovadors.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar la normativa estatal per tal que no s’impedeixi que
els ajuntaments es puguin dotar del personal suficient i de
recursos per donar els serveis públics que necessiten els
ciutadans de les Illes Balears.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a obrir el diàleg efectiu per possibilitar els traspassos de
competència pendents segons l’Estatut en matèries com la
cogestió aeroportuària, els aeroports i ports d’interès general,
les costes i el litoral, la justícia i d’altres.
15. El Parlament de les Illes Balears insta a impulsar
l’aprovació de la Llei de la ciència de les Illes Balears, que
estableixi el marc jurídic necessari per implementar instruments

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a augmentar progressivament la dotació de recursos
humans a totes les illes per fer l’adequat control, inspecció i
vigilància en totes les àrees de rellevància ambiental.

18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a continuar la lluita contra el frau
laboral i la precarietat en l’ocupació, per tal que s’estableixi un
pla de xoc de millora de la qualitat del treball i dels salaris amb
l’objectiu que es pugui arribar a un salari mínim de 1.000€
mensuals.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a la derogació de l’anomenat Impost al sol per la via
d’urgència.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a realitzar els canvis legislatius necessaris per dotar
d’instruments legals els municipis que pateixin increments
desmesurats dels preus de lloguer per intervenir per impedir les
rendes abusives.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar millorant la formació no obligatòria i la
Formació Professional, impulsant una estratègia a 5 anys per
millorar les competències tecnològiques en totes les àrees:
personal de les administracions, estudiants universitaris,
professionals i societat en general. L'objectiu és fer front a
l’economia digital que intensifica dia a dia la seva presència en
totes les àrees de la vida professional i domèstica.
22. El Parlament de les Illes Balears denuncia l'actitud del
president dels Estats Units d'Amèrica vers el poble palestí, insta
el Govern Espanyol a incloure dins la seva agenda amb el
govern dels EEUU la qüestió palestina, la situació de la seva
població refugiada i l'ajuda a l'Agència de les Nacions Unides
per a la Població Palestina refugiada (UNRWA), instant també
que el Govern Espanyol i el Govern de les Illes Balears
augmentin l'ajuda econòmica a la UNRWA.
Palma, 20 de setembre de 2018
El portaveu
Josep Ferrà i Terrasa

I)
RGE núm. 10295/18, del Grup Parlamentari Mixt
(Ciudadanos), derivades del Debat de política general del
Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos)
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presenta, derivades del Debat de política general del Govern,
les propostes de resolució següents:

derivades del Debat de política general del Govern, les
propostes de resolució següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a fer
públic el certificat de català dels alts càrrecs del Govern i del
sector instrumental de la CAIB com a mostra de transparència
i exemplaritat.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’eliminació dels barracons escolars; així com a donar
compliment al seu pla d'infraestructures educatives respecte del
compromès per a l'any 2018, com són les actuacions
pressupostades per al nou CEIP a Santa Eulària, nou CEIP Ses
Planes de Sant Josep, nou CEIP a Caimari, nou CEIP a Can
Picafort, nou CEIP a Campos, CEPA a Calvià Nou, nou centre
d'FP a Estació Marítima de Ciutadella, nou Conservatori de
Maó, CEIP Palma B, ampliació d'aules al CEIP Montaura de
Mancor, CEIP Sant Ferran de Ses Roques de Formentera i
ampliació del CEIP Sant Miquel de Sant Llorenç. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata que no s'ha donat
solució dins aquesta legislatura a les necessitats demandades
per la ciutadania consistents en els nous centres educatius per
a Bunyola, Els Caülls (Marratxí), Inca, Portocristo,
urbanitzacions de Llucmajor; a les ampliacions pendents al
CEIP Pere Cerdà del Port de Sóller, al CEIP Sant Carles a
Eivissa, a l'ampliació necessària a l'IES de Porreres; i a les
necessitats de nous instituts a Maioris (Llucmajor), Son Ferriol
(Palma) i Eivissa (Vila).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
rectificar i donar per bona la nota dels prop de 400 opositors al
cos auxiliar de la CAIB que van aprovar la prova d'informàtica
i ara es veuen obligats a repetir l'examen per culpa de la
incompetència del tribunal.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
combatre l'asfixiant deute que té contreta la nostra comunitat
autònoma mitjançant un ferm compromís de reduir-la. Per a
això, proposa la creació d'una partida pressupostària estable per
a l'amortització efectiva del deute.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
subvencionar el 45%, com mínim, dels costos dels escorxadors
de Ciutadella i Maó, a través del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba).
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
garantir el curs que ve la gratuïtat efectiva dels llibres de text
i del material curricular en tots els centres docents sostinguts
amb fons públics, mitjançant un programa de reutilització i
coresponsabilitat de l'usuari al qual de manera voluntària
puguin acollir-se totes les famílies que així ho desitgin.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
coordinar-se amb la resta d'administracions que treballen en la
prestació d'ajudes socials amb la finalitat d'implantar un
Historial Unificat de l'Usuari de Serveis Socials per a cada
ciutadà beneficiari. La informació continguda en aquest
historial serà compartida de manera confidencial i restringida
per aquelles administracions o associacions col·laboradores en
les quals el ciutadà és demandant i beneficiari de l'ajuda social.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear al fet
que, en honor de la imprescindible transparència -pilar
fonamental en una democràcia-, es publiqui l'estat d'execució
de totes les infraestructures i els projectes recollits en el Pla
d'Infraestructures Educatives, en el Pla d'Infraestructures de
Centres d'Atenció Primària i en el Pla d'Habitatge.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
iniciar els tràmits per crear una Escola de Policia Local a l'illa
d'Eivissa.
Palma, 21 de setembre de 2018
El portaveu
Xavier Pericay i Hosta

J)
RGE núm. 10296/18, del Grup Parlamentari Popular,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular presenta,

