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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats.

Abans de començar el debat de l’ordre del dia, i atès l’escrit
RGE 12769/13, mitjançant el qual el Govern comunicà que la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats no podrà ser
present a la sessió del ple d’avui, perquè ha d’assistir a la sessió
de la Comissió general de les comunitats autònomes del Senat,
convocada a les 13,00 hores d’avui per debatre i, si escau,
aprovar l’informe sobre el contingut autonòmic del Projecte de
llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, la
LOMCE, propòs que, conformement amb l’establert a l’article
73.1 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, s’alteri
l’ordre del dia en el sentit d’ajornar per al proper plenari el punt
cinquè de l’ordre del dia.

Puc entendre aprovada per assentiment aquesta alteració de
l’ordre del dia? Té la paraula, si vol intervenir.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Acceptam que la consellera no
sigui avui aquí, per tant que no reti comptes del compliment que
nosaltres havíem solAlicitat d’una proposició no de llei
interessant, però com que aniria al ple de la setmana que ve vull
aprofitar per fer-li la petició que la setmana que ve, que és
plenari legislatiu, serà llarg, hi hagi el compliment de la
conselleria, hi hagi plenari el capvespre i hi hagi iniciatives
legislatives de l’oposició, perquè en tenim 34 pendents que, com
que no es posen plenaris els capvespres, no es poden veure en
aquesta seu parlamentària.

Per tant li agrairíem que la setmana que ve fes dos plenaris.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quant a això dels plenaris, ja es veurà aquesta setmana a la
Mesa i a la Junta de Portaveus, però entenc que podríem ajornar
la compareixença. És així? Qualcú més vol intervenir? D’acord,
moltes gràcies. Idò continuam.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 11316/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Pla d'ocupació de les Illes Balears.

Primera pregunta, RGE 11316/13, relativa a Pla d’ocupació
de les Illes Balears, que formula la diputada Sra. Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, quin és el pressupost previst
per al Pla d’ocupació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sra. Diputada, mire, a día de hoy todavía no
están cerrados los presupuestos vinculados al plan de empleo,
porque como usted sabe estos presupuestos están alimentados
de distintas partidas, entre ellos de la administración central, así
como de los fondos sociales europeos. Por tanto todavía no está
cerrado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Barceló, per respondre.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Conseller, en el mes de
juliol al Fòrum Balears Competitiva les entitats participants li
demanaven tres coses: primer, que el Pla d’ocupació anés
acompanyat d’una dotació adequada, suficient i efectiva; que el
Pla d’ocupació presti una atenció suficient als aturats de llarga
durada; i, tercer, que en l’ocupació juvenil s’adoptin mesures
per a la creació d’ocupació neta.

Podrà dir, i ho celebram, que aquest estiu l’atur baixa i ja
s’ha creat ocupació neta, però també sap, i així ho hem de
recordar, com saben tants de ciutadans, primer, que l’ocupació
neta creada va lligada a una precarietat indecent, i una dada: el
18% dels contractes fets el juliol i l’agost aquí a Balears han
estat contractes de menys de set dies, 10.600 contractes en
aquesta situació, amb la qual cosa difícilment s’arribarà a cobrar
ni prestacions ni subsidis; que l’atur de llarga durada no ha
deixat de créixer els dos darrers anys; que l’atur dels joves baixa
perquè els joves se’n van, 6.000 joves menys; tenim menys
joves ocupats i l’única xifra que puja quan parlam de joves és el
nombre de joves que ni estudien ni fan feina.

Dades de necessitat i de pobresa per manca d’oportunitats de
feina que no s’aturen de créixer, dades que confirma Càritas i
que desmenteixen el que tot va bé. És necessari, és urgent un pla
d’ocupació que faci real el compromís del Govern en matèria,
i de manera concertada, per a la creació d’ocupació. 

Ho vam aprovar tots aquí el mes de maig de 2012,
aprovàrem habilitar els recursos necessaris econòmics de
manera extraordinària que possibilitessin mesures de xoc
sobretot per a determinats colAlectius més vulnerables. Ens
diuen avui, després d’aprovar ahir els pressupostos de la
comunitat autònoma, que creixen un 7,7% i el SOIB continua
baixant un 0,33%, quan saben que l’Estat ha baixat els
pressupostos en polítiques actives d’ocupació que reben les
comunitats autònomes un 9,3%, què passa, senyors del Govern?
Credibilitat zero, credibilitat zero, i menysprea...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló...

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...el Parlament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Vol fer ús de la paraula el representant del Govern?

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sra. Diputada, mire, yo es que creo que los
datos son la referencia de todo, ¿verdad?, y es a partir de ellos
donde se van tomando decisiones para mejorarlos. 

He de decirle que el Plan de empleo, este gobierno desde el
día..., el primero que cogió las riendas de esta comunidad, ha
trabajado por y para ello, ha trabajado para la creación de
puestos de trabajo y ha trabajado para evidentemente disminuir
las cifras de desempleo, y es que eso son datos, porque le puedo
decir tres datos vinculados: uno, seis meses consecutivos de
descenso..., vinculados a los datos que a usted le gustan, la
EPA; dos, cinco meses consecutivos de creación de empleo neto
respondiendo a los datos de la Seguridad Social; tres, once
meses consecutivos de disminución de la tasa de desempleo. Si
usted cree que no ha habido políticas específicas para que esto
se dé, evidentemente estamos hablando de que el azar para usted
es la principal consecuencia. 

Mire, le voy a decir qué tres acciones ha hecho este gobierno
desde el principio: una, ajuste presupuestario, trabajar para
ordenar nuestra cuentas públicas; eso traslada confianza y
financiación. Dos, reformas estructurales, reformas que están
dando resultado y se ven día a día; por cierto, hoy sale un dato
vinculado al consumo: incremento de facturación con respecto
al año pasado, somos la comunidad que ha crecido más que
ninguna de ellas, y incremento de ocupados en este sector. Y la
tercera medida, pago a proveedores, que eso por lo menos lo
que ha hecho es evitar desempleo. Por tanto creo que políticas
activas de empleo llevamos haciendo desde el inicio de la
legislatura.

Sobre el plan de empleo específico, evidentemente es que
hay información pendiente de recibir y hay actuaciones
pendientes de matizar, pero lo que está claro es que ahora ya se
va a medir de forma distinta. Las actuaciones estarán vinculadas
a objetivos, y de estos objetivos se medirán sus resultados, y
sobre esos resultados se dotará presupuestariamente. ¿Por qué
se lo digo? Porque evidentemente lo importante no es la cifra,
lo importante es saber dónde y cómo se aplica, y eso es lo que
nosotros estamos terminando de matizar.

Por tanto no se preocupe, sabemos a donde tenemos que ir
desde el primer día, hemos trabajado para crear empleo y el plan
nuestro seguirá avanzando en el mismo sentido.

I.2) Pregunta RGE núm. 11283/13, de l'Hble. Sr. Antoni
Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a situació dels
torrents de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE 11283/13, relativa a situació dels
torrents de les Illes Balears, que formula el diputat no adscrit Sr.
Antoni Pastor i Cabrer. Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ens agradaria saber, per part
del conseller en aquest cas de Medi Ambient, en quina situació,
segons el seu parer, es troben els torrents de les Illes Balears.
Pareix que a la fi arriba l’hivern, pareix que a la fi poden arribar
les pluges, i ens agradaria saber, segons vostè, si estan en bones
condicions o en aquest cas no hi estan.