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incrementar el personal de suport i els auxiliars
tècnics educatius, perquè no hi hagi cap infant a les nostre illes
que no pugui anar a l'escola en condicions dignes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un veritable bilingüisme entre les nostres
llengües cooficials en els centres educatius així com a potenciar
l’ensenyament de l’anglès.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reelaborar el seu Pla d'Èxit Educatiu i a adoptar
polítiques educatives actives per poder avançar en la millora de
les dades de fracàs escolar, nombre de repetidors, nombre
d'aprovats d'ESO, abandonament escolar prematur, absentisme,
assetjament escolar, competències lingüístiques i altres xifres
educatives que ens situen a la cua a nivell nacional i europeu.
5. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern de
les Illes Balears no ha donat compliment al mandat
parlamentari de millorar i desplegar la Llei de mecenatge
cultural ni la Llei de mecenatge esportiu, per fer atractius els
sectors cultural i esportiu i donar-los impuls.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme les modificacions legislatives necessàries, ja sigui
en l’àmbit laboral com en un altre, que afecti els sectors
productius, per reduir l’atur estructural, la precarietat laboral i
la sinistralitat laboral.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mantenir i millorar el sistema públic de pensions,
incrementant-les així com s’havia compromès i demana el
col·lectiu de pensionistes.
8. El Parlament de les Illes Balears constata que els canvis
legislatius impulsats pel Govern de les Illes Balears no són els
necessàries per continuar en la senda del creixement econòmic
i la creació de llocs de feina, fet que impossibilita la reducció
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de l’atur estructural a les nostres illes. Per tant, insta el Govern
de les Illes Balears a consensuar amb els sectors productius la
incorporació al marc legal d’aquells aspectes que es varen
derogar de les Lleis turística, agrària i del sòl, per tal de
continuar en la senda del creixement econòmic i la creació de
llocs de feina.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar conjuntament amb les altres
administracions implicades les accions necessàries per actuar
contra la venda ambulant il·legal i insta el Govern de les Illes
Balears a crear l’Observatori del Comerç, així com ho ve
reclamant el petit comerç.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar, fins igualar les quanties màximes establertes en
el seu moment, els recursos destinats a polítiques d’ocupació,
de formació i per a prestacions per aturats, com ha vingut
reclamant el Govern de les Illes Balears durant la present
legislatura.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar el Projecte de llei agrària atesa la manca de
consens amb el sector i a recuperar les mesures que
contemplava l’actual llei, que foren derogades pel Govern del
Pacte, per tal que els pagesos de les Illes Balears tenguin futur.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a construir una residència destinada als menorquins,
eivissencs i formenterers que han de rebre atenció sanitària a
Mallorca, i als seus familiars, en lloc de destinar a ús
residencial unes habitacions hospitalàries de Son Espases, amb
l’incompliment que suposa dels compromisos contrets pels
partits del Pacte per aquesta legislatura i de la resolució número
12 aprovada a la segona sessió plenària de dia 31 d’octubre de
2017 en el transcurs del debat sobre l’acció política i de
govern.
13. Donada la persistent manca de recursos humans sanitaris
durant aquesta legislatura, en gran part dels centres i serveis
sanitaris de la nostra comunitat, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir l’acord
parlamentari aprovat el 27 de setembre de 2016, sobre
prevenció d´esperes excessivament prolongades en els serveis
d’urgències hospitalàries, domiciliàries i a proves
diagnòstiques, per àrees de salut, per a la seva presentació als
sindicats i als serveis mèdics afectats a fi de consensuar les
actuacions a realitzar (incloent el Decret de Garantia de
Demora) i d'esbrinar les raons de la falta de personal sanitària
a aquests serveis, i a tots aquells on hi ha hagut manca de
personal sanitari i de substituts, i que ha condicionat les llistes
d´espera d’Ibsalut.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la Proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada i
aprovada per unanimitat dia 8 de febrer de 2017 en els termes
següents: “La Conselleria de Salut proposarà als sindicats
d’àmbit sanitari d´aquesta comunitat amb representació a
l’Ibsalut, iniciar negociacions d´aquelles mesures, incloses les
econòmiques, que suposin una fidelització dels professionals de
les diferents àrees de salut".
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15. El Parlament de les Illes Balears insta la consellera de Salut
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a complir els
acords parlamentaris aprovats , com ara les proposicions no de
llei aprovades a la Comissió de Salut el 7 d´octubre de 2015 i
el 28 d´octubre de 2015, i la resolució número 13 aprovada a
la segona sessió plenària del dia 31 d´octubre de 2017 en el
transcurs del debat sobre l´acció política i de govern, respecte
dels grups de treball de coordinació sociosanitària a totes les
àrees de salut.
16. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina dels
treballadors i les treballadores de la sanitat pública i, davant el
menyspreu continuat d´aquest govern, també constata i
reconeix el paper de la sanitat privada i de la seva col·laboració
amb la sanitat pública per a la millora de la salut d´aquesta
comunitat.
17. El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera de
Salut i el Govern de les Illes Balears a complir la resolució
número 14 aprovada a la segona sessió plenària de dia 31
d´octubre de 2017 en el transcurs del debat sobre l´acció
política i de govern relativa a implantar un servei
d’al·lergologia a l´illa de Mallorca, un a l’àrea de salut
d´Eivissa i Formentera i un altre a l’àrea de salut de Menorca.
18. El Parlament de les Illes Balears, ateses la precarietat i la
necessitat de cobrir determinats llocs de feina en l’àmbit
sanitari, insta el Govern de les Illes Balears a modificar la
normativa vigent a fi que el coneixement del català per als
professionals sanitaris que vulguin accedir a les places de
l’Ibsalut sigui un mèrit en lloc del requisit actual.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i concretament la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca a la immediata tramitació dels expedients
de les ajudes per al PDR que es troben una altra vegada
paralitzades.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer el trasllat dels fangs residuals de la depuradora de
Ferreries fora de l'illa per al seu adequat tractament.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar i executar definitivament durant el 2019
una política eficaç per a la desnitrificació dels aqüífers
d’Eivissa i de Menorca, que presenten concentracions
excessives de nitrats, clorurs i sulfats. Així mateix, insta el
Govern de les Illes Balears a la redacció i l'aprovació dels
projectes per a l’execució de les interconnexions previstes en
el Pla Hidrològic.
22. El Parlament de les Illes Balears constata el retard en
l’execució de les tasques de neteja de torrents previstes per a
enguany i insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla
plurianual de neteges de torrents de totes les illes i a augmentar
les quantitats en el pressupost de 2019.
23. El Parlament de les Illes Balears constata el mal estat
d’emissaris i depuradores de les Illes Balears i insta el Govern
de les Illes Balears a iniciar la construcció i les ampliacions de
depuradores i emissaris necessàries per pal·liar aquesta
situació. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a destinar un mínim de 30
milions d’euros anuals a aquest concepte.
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24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de foment de la conciliació laboral i
familiar amb coordinació amb la resta d’administracions i
agents socials.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les obres necessàries per tal de solucionar la
saturació que pateixen alguns punts de la xarxa viària de les
Illes Balears.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa un programa d’incentius fiscals
destinats a fomentar la posada en el mercat d’habitatges de
lloguer de llarga estada, la rehabilitació d’habitatges destinats
al lloguer de llarga estada, millores que comportin estalvi i
eficiència energètica en els habitatges i la promoció privada de
HPO. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a paralitzar la tramitació del decret pel qual es regulen
els habitatges desocupats, el registre i el procediment de cessió
obligatòria per part dels grans tenidors.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a substituir la campanya per al foment de la llengua
catalana entre els visitants allotjats als establiments turístics per
una campanya informativa sobre la destinació dels fons de
l’impost de turisme sostenible així com el nivell d’execució
dels projectes aprovats.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a revisar l’aplicació de la renda social garantida per
adaptar-la a la realitat, lligar-la a la inserció laboral i apropar-la
així a totes les persones que ho necessitin.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de foment de la promoció de
l’autonomia personal mitjançant les noves tecnologies
aplicades a aquesta tipologia de serveis.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a agilitar el desenvolupament i l’aplicació efectiva de
la Llei d’igualtat de dones i homes i a aprovar i registrar en el
Parlament el projecte de llei del voluntariat abans que finalitzi
el present any 2018.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a definir, en el termini màxim de dos mesos, el “nou”
model de radiotelevisió pública anunciat a principis d’aquesta
legislatura, amb concreció dels seus trets definidors en
comparació amb l’actual.
30. El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei
4/2008 ha provocat un allau d'indemnitzacions que suposen un
cost de 220 milions d'euros, en conseqüència, insta el Govern
de les Illes Balears a concretar com fa comptes fer front al
pagament de les grans indemnitzacions reconegudes per
diferents sentències judicials com a conseqüència de les
desclassificacions derivades de l’aprovació de la Llei 4/2008.
31. El Parlament de les Illes Balears constata que a Espanya no
existeixen els mal anomenats “presos polítics” i manifesta el
respecte més absolut a la tasca que desenvolupen els jutges i
tribunals de justícia així com a la legalitat vigent.
32. El Parlament de les Illes Balears reprova la política de
mobilitat duta a terme durant la present legislatura, amb una
manifesta manca de mesures d’aposta per al transport públic en
la qual ni tan sols haurà estat capaç de posar en marxa el nou
mapa concessional previst per la llei per a l’1 de gener de 2019.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implantar, de manera progressiva, una reducció del
50% del preu dels bitllets del transport públic i a establir una
subvenció al transport escolar dels centres educatius concertats
i, en conseqüència, a incorporar la corresponent partida
pressupostària en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a 2019.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la modificació de la Llei 8/2012, de
turisme, als efectes d'eliminar el que es disposa per a la millora
de la inversió per a la reconversió d'establiments turístics i
prorrogar per un període de quatre anys més les condicions que
establia originàriament la llei, donada la manca de projectes
presentats des que va tenir lloc la darrera modificació.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que s’abstingui de presentar un projecte de llei de
modificació de la Llei turística, per tal de regular el “tot inclòs”
que no compti amb un ampli consens del sector afectat.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir a la meitat l’impost de l’ecotaxa i eliminar
aquest impost a les estades turístiques en temporada baixa, així
com a destinar-lo a temes mediambientals i de manera
prioritària a la millora de la xarxa de sanejament i depuració
d'aigües per pal·liar el desastre ecològic i el perjudici per a la
imatge turística que han suposat els continus abocaments
d'aigües fecals i tancaments de platges en plena temporada alta.
39. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears
a actuar amb contundència davant els actes vandàlics contra el
sector turístic o les manifestacions de fòbia explícita contra les
persones que ens visiten i, en particular, a perseguir
judicialment o administrativament els actes vandàlics concrets
que es produeixin, en la modalitat que sigui, susceptibles de ser
sancionats, o bé denunciar-los davant la Fiscalia personant-se,
si escau, en qualsevol diligència que estigués oberta per aquesta
raó.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a complir, en el termini d'un mes, allò que estableix
l'article 20.4 apartat segon de la Llei 2/2016, de 20 de març, de
l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del
turisme sostenible, i en aquest sentit a publicar, en un lloc web
específic, tota la informació sobre l’estat econòmic i d’execució
dels projectes aprovats per la Comissió de Turisme Sostenible
des de la data en què entrà en vigor l’impost.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a permetre el lloguer turístic en sòl rústic i en sòl rústic
protegit, per tal d’evitar la pèrdua de rendiments patrimonials
de molts ciutadans.
42. El Parlament de les Illes Balears constata que les polítiques
dutes a terme pel Govern de les Illes Balears durant la present
legislatura en matèria de medi ambient, territori, agricultura i
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habitatge han suposat un atac a la propietat privada i s’han dut
a terme sense cap tipus de consens amb els sectors i les
persones afectats.
43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar durant la tramitació parlamentària dels
pressuposts de la CAIB per a 2019, una reforma fiscal que
suposi, com a mínim, un estalvi per a les famílies de Balears
d'almenys uns 195 milions d’euros, que beneficiï el 80% de la
població, amb especial incidència en la reducció de l'Impost de
successions i donacions que suposa una doble imposició així
com rebaixes fiscals i incentius per a l'adquisició de primers
habitatges o lloguers de llarga durada així com ajudes a les
famílies per a l'adquisició de llibres de text o escoletes de 0-3
anys.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a presentar dins el que resta de 2018 una proposta de reforma
del sistema de finançament autonòmic que resolgui les
insuficiències dels sistema i garanteixi els principis d’igualtat,
equitat, ordinalitat, transparència i corresponsabilitat fiscal.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a acordar un nou REB que pugui
entrar en vigor dia 1 de gener de 2018, en compliment dels
terminis compromesos inicialment, i que suposi la compensació
dels costos d’insularitat reals que actualment pateixen els
nostres ciutadans i les nostres empreses i que tingui, per tant, el
seu reflex en els pressuposts generals de l’Estat per a 2019.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar, reivindicar i tancar els acords necessaris
amb el Govern d’Espanya a fi de garantir abans de finals de la
present legislatura l’execució de les inversions estatutàries, la
millora del sistema de finançament de les comunitats
autònomes i l’aprovació del nou Règim Especial per a les Illes
Balears; així com a situar la inversió per càpita a les Illes
Balears, mitjançant els pressuposts generals de l’Estat per a
2019, almenys a la mitjana de l’Estat espanyol.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar amb el Govern de l’Estat els convenis que
siguin necessaris, a fi de donar compliment al protocol
d’intencions firmat entre els dos governs el mes de desembre de
2015 i que suposen el desenvolupament del Conveni de
carreteres.
48. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes
Balears a gestionar els comptes públics amb rigor i seguint les
regles fiscals vigents, tant amb els objectius de dèficit i de
deute, com amb la regla de despesa.
Palma, 19 de setembre de 2018
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

K)
RGE núm. 10298/18, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del Debat de política general del Govern.
D'acord amb l'article 178 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta,
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derivades del Debat de política general del Govern, les
propostes de resolució següents:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a aprovar una llei contra la tracta d’éssers humans amb
finalitats d’explotació sexual.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir que tot el material didàctic i els llibres de text
promoguin valors igualitaris i no estereotipats, visibilitzant la
contribució de les dones a la societat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar un pla d’acció específic per prevenir la
violència de gènere i sexual entre adolescents.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a difondre
els serveis i recursos posats a disposició per a la població
LGTBI per tal de garantir els seus drets i llibertats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear el cens públic d'organitzacions del Tercer
Sector Social de Balears, que s’entendrà integrat dins el
Registre general d’entitats d’iniciativa social.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar una estratègia de promoció del Tercer
Sector Social de Balears, en col·laboració amb les entitats i els
altres agents socials i econòmics interessats.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a recuperar els 150.000€ que s’havien compromès als
pressupostos generals de l’Estat i finalment el govern del PP no
va contemplar per al teatre d'Es Born de Ciutadella.
8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears perquè continuï col·laborant amb els
ajuntaments de totes les Illes per tal d’ajudar-los al
manteniment dels espais i les infraestructures tant culturals com
esportives per crear xarxa entre illes.
9. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears perquè continuï amb la feina de modificació i
redacció de la Llei de salvaguarda del patrimoni immaterial,
antigament anomenada Llei de cultura popular, per tal que les
companyies que treballen en aquest àmbit siguin degudament
reconegudes i puguin recórrer tota la comunitat per tal
d'apropar i donar a conèixer les diferents modalitats culturals
de i entre totes les Illes.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en la millora i el manteniment de
les infraestructures hídriques, en el seguiment del Pla
Hidrològic i en les línies d’actuació necessàries per garantir la
recuperació dels nostres aqüífers i dels recursos hídrics de les
nostres illes.
11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar reduint les llistes d’espera sanitàries, a
recuperar el decret de garanties de demora i a restituir el
Defensor de l’usuari de la sanitat de les Illes Balears.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar el decret de carrera investigadora, crear un
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programa de captació de talent investigador en salut i a
treballar per aconseguir l’acreditació de l’IdISBa per part de
l’Institut Carlos III.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a millorar la protecció dels ciutadans fomentant el
consum responsable i posant al seu abast les eines necessàries
per fomentar la defensa dels consumidors.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar el pla d’infraestructures sanitàries per
reformar, renovar i construir nous centres de salut i altres
instal·lacions sanitàries, com l’antic Hospital Son Dureta,
l’Hospital Verge del Toro o l’antic Can Misses.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a pactar un nou Règim Especial
per a les Illes Balears que resolgui, d’una vegada per totes, les
conseqüències derivades del nostre fet insular i que, per tant,
inclogui mesures relatives al transport aeri i marítim, a la
compensació de la insularitat als determinats sector productius,
avantatges fiscals i incentius a la producció i un Fons
d’Insularitat per a la realització d’inversions públiques.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar la línia de recuperació de l’autonomia
financera de la CAIB que suposa el retorn als mercats privats
tradicionals per obtenir finançament al marge dels mecanismes
de liquiditat de l’Estat, i dóna suport al pla d’endeutament de
la CAIB per fer efectiva la sortida als mercats prevista el 2019,
de manera que es puguin obtenir millors condicions de
finançament, i iniciar així la desvinculació gradual dels
mecanismes de l’Estat esmentats perquè aquesta desvinculació
es pugui completar l’any 2021.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir l’aposta per la docència, la recerca i la
innovació de la Universitat pública -UIB- per garantir la
igualtat d’oportunitats entre els nostres joves.
18. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant activament per la
desestacionalització i la potenciació de l’activitat turística
durant els mesos d’hivern amb l’objectiu d’allargar la
temporada, diversificar l’oferta i garantir la millora de les
cotitzacions socials dels treballadors i les treballadores del
sector l’hoteler.
19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a mantenir la col·laboració entre
ambdues administracions per avançar en la tramitació de
projectes d’inversió per la millora de les zones turístiques
madures i a continuar cooperant en la millora de la qualitat
turística de les Illes Balears per garantir la millora del servei i
de l’activitat turística.
20. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
d’apostar per la diversificació dels sectors econòmics de les
Illes Balears i, per això, insta el Govern de les Illes Balears a
continuar impulsant les polítiques d'R+D+I en sectors
emergents i d’alt volum de negoci com la salut, el turisme o el
medi ambient, amb l’objectiu d’incrementar la seva
competitivitat.

21. El Parlament de les Illes Balears valora favorablement els
resultats obtinguts en l’aplicació del Pla d’Ocupació de Qualitat
de les Illes Balears (2017-2020) en el seu primer any en vigor
i insta el Govern de les Illes Balears a adoptar les mesures
necessàries per complir amb els objectius prevists per a 2020
en relació amb la reducció de la precarietat laboral i de l’atur,
i l’increment de l’ocupació de qualitat i la universalització de
les polítiques actives d’ocupació.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a derogar l’article 28 del Reial Decret 20/2012, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la
competitivitat, amb l’objectiu de recuperar els dos períodes
tradicionals de rebaixes i ajustar la realitat comercial de cada
comunitat autònoma per millorar la seva competència.
23. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
mesura impulsada pel Govern de les Illes Balears i l’insta a
continuar avançant en el canvi metodològic, organitzatiu i
pedagògic necessari per poder acollir alumnat de primer i
segon d'ESO als centres d’Infantil i Primària de les diferents
illes i, així, donar resposta a la demanda de la comunitat
educativa.
24. El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
l’inici de les activitats de l’Institut d’Estudis a Distància
(IEDIB) com a eina d’ajuda a fer front al problema
l’abandonament escolar i insta el Govern de les Illes Balears a
establir les mesures necessàries per augmentar i complementar
l’oferta educativa d’aquest institut.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar promovent programes de turisme social
interilles per poder desenvolupar-los durant els mesos d’hivern
i facilitar així el procés de desestacionalització de l’activitat
turística i econòmica en general, permetent millorar l’ocupació
en moments de majors taxes de desocupats.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar revisant i millorant la legislació vigent per
poder detectar i reduir aquells aspectes que permeten el
desenvolupament d’activitats al·legals de caràcter intrusiu a
diferents sectors, i a continuar amb el desenvolupament
d’accions de lluita contra l’intrusisme.
27. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions i entitats que treballen amb persones majors
(Govern, consells, ajuntaments i entitats) a coordinar-se en la
promoció d’accions per un envelliment actiu, especialment a
aquelles persones que viuen en soledat.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promocionar el distintiu de qualitat de les empreses
de cotxes de lloguer sense conductor, avalades per la Direcció
General de Consum.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formalitzar les convocatòries de l’Oferta Pública
d’ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya,
als efectes de prevenir la mort de ciclistes i vianants en accident
de trànsit, a dur a terme campanyes de sensibilització en la
conducció, i així mateix, a impulsar la reforma dels articles 142
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i 195 del Codi Penal, que regulen l’homicidi imprudent i
l'omissió del deure de socórrer.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a sol·licitar al Govern d'Espanya que agiliti la
tramitació de la posada en funcionament de la connexió
energètica via cable submarí entre Mallorca i Menorca.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d'Espanya a donar suport al Consell Insular
de Menorca i tots els ajuntaments de l'illa per impulsar que
Menorca sigui reconeguda i rebi el suport tècnic i el
finançament necessari com a territori pilot en el marc de
desplegament de la iniciativa europea Clean Energy for Islands.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa polítiques transversals dirigides a
minvar la vulnerabilitat davant el canvi climàtic a les Illes
Balears. Així mateix, l'insta a avançar en la instal·lació de
plaques fotovoltaiques per a autoconsum en els hospitals, les
residències i els edificis propietat de l’administració
autonòmica.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant per continuar millorant la
connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears, amb especial
atenció a les rutes susceptibles de ser declarades d’Obligació de
Servei Públic, la millora d’aquelles que ja són OSP, les
relacions aèries en temporada baixa i mitjana així com en la
necessitat d’avançar en la participació amb capacitat decisiva
de les administracions públiques de les Illes Balears en la
gestió dels aeroports.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar actuacions per fomentar l’ús del
transport públic (bus i ferrocarril), a incrementar freqüències,
a promocionar la intermodalitat i a aplicar mesures per reduir
el transport privat als centres urbans, per tal d’aconseguir el
transvasament de desplaçaments des del cotxe al transport
públic, a la vegada que es desenvolupa un creixement sostingut
de la xarxa ferroviària.
36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir el compliment de la Llei d’habitatge,
especialment en el camp de la cessió per part dels grans
tenidors d'habitatges buits, per tal que passin a ser gestionats
per l’IBAVI per a habitatge social.
37. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears per continuar treballant per minimitzar els
abocaments a la nostra mar i desenvolupant mesures per
protegir la posidònia.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a cercar els suports necessaris per a la derogació del Reial
Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, sobre la reforma del
mercat laboral pels perjudicis que causa als treballadors i LES
treballadores del conjunt de l’Estat.
Palma, 21 de setembre de 2018
El portaveu
Andreu Alcover i Ordinas
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3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 de setembre de 2018, admet a tràmit les interpelAlacions
següents.
Palma, a 21 de setembre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
RGE núm. 9965/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el
tractament i la depuració d'aigües residuals a les Illes
Balears, pel procediment d'urgència.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general del Govern pel que fa a la depuració
i al tractament de les aigües residuals a les Illes Balears.
Motivació de la urgència: Atesa la greu situació que pateixen
diversos indrets de les Illes Balears quant al tractament de les
aigües residuals, així com la situació en què es troben les
diferents depuradores que realitzen el tractament d'aquestes
aigües, és necessari i urgent que el Govern reti compte a la
cambra de les actuacions que pensa desenvolupar per pal·liar
aquesta situació.
Palma, a 11 de setembre de 2018
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo

B)
RGE núm. 9966/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política general del Govern en relació amb el
sector del comerç, pel procediment d'urgència.
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la política d'aquest pel que fa al sector del
comerç.
Motivació de la urgència: És necessari i urgent debatre i
conèixer les actuacions que ha realitzat el Govern en relació
amb el sector del comerç, cabdal dins el conjunt de l'economia
de les Illes Balears.
Palma, a 11 de setembre de 2018
El diputat
Santiago Tadeo i Florit
La portaveu
Margarita Prohens i Rigo
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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 25 de setembre de 2018, aprovà les Resolucions
derivades del debat general sobre l'acció política i de govern
del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar incrementant el personal de suport i els
auxiliars tècnics educatius, perquè no hi hagi cap infant a les
nostre illes que no pugui anar a l'escola en condicions dignes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a dur a terme les modificacions legislatives necessàries, ja sigui
en l’àmbit laboral com en qualsevol altre que afecti els sectors
productius, per reduir l’atur estructural, la precarietat laboral i
la sinistralitat laboral.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a mantenir i millorar el sistema públic de pensions,
incrementant-les així com s’havia compromès i demana el
col·lectiu de pensionistes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar, fins igualar les quanties màximes establertes en
el seu moment, els recursos destinats a polítiques d’ocupació,
de formació i per a prestacions per a aturats, com ha vingut
reclamant el Govern de les Illes Balears durant la present
legislatura.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar compliment a la Proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, consensuada i
aprovada per unanimitat dia 8 de febrer de 2017 en els termes
següents: “La Conselleria de Salut proposarà als sindicats
d’àmbit sanitari d’aquesta comunitat amb representació a
l’Ibsalut, iniciar negociacions d’aquelles mesures, incloses les
econòmiques, que suposin una fidelització dels professionals de
les diferents àrees de salut".
6. El Parlament de les Illes Balears insta la consellera de Salut
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a complir els
acords parlamentaris aprovats, com ara les proposicions no de
llei aprovades a la Comissió de Salut el 7 d’octubre de 2015 i
el 28 d’octubre de 2015, i la resolució número 13 aprovada a
la segona sessió plenària del dia 31 d’octubre de 2017 en el
transcurs del debat sobre l’acció política i de govern, respecte
dels grups de treball de coordinació sociosanitària a totes les
àrees de salut.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar el trasllat dels fangs residuals de la
depuradora de Ferreries fora de l'illa per al seu adequat
tractament, en el primer trimestre de 2019.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de foment de la conciliació laboral i
familiar amb coordinació amb la resta d’administracions i
agents socials.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de foment de la promoció de
l’autonomia personal mitjançant les noves tecnologies
aplicades a aquesta tipologia de serveis.
10.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar el desenvolupament i l’aplicació efectiva
de la Llei d’igualtat de dones i homes i a registrar en el
Parlament el projecte de llei del voluntariat abans que finalitzi
el present any 2018.
11.
El Parlament de les Illes Balears constata que a Espanya
no existeixen “presos polítics” i manifesta el respecte a la
independència judicial, així com a la legalitat vigent.
12.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir, en el termini d'un mes, allò que
estableix l'article 20.4 apartat segon de la Llei 2/2016, de 20 de
març, de l'impost sobre estades turístiques i de mesures
d'impuls del turisme sostenible, i, en aquest sentit, a publicar,
en un lloc web específic, tota la informació sobre l’estat
econòmic i d’execució dels projectes aprovats per la Comissió
de Turisme Sostenible des de la data en què entrà en vigor
l’impost.
13.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a presentar en el que resta de 2018 una proposta de
reforma del sistema de finançament autonòmic que resolgui les
insuficiències del sistema i garanteixi els principis d’igualtat,
equitat, ordinalitat, transparència i coresponsabilitat fiscal.
14.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a acordar un nou REB que
pugui entrar en vigor dia 1 de gener de 2019, en compliment
dels terminis compromesos inicialment, i que suposi la
compensació dels costos d’insularitat reals que actualment
pateixen els nostres ciutadans i les nostres empreses i que
tingui, per tant, el seu reflex en els pressuposts generals de
l’Estat per a 2019.
15.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar, reivindicar i tancar els acords
necessaris amb el Govern d’Espanya a fi de garantir abans de
finals de la present legislatura l’execució de les inversions
estatutàries, la millora del sistema de finançament de les
comunitats autònomes i l’aprovació del nou Règim Especial per
a les Illes Balears; així com de situar la inversió per càpita a les
Illes Balears, mitjançant els pressuposts generals de l’Estat per
a 2019, almenys a la mitjana de l’Estat espanyol.
16.
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a gestionar els comptes públics amb rigor i seguint
les regles fiscals vigents, tant amb els objectius de dèficit i de
deute, com amb la regla de despesa.
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17.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar, entre d’altres, la comercialització de
l'energia mitjançant l'Institut de l'Energia de les Illes Balears
per tal de democratitzar l'energia a la nostra comunitat
autònoma garantint el proveïment d'energia més barata per
lluitar contra la pobresa energètica.
18.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al desenvolupament efectiu, amb presència a totes
les Illes, del Servei d'Habitatge Buit previst a la Llei d'habitatge
amb oficines i dotació de personal suficient per afavorir, a cada
territori, la mobilització d'habitatges buits de forma constant.
Començant, aquesta mobilització, invertint el pressupost previst
per a emergència social en matèria d'habitatge per a l'any 2018
per tal de donar suport als territoris que pateixen més
problemes d'accés a l'habitatge.
19.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a retirar el recurs d'inconstitucionalitat de la Llei 9/2017,
de regulació de les corregudes de bous i de protecció dels
animals, i a derogar la llei que declara la tauromàquia com a
Patrimoni Cultural Immaterial a l'Estat espanyol.
20.
El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'una oficina de prevenció i lluita contra la corrupció amb tota
l'autonomia i la independència que el nostre ordenament jurídic
permeti.
21.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar la desprivatització dels serveis
externalitzats i dels no sanitaris dels hospitals de les Illes
Balears.
22.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per la millora en l'atenció de la salut
mental amb un pla integral acompanyat dels serveis i
professionals necessaris per dur-ho a terme.
23.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar l'Estatut de l'artista, aprovat al
Congrés dels Diputats per unanimitat, en l'àmbit de les
competències de la nostra comunitat amb l'objectiu de pal·liar
l'actual precarietat laboral dins el sector cultural.
24.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar incrementant la inversió en recerca per
tal d'arribar a la mitjana estatal i a continuar treballant per crear
les estructures necessàries perquè aquesta pujada de la inversió
sigui eficient i es millori substancialment l'agilitat
administrativa.
25.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar per accelerar el ritme de construcció i
obertura de nous centres educatius i fer complir l'acord sobre
reducció de barracons fins al 70% el 2019.
26.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar prioritzant la inversió en l'escola i la
universitat públiques, amb especial atenció a l'etapa 0-3 anys,
i arribant a un pressupost de més de 1.000 milions d’euros per
a la Conselleria d'Educació en el següent exercici pressupostari.
27.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant i promovent la Reserva de
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la Biosfera de Menorca, com a referent a les Illes en matèria de
sostenibilitat. I, concretament, insta a aportar anualment
finançament per a actuacions de la Reserva de Biosfera,
especialment per a les previstes al Pla d'Acció.
28.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar simplificant els tràmits de les ajudes
i subvencions del sector agrari, del PDR i de la PAC i de la
resta d’ajudes existents, a notificar les concessions directament
als pagesos i les pageses, i a agilitar el seu pagament per fer-ne
viable el desenvolupament.
29.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a invertir els diners corresponents del Pacte contra
la Violència de Gènere a reforçar la prevenció de les violències
masclistes entre el jovent, a atendre amb més mitjans les
víctimes i els seus infants i a continuar desenvolupant les
actuacions en inspecció de treball per evitar discriminacions i
prevenir riscos des de la perspectiva de gènere.
30.
El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions públiques implicades (Govern d'Espanya,
Govern de les Illes Balears i ajuntaments) a solucionar els
vessaments d'aigües residuals tant a la mar com a finques
rústiques quan hi ha pluges intenses, mitjançant inversions en
infraestructures hidràuliques.
31.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb les pimes per a la progressiva
implementació de la indústria 4.0. i a continuar desenvolupant
amb més intensitat els instruments legislatius i d'inversió
pública eficient per a la diversificació del nostre model
econòmic amb especial atenció als sectors industrials, agrari, de
la recerca, de les tecnologies de la informació i de la creació i
a les indústries culturals.
32.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments a fer dels
serveis socials un veritable instrument per a l'atenció a les
noves demandes socials agilitant processos, coordinant els
diferents serveis d'atenció social (habitatge, educació, sanitat,
transport, polítiques fiscals ...), formació als professionals, i
dotant els ajuntaments dels recursos necessaris per a programes
de prevenció.
33.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a cercar la majoria necessària al Congrés dels Diputats
per derogar les dues reformes laborals que han precaritzat el
nostre mercat laboral i que han suposat un atac frontal als drets
de les classes treballadores a la nostra comunitat autònoma.
34.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar les polítiques de mobilitat i foment del
transport públic i a promoure campanyes d'informació i
conscienciació sobre l'escalfament global i la importància de
reduir el consum energètic i l'ús del cotxe privat.
35.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar una inversió que no baixi dels 3 milions
d'euros dels seus pressuposts per a 2019 per tal de començar la
transició energètica a la nostra comunitat en els àmbits de la
seva competència.
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36.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a signar un conveni que faci possible a partir de
2019 les inversions previstes al Pla Director de Mobilitat,
inclòs el tren de llevant.