També ja vull aprofitar per demanar-li quines actuacions
pugui haver fet durant aquest exercici en els torrents de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, bé, en quina
situació de seguretat es troben els nostres torrents? Jo crec que
en condicions normals; si no es donen situacions extraordinàries
els tenim en unes condicions acceptables. És vera que hi pot
haver determinats punts on tenguem problemes, però si es
donen unes circumstàncies, unes condicions normals, idò no
hem de tenir gaires problemes. 

Però evidentment pot dirigir la pregunta cap a un entorn o
l’altre, i si ara avui ens fan 200 litres per metre quadrat tendrem
problemes sense cap dubte, com en tendrem a Palma, com en
tendrem a Manacor, com en tendrem a qualsevol lloc, però en
condicions normals sempre podem tenir qualque cas puntual
però no hauríem de tenir més problemes si no es donen
situacions extraordinàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Perdoni que no pugui
compartir amb vostè en aquest cas la seva opinió. Jo li mostraré
una sèrie de fotografies que no em podrà negar que no són
situacions normals dels torrents, en aquest cas de les Illes
Balears. Són situacions jo diria que molt perilloses. Si vostè les
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mira veurà que són fotos allà on passen per carreteres o fins i tot
per dins el cas urbà, i no li estic parlant de Manacor, li podria
parlar de la carretera de Vilafranca, li podria parlar de la
carretera de Sant Joan, li podria parlar de Sencelles, li podria
parlar de Porreres, li podria parlar d’Artà.

Jo diria que són situacions que no es poden permetre. Hem
de saber tots i hem d’entendre tots que el tema de la neteja dels
torrents no és una actuació puntual d’un any sinó que és un tema
de fer-hi feina cada any, perquè si no se’n va de les mans. Jo
crec que aquest tema, Sr. Conseller, se li ha anat de les mans, i
no perquè vostè potser no hi hagi posat prou cura, sinó que
m’imagín que per nivell o supòs que per temes pressupostaris.

A Menorca estan exactament igual. A Andratx un torrent
que vostè es va comprometre a netejar, que precisament una part
està cremada, a dia d’avui encara no està netejat. Però és que als
ajuntaments, és a dir, jo li ho diré perquè en aquest cas escrits
que li han remès el novembre 2012, març 2013, juny 2013, de
diferents ajuntaments com Manacor, com Porreres i altres
ajuntaments, vostès no han donat resposta. Jo, a part d’aquest
cas d’advertir-lo de les situacions que es troben, li faria un prec:
facin qualque cosa, encara hi són a temps.

Jo venc d’un municipi que hem tengut torrentades i que no
hi hagut desgràcies personals, gràcies a Déu. És a dir, jo crec
que aquestes coses no s’haurien de tornar a repetir. Faci un
conveni amb els ajuntaments, és a dir, els ajuntaments avui
estan fent convenis de colAlaboració social. Vostès ho podrien
fer amb els ajuntaments, trobem una solució entre tots perquè no
hi pugui haver desgràcies personals. Ja no es tracta només que
en aquest cas hi pugui haver desgràcies materials, jo estic
parlant de desgràcies personals, perquè aquests torrents que
passen per dins els pobles si es desboquen poden conduir a això.
Jo crec que tots després ens penediríem de no haver fet les
actuacions.

Jo li faig un prec, Sr. Conseller; crec que és un poquet tard
però encara hi som a temps. Facin convenis amb els ajuntaments
o faci qualque cosa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, evidentment les
necessitats sempre superen els pressuposts que tenim. Això és
evident, vostè ho sap, ho domina perfectament perquè a més
amb les seves responsabilitats que té com a batle de Manacor
sap que segurament té el poble en les millors condicions
possible però no el té totalment segur. Vull dir que això ho
sabem tots i no importa parlar-ne. Vostè i jo sabem
perfectament fins i tot les condicions en què tenim algunes
infraestructures, que n’hem parlat algunes vegades, que sé cert
que li agradaria tenir-les molt millor i són responsabilitat seva,
però la situació és la que tenim. Per tant...

Ara, el que sí li he de dir és que quan nosaltres entram a
govern, aqueix nou govern, invertim 4.700.000 euros, és a dir,
més del doble pràcticament del que s’havia invertit els dos
anteriors anys. Que no són suficients? No són suficients però
són 4.700.000 euros. 

Home, jo el que no li puc admetre és dir que no donam
resposta. El que sí he fet amb tots els batles sempre ha estat dir
“prioritzau, prioritzau les actuacions que tengueu dins els
vostres municipis en torrents, perquè en venir el moment els
tenim”, és a dir, tots aquells papers del Sr. Pastor, els tenim, els
seus també, però lògicament hem d’esperar el moment oportú.

Vostè em diu de Sant Joan, de Vilafranca, de Porreres... Ho
conec perfectament, perquè com bé sap vostè jo som d’aquella
zona i em preocupa perquè els efectes que té a més sobre la
pagesia són importants. El que no voldria de cap manera és que
es pogués traslladar, que crec que no ha estat això el que vostè
ha volgut dir, que si hi ha un denou serà culpa nostra, perquè el
mateix denou hi pot haver a qualsevol poble, on vostè mateix és
responsable, i no ho serà, crec que no serà culpa seva si passa un
denou per situacions extraordinàries.

L’any que ve farem més inversions però, com li dic, en duim
4.700.000, i n’hem fetes per a 51 municipis de les nostres illes.
A Porreres també n’hem fetes, a Sant Joan n’hem fetes, a
Vilafranca n’hem fetes, a Montuïri n’hem fetes, a Alaró, a
Mercadal, a Eivissa, etc. Que no és suficient?, segurament, però
estam en el camí de continuar-hi fent feina.

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 11297/13, de l'Hble. Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a foment del turisme nacional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE 11297/13, relativa a foment del
turisme nacional, que formula el diputat Gabriel José Martí i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Vull deixar constància del meu suport
a l’Associació de Víctimes del Terrorisme, perquè els drets
humans haurien d’ajudar les víctimes i no els assassins.

Sr. Delgado, el creixement de l’activitat turística en el tercer
trimestre de 2013 s’ha traduït en la (...) d’11.525 llocs de feina
nets. Són les últimes dades disponibles d’afiliació a la Seguretat
Social de mes de setembre. El sector turístic s’està erigint com
l’únic dels grans sectors de l’economia espanyola que està
mitigant el problema de la desocupació a Espanya. Aquests
bons resultats donen confiança empresarial i confiança de
consum. Sense haver sortit de la crisi es confirma que estam
deixant enrere la recessió econòmica. 
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La propera temporada turística 2014 al conjunt de l’Estat
espanyol, i segons els indicadors que actualment es tenen, és
molt esperançadora, i això reinvertirà l’economia del conjunt de
l’estat. 

Podem afirmar que la demanda turística espanyola dóna
mostra d’haver tocat fons durant els mesos d’estiu 2013; el
conjunt d’indicadors del seu consum turístic han reduït
notablement els ritmes de caiguda dels últims trimestres,
aconseguint alguns d’ells moderats creixements, creixements
que s’aniran consolidant al llarg del 2014, segons el forecast
realitzat per diverses entitats i organitzacions.

Donades aquestes bones expectatives, ens hem d’avançar a
la resta de comunitats i fomentar el nostre destí al mercat
espanyol, que vol treure cap i vol sortir a viatjar. No hem
d’esperar que ens triïn, sinó promocionar-nos com a destí que
vol tornar a tenir el mercat espanyol entre els tres primers
mercats receptors de les nostres illes. 

Per això, Sr. Delgado, quines accions promocionals s’estan
portant a terme per fomentar el turisme nacional? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra el representante del Gobierno para
responder.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, la crisis está haciendo mella en el potencial
turista español, y lógicamente lo notamos, y más se nota cuando
tienen que coger un barco o un avión, ya que resulta
lógicamente mucho más barato coger un coche, pero en
cualquier caso no nos quedamos de brazos cruzados y vamos a
buscarlos. 