47.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar les polítiques de suport al petit
comerç, com elements claus dels nostres barris, en venda
on-line i models de venda innovadors.

37.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, abans d'acabar el 2018, una proposta
de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, per iniciar una nova regulació de la modalitat
anomenada "tot inclòs".

48.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a modificar la normativa estatal per tal que no
s’impedeixi que els ajuntaments es puguin dotar del personal
suficient i de recursos per donar els serveis públics que
necessiten els ciutadans de les Illes Balears.

38.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a començar, abans de finalitzar l’any, la negociació
per establir un nou sistema de finançament autonòmic que
tengui en compte el principi d’ordinalitat i que doti de sobirania
fiscal les Illes Balears.

49.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a obrir el diàleg efectiu per possibilitar els traspassos de
competència pendents segons l’Estatut en matèries com la
cogestió aeroportuària, els aeroports i ports d’interès general,
les costes i el litoral, la justícia i d’altres.

39.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a complir el Protocol d’intencions signat el 3 de
desembre de 2015 entre el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i el Govern de les Illes Balears, i a
aprovar els corresponents convenis que permetin dur a terme
les inversions i els projectes pactats, especialment els de la
Platja de Palma i de S’Enclusa de Ferreries, abans de 31 de
desembre de 2018.

50.
El Parlament de les Illes Balears insta a impulsar
l’aprovació de la Llei de la ciència de les Illes Balears, que
estableixi el marc jurídic necessari per implementar instruments
reals i eficaços per fer de la I+D+i una eina real de creixement,
qualitat en l’educació i diversificació econòmica.

40.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a revisar el Codi Penal i a derogar la Llei de
seguretat ciutadana (Llei mordassa) per tal de garantir la
llibertat d’expressió.
41.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb la resta d’administracions per
tal de reflexionar sobre el paper de la dona a les festes populars
i a lluitar per la igualtat real tal com preveu la Llei 11/2016, de
28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
42.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a retornar la propietat de la casa d’Emili Darder.
43.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a recuperar el Plan Educa 3 per tal de col·laborar amb
l’important esforç pressupostari que realitza el Govern de les
Illes Balears per fomentar l’educació infantil 0-3.
44.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar col·laborant amb el Govern de l'Estat
per tal de fomentar el coneixement de la llengua catalana per
part dels funcionaris estatals que exerceixen a les Illes Balears,
de garantir els drets lingüístics prevists a l’Estatut i d’evitar els
casos de discriminació lingüística.
45.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a accelerar l'ampliació i la remodelació de la depuradora
de Palma, declarada d'interès general.
46.
El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Ministres del Govern de l’Estat a no suspendre unilateralment
ni l’autonomia ni les funcions de cap comunitat autònoma, ni
dels seus poders executiu ni legislatiu. El conflicte territorial a
l’Estat espanyol només trobarà una solució des del diàleg sense
la imposició de l’article 155.

51.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar progressivament la dotació de
recursos humans a totes les Illes per fer l’adequat control,
inspecció i vigilància en totes les àrees de rellevància
ambiental.
52.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l’agricultura sostenible que
contribueix a diversificar el paisatge agrícola, i a afavorir
l’agricultura ecològica, la rotació de cultius, l‘ús de varietats
autòctones i dels processos ecològics com a part de la
producció d’aliments, disminuint també la quantitat
d’herbicides aplicats en molts cultius en el marc de les
polítiques agràries del Govern de les Illes Balears.
53.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a continuar la lluita contra
el frau laboral i la precarietat en l’ocupació, per tal que
s’estableixi un pla de xoc de millora de la qualitat del treball i
dels salaris amb l’objectiu que es pugui arribar a un salari
mínim de 1.000€ mensuals.
54.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol a la derogació de l’anomenat Impost al sol per la via
d’urgència.
55.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a realitzar els canvis legislatius necessaris per dotar
d’instruments legals els municipis que pateixin increments
desmesurats dels preus de lloguer per intervenir per impedir les
rendes abusives.
56.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar millorant la formació no obligatòria i
la Formació Professional, impulsant una estratègia a 5 anys per
millorar les competències tecnològiques en totes les àrees:
personal de les administracions, estudiants universitaris,
professionals i societat en general. L'objectiu és fer front a
l’economia digital que intensifica dia a dia la seva presència en
totes les àrees de la vida professional i domèstica.

BOPIB núm. 160 - 11 d'octubre de 2018
57.
El Parlament de les Illes Balears denuncia l'actitud del
president dels Estats Units d'Amèrica vers el poble palestí, insta
el Govern Espanyol a incloure dins la seva agenda amb el
govern dels EEUU la qüestió palestina, la situació de la seva
població refugiada i l'ajuda a l'Agència de les Nacions Unides
per a la Població Palestina refugiada (UNRWA), instant també
que el Govern Espanyol i el Govern de les Illes Balears
augmentin l'ajuda econòmica a la UNRWA.
58.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar destinant, a partir de l’any que ve, la
totalitat de la recaptació del cànon de l’aigua al que preveu la
Llei 9/1991, de regulació del cànon de sanejament d’aigua.
59.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ajudar els ajuntaments al Pla de gestió sostenible
de l’aigua que preveu la revisió anticipada del Pla Hidrològic
de les Illes.
60.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar una regulació del tot inclòs que
garanteixi estàndards de qualitat abans de finals de 2018.
61.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre mesures efectives, coordinades amb
totes les administracions competents, per eradicar la venda
ambulant il·legal i donar suport al comerç de proximitat.
62.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a col·laborar amb el Consell Insular de Menorca
per estudiar les diferents opcions de mobilitat entre Maó i
Ciutadella, entre les quals s’inclogui la viabilitat d’una línia
ferroviària entre Maó i Ciutadella.
63.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reivindicar al Govern de l’Estat les gestions
necessàries per garantir com a servei públic les connexions
aèries de Menorca i Eivissa amb la Península, millorant la
puntualitat, la informació a l’usuari i la qualitat del servei.
64.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a impulsar una política
favorable a la modernització dels establiments turístics, tot
evitant posar-hi entrebancs.
65.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que insti el Ministeri d’Hisenda a modificar la
normativa aplicable per tal d’eliminar les restriccions de
creació de places i de despesa als ajuntaments de les Illes
Balears que tinguin els comptes sanejats.
66.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar progressivament la partida
pressupostària per a la Universitat de les Illes Balears amb
l’objectiu que en 2 anys se l'hagi situat dins la mitjana estatal
d’inversió per alumne universitari.
67.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a duplicar la inversió en R+D+I.
68.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer els estudis que correspongui i a impulsar, ben
dotats i amb suficiència financera, els traspassos pendents de
competències de l’Estat a la comunitat autònoma, en matèries
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com justícia, cogestió aeroportuària, ports d’interès general,
costes i litoral, etc.
69.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar les compensacions per manutenció i
allotjament dels malalts i familiars que s’han de desplaçar per
ser atesos en un hospital fora de la seva illa de residència.
70.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adjudicar la realització del projecte pilot de
recàrrega de l'aqüífer de Migjorn de Menorca abans que
finalitzi el primer trimestre de l'any 2019.
71.
El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç del
Govern de les Illes Balears en el seu suport a la declaració de
la cultura Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la
UNESCO, impulsada pel Consell Insular de Menorca, i l’insta
a continuar aquesta tasca a través del Pla de Menorca
Talaiòtica 2018-2020.
72.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar amb més efectius econòmics i de personal
el desplegament del Decret de Posidònia.
73.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el Decret de creació de l’Oficina de
Drets Lingüístics abans d’acabar l’any 2018.
74.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat i la Comissió
Europea la declaració d’obligació de servei públic (OSP) de la
ruta Menorca-Barcelona.
75.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la secció del pressupost de l’any 2019
corresponent a la Conselleria d’Educació tingui una dotació
mínima de 1.000 milions d’euros.
76.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un suport decidit als centres docents amb
Pla d'Innovació Educativa (PIP), dotant-los dels recursos
humans i materials necessaris perquè les experiències reïxin.
77.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar el programa TISE a tots els instituts
d'educació secundària de les Illes Balears.
78.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar l'elaboració d'un pla d'atenció a la
diversitat en el sistema educatiu que sistematitzi totes les
accions adreçades a la inclusió educativa.
79.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tramitar i aprovar un projecte industrial
estratègic del sector lleter menorquí, que exploti les sinergies
entre els actius ramaders i industrials i que afavoreixi un
reforçament de les expectatives empresarials de Quesería
Menorquina.
80.
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Educació a incloure l'aprovació d'oposicions docents com un
mèrit en les convocatòries de selecció de personal funcionari
interí docent per cobrir vacants i substitucions.
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81.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat el compliment del
Reial Decret 1034/99 pel que fa a les compensacions al trànsit
interinsular de mercaderies.
82.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar al Govern de l'Estat la modificació del
Reial Decret 1034/99 per tal de simplificar la gestió de les
compensacions al trànsit de mercaderies, atendre totes les
sol·licituds que compleixin els requisits sense establir un sostre
màxim a repartir i per excloure aquestes compensacions del
règim de minimis, en coherència amb el que estableix la Llei
del Règim Especial de les Illes Balears.
83.
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat a publicar de forma urgent la
convocatòria 2018 d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges per
millorar-ne l'accessibilitat.
84.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears en col·laboració amb el Consell de Formentera a
complir i desenvolupar la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l'habitatge, pel que fa a la creació del servei d'acompanyament
a l'habitatge a Formentera abans que finalitzi el present any, tot
ampliant la cobertura d'atenció especialitzada i presencial.
85.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a planificar al pressupost de 2019 la creació i la
posterior gestió del Servei d'Atenció a les Drogodependències
que organitzarà conjuntament amb el Consell de Formentera.
86.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la modificació del
projecte de llei de consells insulars per adequar aquesta
normativa a la realitat institucional i jurídica del Consell Insular
de Formentera i el seu règim especial, amb l'objecte que
aquesta reforma es traslladi al Parlament abans del final del
present any.
87.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a coordinar-se amb la resta d'administracions que treballen en
la prestació d'ajudes socials amb la finalitat d'implantar un
Historial Unificat de l'Usuari de Serveis Socials per a cada
ciutadà beneficiari. La informació continguda en aquest
historial serà compartida de manera confidencial i restringida
per aquelles administracions o associacions col·laboradores en
les quals el ciutadà és demandant i beneficiari de l'ajuda social.
88.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
que, en honor de la imprescindible transparència -pilar
fonamental en una democràcia-, es publiqui l'estat d'execució
real de totes les infraestructures i els projectes recollits en el
Pla d'Infraestructures Educatives, en el Pla d'Infraestructures de
Centres d'Atenció Primària i en el Pla d'Habitatge.
89.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a aprovar una llei contra la tracta d’éssers humans
amb finalitats d’explotació sexual.
90.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que tot el material didàctic i els llibres
de text promoguin valors igualitaris i no estereotipats,
visibilitzant la contribució de les dones a la societat.

91.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pla d’acció específic per prevenir la
violència de gènere i sexual entre adolescents.
92.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
difondre els serveis i recursos posats a disposició per a la
població LGTBI per tal de garantir els seus drets i llibertats.
93.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear el cens públic d'organitzacions del Tercer
Sector Social de Balears, que s’entendrà integrat dins el
Registre general d’entitats d’iniciativa social.
94.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una estratègia de promoció del Tercer
Sector Social de Balears, en col·laboració amb les entitats i els
altres agents socials i econòmics interessats.
95.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a recuperar els 150.000€ que s’havien compromès
als pressupostos generals de l’Estat i finalment el govern del PP
no va contemplar per al teatre d'Es Born de Ciutadella.
96.
El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears perquè continuï col·laborant amb els
ajuntaments de totes les Illes per tal d’ajudar-los al
manteniment dels espais i les infraestructures tant culturals com
esportives per crear xarxa entre illes.
97.
El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears perquè continuï amb la feina de modificació
i redacció de la Llei de salvaguarda del patrimoni immaterial,
antigament anomenada Llei de cultura popular, per tal que les
companyies que treballen en aquest àmbit siguin degudament
reconegudes i puguin recórrer tota la comunitat per tal
d'apropar i donar a conèixer les diferents modalitats culturals
de i entre totes les Illes.
98.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en la millora i el
manteniment de les infraestructures hídriques, en el seguiment
del Pla Hidrològic i en les línies d’actuació necessàries per
garantir la recuperació dels nostres aqüífers i dels recursos
hídrics de les nostres illes.
99.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reduint les llistes d’espera sanitàries,
a recuperar el decret de garanties de demora i a restituir el
Defensor de l’usuari de la sanitat de les Illes Balears.
100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar el decret de carrera investigadora, crear
un programa de captació de talent investigador en salut i a
treballar per aconseguir l’acreditació de l’IdISBa per part de
l’Institut Carlos III.
101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar la protecció dels ciutadans fomentant el
consum responsable i posant al seu abast les eines necessàries
per fomentar la defensa dels consumidors.
102. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el pla d’infraestructures sanitàries
per reformar, renovar i construir nous centres de salut i altres
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instal·lacions sanitàries, com l’antic Hospital Son Dureta,
l’Hospital Verge del Toro o l’antic Can Misses.
103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a pactar, abans de l’1 de
gener de 2019, un nou Règim Especial per a les Illes Balears
que resolgui, d’una vegada per totes, les conseqüències
derivades del nostre fet insular i que, per tant, inclogui mesures
relatives al transport aeri i marítim, a la compensació de la
insularitat als determinats sector productius, avantatges fiscals
i incentius a la producció i un Fons d’Insularitat per a la
realització d’inversions públiques.
104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar la línia de recuperació de l’autonomia
financera de la CAIB que suposa el retorn als mercats privats
tradicionals per obtenir finançament al marge dels mecanismes
de liquiditat de l’Estat, i dóna suport al pla d’endeutament de
la CAIB per fer efectiva la sortida als mercats prevista el 2019,
de manera que es puguin obtenir millors condicions de
finançament, i iniciar així la desvinculació gradual dels
mecanismes de l’Estat esmentats per tal que aquesta
desvinculació es pugui completar l’any 2021.
105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’aposta per la docència, la recerca i la
innovació de la Universitat pública -UIB- per garantir la
igualtat d’oportunitats entre els nostres joves.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant activament per la
desestacionalització i la potenciació de l’activitat turística
durant els mesos d’hivern amb l’objectiu d’allargar la
temporada, diversificar l’oferta i garantir la millora de les
cotitzacions socials dels treballadors i les treballadores del
sector turístic.
107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d’Espanya a mantenir la col·laboració
entre ambdues administracions per avançar en la tramitació de
projectes d’inversió per a la millora de les zones turístiques
madures i a continuar cooperant en la millora de la qualitat
turística de les Illes Balears per garantir la millora del servei i
de l’activitat turística.
108. El Parlament de les Illes Balears manifesta la necessitat
d’apostar per la diversificació dels sectors econòmics de les
Illes Balears i, per això, insta el Govern de les Illes Balears a
continuar impulsant les polítiques d'R+D+I en sectors
emergents i d’alt volum de negoci com la salut, el turisme o el
medi ambient, amb l’objectiu d’incrementar la seva
competitivitat.
109. El Parlament de les Illes Balears valora favorablement
els resultats obtinguts en l’aplicació del Pla d’Ocupació de
Qualitat de les Illes Balears (2017-2020) en el seu primer any
en vigor i insta el Govern de les Illes Balears a adoptar les
mesures necessàries per complir amb els objectius prevists per
a 2020 en relació amb la reducció de la precarietat laboral i de
l’atur, i l’increment de l’ocupació de qualitat i la
universalització de les polítiques actives d’ocupació.
110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a derogar l’article 28 del Reial Decret 20/2012, de
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mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de
la competitivitat, amb l’objectiu de recuperar els dos períodes
tradicionals de rebaixes i ajustar la realitat comercial de cada
comunitat autònoma per millorar la seva competència.
111. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la
mesura impulsada pel Govern de les Illes Balears i l’insta a
continuar avançant en el canvi metodològic, organitzatiu i
pedagògic necessari per poder acollir alumnat de primer i
segon d'ESO als centres d’Infantil i Primària de les diferents
illes i, així, donar resposta a la demanda de la comunitat
educativa.
112. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de l’inici de les activitats de l’Institut d’Estudis a Distància
(IEDIB) com a eina d’ajuda per fer front al problema de
l’abandonament escolar i insta el Govern de les Illes Balears a
establir les mesures necessàries per augmentar i complementar
l’oferta educativa d’aquest institut.
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar promovent programes de turisme
social interilles per poder desenvolupar-los durant els mesos
d’hivern i facilitar així el procés de desestacionalització de
l’activitat turística i econòmica en general, permetent millorar
l’ocupació en moments de majors taxes de desocupats.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar revisant i millorant la legislació vigent
per poder detectar i reduir aquells aspectes que permeten el
desenvolupament d’activitats al·legals de caràcter intrusiu a
diferents sectors, i a continuar amb el desenvolupament
d’accions de lluita contra l’intrusisme.
115. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions i entitats que treballen amb persones majors
(Govern, consells, ajuntaments i entitats) a coordinar-se en la
promoció d’accions per un envelliment actiu, especialment a
aquelles persones que viuen en soledat.
116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar el distintiu de qualitat de les
empreses de cotxes de lloguer sense conductor, avalades per la
Direcció General de Consum.
117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a formalitzar les convocatòries de l’Oferta Pública
d’ocupació del Servei de Salut de les Illes Balears, en
compliment de l’acord per a la millora de l’ocupació pública de
29 de març de 2017, assolit entre els sindicats més
representatius i el Govern d’Espanya.
118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya, als efectes de prevenir la mort de ciclistes i vianants
en accident de trànsit, a dur a terme campanyes de
sensibilització en la conducció, i així mateix, a impulsar la
reforma dels articles 142 i 195 del Codi Penal, que regulen
l’homicidi imprudent i l'omissió del deure de socórrer.
119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a sol·licitar al Govern d'Espanya que agiliti la
tramitació de la posada en funcionament de la connexió
energètica via cable submarí entre Mallorca i Menorca.
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120. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern d'Espanya a donar suport al Consell
Insular de Menorca i tots els ajuntaments de l'illa per impulsar
que Menorca sigui reconeguda i rebi el suport tècnic i el
finançament necessari com a territori pilot en el marc de
desplegament de la iniciativa europea Clean Energy for Islands.
121. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa polítiques transversals dirigides
a minvar la vulnerabilitat davant el canvi climàtic a les Illes
Balears. Així mateix, l'insta a avançar en la instal·lació de
plaques fotovoltaiques per a autoconsum en els hospitals, les
residències i els edificis propietat de l’administració
autonòmica.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 247/18, relativa a traspàs dels recursos
humans de les unitats de conductes addictives per tal
d'integrar-los en el Servei de Salut de les Illes Balears, amb
l'esmena RGE núm. 10499/18, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per continuar millorant la
connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears, amb especial
atenció a les rutes susceptibles de ser declarades d’Obligació de
Servei Públic, la millora d’aquelles que ja són OSP, les
relacions aèries en temporada baixa i mitjana així com a la
necessitat d’avançar en la participació amb capacitat decisiva
de les administracions públiques de les Illes Balears en la
gestió dels aeroports.
123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar actuacions per fomentar l’ús del
transport públic (bus i ferrocarril), a incrementar freqüències,
a promocionar la intermodalitat i a aplicar mesures per reduir
el transport privat als centres urbans, per tal d’aconseguir el
transvasament de desplaçaments des del cotxe al transport
públic, a la vegada que es desenvolupa un creixement sostingut
de la xarxa ferroviària.