En ese caso hemos puesto en marcha una iniciativa en
colaboración de nuevo público-privada, una iniciativa
innovadora que se la llama los road show, que se ha puesto en
marcha en las cinco principales ciudades españolas posibles
emisoras de clientes o de turistas hacia nuestras islas. Se
montaron, bueno, estaban organizadas para los días 21 a 30 de
este mes, y el objetivo lógicamente es incrementar la venida de
turismo español y mejorar la conectividad. Se celebraron o se
están celebrando en distintas ciudades: en Málaga el día 21 en
el edificio de Turismo andaluz, en Valencia el día 23 en el Espai
La Rambleta, en Madrid el 25 en el Círculo de Bellas Artes; en
Bilbao ayer en el Mercado del Ensanche, donde se firmó un
protocolo de colaboración para mejorar la conectividad de
ambos destinos; y mañana terminará la última en Barcelona en
la Casa Batlló.

Los road show se dividen en cuatro partes. Hubo una parte
previa, que fue la semana anterior, del 17 al 20 de octubre,
donde vinieron los quince bloggers más influentes de las cinco
ciudades, tres de cada una de las cinco ciudades a las que nos
dirigimos. Estos quince bloggers se distribuyeron en tres viajes:
cinco vinieron a Mallorca, cinco a Menorca y cinco a Ibiza y
Formentera con la intención, que así lo hicieron, de compartir

sus experiencias y dar a conocer el evento que la semana
siguiente iban a tener en sus cinco ciudades. Estos quince
bloggers suman más de 400.000 seguidores en Twitter y sus
blogs han tenido más de 2 millones de consultas.

La feria en si o el workshop en si se ha montado en cuatro
partes: un espacio experiencial, con touroperadores y agentes de
viajes, donde se va a dar a conocer nuestro destino a través de
vídeos temáticos y una muestra gastronómica a través de los
chefs Tomeu Caldentey, Víctor García y Marta Rosselló. En
segundo lugar, una parte de trabajo que es el workshop en si con
las compañías aéreas, que esto es muy importante, Vueling, Air
Berlin y Air Nostrum, y las marítimas Iscomar, Balearia,
Acciona y Transmediterránea. Y luego un street branding, que
es un concurso de fotografía con un premio que se hace en las
mismas calles de la ciudad. 

La repercusión ha sido importante: más de 200 agencias de
viaje y touroperadores, 60 representantes de prensa (...) y 50
prescriptores, es decir, grupos que pueden enviar turistas, y el
impacto, la etiqueta “Ven y llévate el momento”, ha alcanzado
976.000 cuentas, más de 9 millones de impresiones y 2.000
tweets des de 733 personas diferentes.

Muchas gracias.

I.4) Pregunta RGE núm. 11298/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunió amb el ministre d'Educació,
Cultura i Esports.

LA SRA. PRESIDENTA:

La quarta pregunta, RGE 11298/13, relativa a reunió amb el
ministre d’Educació, Cultura i Esports, presentada per la
diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, és ajornada atesa la solAlicitud del Govern presentada
mitjançant l’escrit RGE 12769/13.

I.5) Pregunta RGE núm. 11301/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a BOIB electrònic.

Cinquena pregunta, RGE 11301/13, relativa a BOIB
electrònic, que formula el diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. El proceso de simplificación
administrativa y de ahorro de costes emprendido por el
Gobierno de las Islas Baleares no tiene antecedentes en la
historia de la comunidad autónoma, todo, desde la reducción de
consellerias y direcciones generales como primera decisión de
este govern, pasando por la eliminación de empresas públicas
prometida, hasta cuestiones más específicas como la que hoy
nos lleva a formular esta pregunta.
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El Butlletí Oficial de les Illes Balears, como ustedes saben,
ya no se edita en formato papel, lo que ha supuesto un
considerable ahorro para las arcas de la comunidad autónoma.
Es decir, son decisiones políticas que proporcionan un ahorro a
los ciudadanos y mejoran la calidad en la gestión. Hacer de este
principio, que es una prioridad, una realidad no sólo es
necesario, señorías, sino que este gobierno demuestra cada día
que es posible y que es imprescindible.

El proceso de informatización del boletín oficial ha supuesto
un ahorro de costes muy importante en sólo un año, y además ha
simplificado el acceso al boletín oficial para las cuatro islas,
consells insulars y ayuntamientos de las Islas Baleares. Así las
cosas, Sr. Conseller, ¿cómo valora el ahorro que ha supuesto la
informatización del Butlletí Oficial de les Illes Balears?

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Té la paraula el conseller per respondre.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muy buenos días. Sra. Presidenta, señores y señores
diputados. Este gobierno, Sr. Diputado, valora muy
positivamente la puesta en marcha del BOIB electrónico.
Resulta que desde su puesta en marcha...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci per favor!

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

...ahora hace más de un año, hemos ahorrado más de 260.000
euros y no sólo eso, sino que hemos ahorrado tiempo y además
hemos facilitado su uso, porque tantos los servicios de la
comunidad autónoma, como los de los consells insulares, como
los de los ayuntamientos, no tienen que desplazarse hasta Palma
para registrar sus peticiones de inserción. 

Además, la implantación del BOIB electrónico es fruto del
compromiso de este Gobierno, para conseguir una mayor
agilidad administrativa. Y también decirle, como usted sabe,
que anteriormente cada año se imprimían más de 2.000
ejemplares y se utilizaban algo más de 40.000 folios. Por lo
tanto, como usted ve, el avance en este sentido es muy
importante.

Debo decirle también que el Gobierno ha puesto en marcha
el Consejo de Gobierno telemático, lo cual supone, además de
un ahorro de tiempo, también una mayor agilidad
administrativa. Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor, silenci!

I.6) Pregunta RGE núm. 11303/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a diada de voluntaris de Protecció Civil a
Menorca.

Sisena pregunta RGE núm. 11303/13, relativa a Diada de
voluntaris de Protecció Civil a Menorca, que formula el Sr.
Alejandro Sanz i Benejam del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Esperemos que el diputado
que les habla hoy tenga más suerte y la oposición también pueda
escuchar.

Gracias Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. El
pasado 13 de octubre tuvo lugar en Menorca una serie de actos
organizados con motivo de un encuentro de agrupaciones de
voluntarios de Protección Oficial de la isla. Al encuentro
asistieron diversos alcaldes, el presidente del Consell Insular de
Menorca, Santiago Tadeo y la consellera de Administraciones
Públicas del Gobierno balear, la Sra. Núria Riera. 

El trabajo desinteresado y altruista de los voluntarios de
Protección Civil merece todo el reconocimiento y el apoyo de
los poderes públicos y ¿cómo no?, de todos los ciudadanos de
esta comunidad autónoma. Destaca su colaboración en la
cobertura de actos y de eventos de cierto riesgo, su ayuda en
situaciones de emergencia y catástrofes, por citar algún ejemplo
de ellos. Eso es sin duda un claro ejemplo de participación
ciudadana, por su implicación de forma voluntaria en las
actividades propias de los servicios de Protección Civil.

Por todo ello, realizamos la siguiente pregunta, ¿qué
valoración hace la consellera de Administraciones Públicas de
la Diada de voluntarios de Protección Civil de Menorca que
tuvo lugar el pasado 13 de octubre?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, els voluntaris de
Protecció Civil donen un suport fonamental en matèria de
seguretat i d’emergències i contribueixen de forma altruista a
ajudar sempre que se’ls necessita, a costa del seu temps lliure i
sense cap remuneració.
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A les Illes Balears hi ha més de 1.300 voluntaris en 54
agrupacions i per demostrar-los el nostre suport i el nostre
agraïment ja fa uns anys que la Conselleria d’Administracions
Públiques, en general el Govern de les Illes Balears, organitza
diades de voluntaris de Protecció Civil amb l’única finalitat
d’estar devora ells, passar un dia agradable i sobretot d’agrair-
los aquesta feina tan desinteressada que fan, en benefici de tots
els municipis i de tots els ciutadans de Balears.