A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i els quatre consells insulars a continuar amb les
negociacions iniciades per tal que la prestació del servei
d’atenció a la drogodependència sigui assumit per l’Ibsalut.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a assumir com l’Ibsalut el personal sanitari d’aquestes
UCA que actualment presten aquesta assistència pública fora de
l’Ibsalut, dins el marc competencial, professional i jurídic
vigent aplicable, amb les mateixes condicions laborals de la
institució on presten els serveis actualment.
A la seu del Parlament, 8 d'octubre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell.
El president
Baltasar Picornell i Lladó

124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el compliment de la Llei d’habitatge,
especialment en el camp de la cessió per part dels grans
tenidors d'habitatges buits, per tal que passin a ser gestionats
per l’IBAVI per a habitatge social.
125. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears per continuar treballant per minimitzar els
abocaments a la nostra mar i desenvolupant mesures per
protegir la posidònia.
126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a cercar els suports necessaris per a la derogació del
Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, sobre la reforma del
mercat laboral pels perjudicis que causa als treballadors i a les
treballadores del conjunt de l’Estat.
A la seu del Parlament,28 de setembre de 2018
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2018, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 17254/17, relativa a regla de despesa
d'entitats locals sanejades i comunitats autònomes, amb
l'esmena RGE núm. 10495/18, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar la Llei d’estabilitat pressupostària per eliminar
l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades
perquè puguin utilitzar els superàvits acumulats i a revisar les
restriccions a la concertació d’operacions d’endeutament per
part de les entitats locals que presenten els comptes públics
sanejats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reformular la regla de despesa en relació amb les comunitats
autònomes perquè s’apliqui de manera progressiva i es
flexibilitzin les restriccions sobre el destí dels ingressos
generats per cada autonomia.
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
2 d'octubre de 2018, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:
P) RGE núm. 10473/18, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
tancament de Gaspar Hauser, que contestà la consellera de
Serveis Socials i Cooperació.

AB) RGE núm. 10374/18, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a transport ferroviari, que contestà la presidenta del Govern de
les Illes Balears.
AC) RGE núm. 10377/18, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a increment
de la plantilla dels jutjats de violència sobre la dona, que
contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Q) RGE núm. 10387/18, del diputat Rafael Nadal i Homar, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a nou centre de salut de
Manacor, que contestà la consellera de Salut.
R) RGE núm. 10390/18, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a 25 anys de
Reserva de la Biosfera de Menorca, que contestà el conseller de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
S) RGE núm. 10375/18, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a projecte de llei del foc, que contestà la consellera d'Hisenda
i Administracions Públiques.
T) RGE núm. 10379/18, de la diputada Olga Ballester i Nebot,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a salut laboral del
laboratori de microbiologia de l'Hospital de Son Espases, que
contestà la consellera de Salut.
U) RGE núm. 10381/18, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a corregudes
de bous i de protecció dels animals, que contestà la consellera
de Presidència.
V) RGE núm. 10385/18, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a complicacions
infectocontagioses en els quiròfans de l'Hospital de Can
Misses, que contestà la consellera de Salut.
W) RGE núm. 10386/18, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou
sistema de finançament per a les Illes Balears, que contestà la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques.
X) RGE núm. 10389/18, del diputat Santiago Tadeo i Florit,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteri en la liquidació
de bestretes als consells insulars, que contestà la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques.
Y) RGE núm. 10388/18, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
d'ambulàncies a l'illa d'Eivissa en els darrers mesos, que
contestà la consellera de Salut.
Z) RGE núm. 10380/18, del diputat Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a reunió amb
Illes per un Pacte, que contestà la presidenta del Govern de les
Illes Balears.
AA) RGE núm. 10391/18, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a negociació del
REB amb el Govern central, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 25 de setembre de 2018, rebutjà les Propostes de
resolució 1, 3 a 5, 8, 9, 11 a 13, 16 a 19, 21 a 23, 25, 26, 29,
30, 32 a 39, 41 a 43 i 47 (RGE núm. 10296/18), del Grup
Parlamentari Popular, relatives al debat general sobre l'acció
política i de govern del Govern de les Illes Balears, amb el
resultat següent:
• Proposta 1: vots emesos 55, vots a favor 25, vots en contra
30 i abstencions 0.
• Proposta 3: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra
36 i abstencions 0.
• Proposta 4: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra
29 i abstencions 0.
• Propostes 5, 19, 21 a 23 i 32: vots emesos 56, vots a favor
25, vots en contra 31 i abstencions 0.
• Propostes 8 i 36: vots emesos 56, vots a favor 18, vots en
contra 33 i abstencions 5.
• Proposta 9: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en contra
31 i abstencions 1.
• Propostes 11 i 30: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en
contra 32 i abstencions 0.
• Proposta 12: vots emesos 55, vots a favor 22, vots en contra
30 i abstencions 3.
• Proposta 13: vots emesos 54, vots a favor 24, vots en contra
30 i abstencions 0.
• Propostes 16, 34, 39, 41 i 43: vots emesos 56, vots a favor
23, vots en contra 33 i abstencions 0.
• Proposta 17: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en contra
30 i abstencions 0.
• Proposta 18: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra
36 i abstencions 0.
• Proposta 25: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra
33 i abstencions 3.
• Proposta 26: vots emesos 56, vots a favor 21, vots en contra
31 i abstencions 4.
• Proposta 29: vots emesos 56, vots a favor 22, vots en contra
28 i abstencions 6.
• Proposta 33: vots emesos 56, vots a favor 21, vots en contra
32 i abstencions 3.
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Proposta 35: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra
35 i abstencions 1.
Proposta 37: vots emesos 56, vots a favor 19, vots en contra
34 i abstencions 3.
Proposta 38: vots emesos 54, vots a favor 19, vots en contra
32 i abstencions 3.
Proposta 42: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra
33 i abstencions 3.
Proposta 47: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en contra
28 i abstencions 2.
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Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 25 de setembre de 2018, rebutjà la Proposta de resolució
11 (RGE núm. 10272/18), del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relatives al debat general sobre l'acció política i de
govern del Govern de les Illes Balears, amb el resultat següent:
vots emesos 56, vots a favor 15, vots en contra 21 i abstencions
20.

Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 25 de setembre de 2018, rebutjà les Propostes de
resolució 2, 7, 8, 14 i 20 (RGE núm. 10276/18), del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relatives al debat general
sobre l'acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears, amb el resultat següent:
• Proposta 2: vots emesos 54, vots a favor 15, vots en contra
36 i abstencions 3.
• Proposta 7: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra
32 i abstencions 4.
• Proposta 8: vots emesos 53, vots a favor 10, vots en contra
40 i abstencions 6.
• Proposta 14: vots emesos 56, vots a favor 14, vots en contra
22 i abstencions 20.
• Proposta 20: vots emesos 56, vots a favor 13, vots en contra
40 i abstencions 3.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 25 de setembre de 2018, rebutjà les Propostes de
resolució 1 a 4 (RGE núm. 10253/18), del Grup Parlamentari
Mixt (María Montserrat Seijas i Patiño), relatives al debat
general sobre l'acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears, amb el resultat següent:
• Proposta 1: vots emesos 56, vots a favor 12, vots en contra
26 i abstencions 18.
• Proposta 2: vots emesos 56, vots a favor 5, vots en contra
27 i abstencions 24.
• Proposta 3: vots emesos 53, vots a favor 6, vots en contra
30 i abstencions 20.
• Proposta 4: vots emesos 56, vots a favor 6, vots en contra
44 i abstencions 6.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 25 de setembre de 2018, rebutjà les Propostes de
resolució 4, 8, 10, 11 i 16 (RGE núm. 10252/18), del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives al
debat general sobre l'acció política i de govern del Govern de
les Illes Balears, amb el resultat següent:
• Proposta 4: vots emesos 56, vots a favor 15, vots en contra
23 i abstencions 18.
• Proposta 8: vots emesos 56, vots a favor 22, vots en contra
32 i abstencions 2.
• Proposta 10: vots emesos 53, vots a favor 24, vots en contra
31 i abstencions 1.
• Proposta 11: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en contra
28 i abstencions 3.
• Proposta 16: vots emesos 56, vots a favor 23, vots en contra
33 i abstencions 0.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 25 de setembre de 2018, rebutjà les Propostes de
resolució 1 a 4 (RGE núm. 10263/18), del Grup Parlamentari
Mixt (Salvador Aguilera i Carrillo), relatives al debat general
sobre l'acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears, amb el resultat següent:
• Proposta 1: vots emesos 56, vots a favor 23, vots en contra
30 i abstencions 3.
• Propostes 2 i 3: vots emesos 56, vots a favor 9, vots en
contra 45 i abstencions 2.
• Proposta 4: vots emesos 56, vots a favor 24, vots en contra
30 i abstencions 2.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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Ordre de Publicació
1.3.3. MOCIONS

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 25 de setembre de 2018, rebutjà les Propostes de
resolució 1 a 4 (RGE núm. 10264/18), del Grup Parlamentari
Mixt (María Consuelo Huertas i Calatayud), relatives al debat
general sobre l'acció política i de govern del Govern de les Illes
Balears, amb el resultat següent:
• Proposta 1: vots emesos 55, vots a favor 5, vots en contra
47 i abstencions 3.
• Proposta 2: vots emesos 56, vots a favor 11, vots en contra
45 i abstencions 0.
• Proposta 3: vots emesos 53, vots a favor 27, vots en contra
29 i abstencions 0.
• Proposta 4: vots emesos 55, vots a favor 3, vots en contra
48 i abstencions 5.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2018, rebutjà la Moció RGE núm. 10015/18, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general
d'inversions dutes a terme per la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, amb el resultat següent:
• Punt 1: vots emesos 53, vots a favor 23, vots en contra 30
i abstencions 0.
• Punts 2 i 3: vots emesos 53, vots a favor 17, vots en contra
31 i abstencions 5.
• Punt 4: vots emesos 53, vots a favor 22, vots en contra 31
i abstencions 0.
• Punt 5: vots emesos 53, vots a favor 19, vots en contra 34
i abstencions 0.
• Punt 6: vots emesos 51, vots a favor 19, vots en contra 29
i abstencions 3.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 25 de setembre de 2018, rebutjà la Proposta de resolució
1 (RGE núm. 10273/18), del Grup Parlamentari Mixt (Gent x
Formentera-PSOE), relatives al debat general sobre l'acció
política i de govern del Govern de les Illes Balears, amb el
resultat següent: vots emesos 56, vots a favor 18, vots en contra
20 i abstencions 18.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
de dia 25 de setembre de 2018, rebutjà les Propostes de
resolució 1 a 5 i 8 (RGE núm. 10295/18), del Grup
Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía),
relatives al debat general sobre l'acció política i de govern del
Govern de les Illes Balears, amb el resultat següent:
• Proposta 1: vots emesos 55, vots a favor 24, vots en contra
31 i abstencions 0.
• Proposta 2: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra
30 i abstencions 6.
• Proposta 3: vots emesos 56, vots a favor 20, vots en contra
33 i abstencions 3.
• Proposta 4: vots emesos 56, vots a favor 3, vots en contra
32 i abstencions 21.
• Proposta 5: vots emesos 56, vots a favor 26, vots en contra
20 i abstencions 10.
• Proposta 8: vots emesos 56, vots a favor 4, vots en contra
30 i abstencions 21.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, davant el Ple de la cambra,
sobre el contingut del Compte General de la CAIB de l'any
2017 (RGE núm. 9934/18).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2018, tengué lloc la compareixença de la
consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, qui informà
sobre el tema indicat.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substanciació del debat general sobre l'acció política i
de govern del Govern de les Illes Balears.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió
plenària dels dies 18 i 19 de setembre de 2018, se substancià el
debat general sobre l'acció política i de govern del Govern de
les Illes Balears.
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Palma, a 11 d'octubre de 2017
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació
B)
Declaració institucional amb motiu de la commemoració
del 20 Aniversari de l'aprovació de la Llei 1/1998, de 10 de
març, de l'Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes
Balears, la primera llei autonòmica en matèria de consum.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2018, va aprovar, per assentiment, la declaració
institucional que es transcriu a continuació.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu de la commemoració del 20è aniversari de
l’aprovació de la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut
dels consumidors i usuaris de les Illes Balears, la primera
llei autonòmica en matèria de consum
Les polítiques de protecció a les persones consumidores
varen adquirir importància a Espanya a partir de la Constitució
de 1978, quan a l’Europa Comunitària i al Estats Units
d’Amèrica ja duien en marxa des de la dècada dels seixanta.
El mandat constitucional de l’article 51, que encomanava
als poders públics la protecció dels drets dels consumidors, va
tenir un desenvolupament legal l’any 1984, amb l’aprovació,
per part de les Corts, de la primera llei general per a la defensa
dels consumidors i usuaris.
Finalment, atès que la defensa de les persones consumidores
és una matèria compartida entre l’Estat i les comunitats
autònomes, l’any 1998, el Parlament de les Illes Balears va
aprovar la primera llei de defensa dels consumidors i usuaris de
les Illes Balears: la Llei 1/1998, de 10 de març, de l’Estatut
dels consumidors i usuaris de les Illes Balears.
L’Estatut va recollir els aspectes més rellevants de la
legislació comparada en matèria de protecció i defensa dels
drets dels consumidors i usuaris.
Era la primera vegada a les Illes Balears que per llei es
donava una especial protecció a col·lectius com ara els infants
i menors d’edat, les embarassades, els ancians, els malalts i les
persones amb discapacitat.
Es varen poder dissenyar campanyes d’informació, d’acord
amb les necessitats específiques del territori, les demandes reals
de les persones consumidores i usuàries i en la llengua pròpia
de les Illes Balears.
Així mateix, es va assumir la competència en el control del
mercat, l’atenció als consumidors, la informació i l’educació,
es va crear el Consell de Consum, com a màxim òrgan de
participació i consulta.
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La inspecció, que fins aleshores s’havia centrat únicament
en els mercats tradicionals, es va transformar en una vertadera
inspecció de consum, versàtil i transversal, amb un àmbit
d’actuació que anava molt més enllà de l’àmbit alimentari.
En definitiva, l’Estatut dels consumidors va impulsar la
protecció de les persones consumidores i usuàries de les nostres
illes, va intentar potenciar la veu de les persones consumidores,
canalitzada per les associacions de consumidors, que,
juntament amb l’Administració, tenen com a objectiu comú la
seva protecció.
Són molts encara els reptes que hem d’afrontar dins un món
globalitzat, en un mercat canviant, on les relacions de consum
són més dinàmiques i complexes.
Per això, cal un compromís ferm, per part dels agents
socials i polítics. Només d’aquesta manera aconseguirem una
societat més compromesa, responsable i educada en els drets i
deures que tenim les persones consumidores.

Ordre de Publicació
C)
Decaïment de la Pregunta amb sol·licitud de resposta
oral davant el Ple de la cambra RGE núm. RGE núm.
10383/18.
En el Ple del Parlament de les Illes balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2018, quedà decaiguda la pregunta esmentada,
presentada per la diputada María Consuelo Huertas i
Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a incidències
en el transport, atesa l'absència d'aquesta diputada.
Palma, a 11 d'octubre de 2018
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 11 d'octubre de 2018, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013,
de 26 de novembre, de règim jurídic d'instalAlació, accés i
exercici d'activitats a les Illes Balears.
Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
8 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions i
perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental (22 d'octubre d'enguany), s'obri un termini
ordinari de presentació d'esmenes i que es tramitin davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, que finalitzarà
dia 31 d'octubre d'enguany.
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