La darrera diada, com vostè ha dit, es va celebrar en el
municipi d’Es Castell a Menorca. En aquesta trobada hi varen
participar 7 agrupacions, unes 122 persones entre voluntaris i
familiars i va consistir en tota una jornada. En primer lloc se va
fer una visita cultural al municipi d’Es Castell, organitzat pel
seu ajuntament, també un acte dins el mateix ajuntament a la
sala de plens, allà on varen participar els batles dels diferents
municipis, els regidors, els voluntaris amb els familiars i el
president del Consell de Menorca, com bé ha comentat. Es
varen presentar en aquest acte els membres del consell assessor,
que és un òrgan de les agrupacions de voluntaris que fa
assessorament i ajuda a la conselleria per coordinar actuacions
en matèria de totes les agrupacions de voluntaris, es varen
presentar aquests dos membres. I després per part de la
conselleria es varen lliurar set terminals de comunicació, de
manera que les agrupacions de Protecció Civil estiguin
degudament comunicades per poder actuar més ràpidament
quan tenim una emergència o una necessitat de la seva
colAlaboració.

La jornada va acabar amb un dinar entre tots, aquest dinar es
va fer conjuntament per cooperació, cadascú va aportar qualque
cosa, de manera que es va fer de forma austera. Però el més
important és que es va fer amb una gran implicació, tant per part
dels voluntaris, com per part del Govern. El Govern de les Illes
Balears té molt d’interès per aquestes jornades, perquè resulta
que els voluntaris de Protecció Civil, almenys al Govern li
interessa molt,  són aquesta gent que ens ajuda voluntàriament
amb el seu quan necessitam alguna cosa i creim que és molt
important aquesta implicació d’estar al seu costat, sobretot a la
gent de Menorca, els va interessar molt i els va fer molta ilAlusió
que poguéssim compartir aquesta estona amb ells, ben iguals
que ells la compartiren amb nosaltres les necessitats que en el
dia a dia poden tenir. Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 11305/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a instalAlació d'energia solar fotovoltaica
per a autoconsum a centres d'infantil i primària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 11305/13, relativa a instalAlació
d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum a centres
d’infantil i primària i que formula el diputat Sr. Jaime
Fernández i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Desde
el Grupo Parlamentario Popular hemos defendido siempre la
implantación de la energía renovable en nuestro sistema
energético, de una forma viable, sostenible y responsable.
Creemos en los beneficios de estas energías limpias y

apostamos por ellas, en pro de un futuro energético más
respetuoso con el medio y menos dependiente de los
combustibles más contaminantes.

Por ello no podemos hacer otra cosa que valorar de forma
positiva la iniciativa del Govern de les Illes Balears, de
convocar una linea de ayudas destinadas a los centros de infantil
y primaria, para que instalen en los colegios de nuestras islas
sistemas de energía solar fotovoltaica. Los centros de infantil y
primaria, al coincidir su momento de demanda energética, con
el momento que más energia solar se genera, se convierten así
en los edificios más eficientes para instalar este tipo de energía
renovable. Estos sistemas supondrán un ahorro económico en la
factura energética de los centros, supondrán un avance hacia la
emisión de menos gases contaminantes y algo muy importante,
que la energía renovable convivirá con los más pequeños de
nuestra sociedad, algo que esperamos que repercuta en una
concienciación clara de respeto hacia el medio ambiente.

Por todo ello Sr. Conseller de Economía y Competitividad,
desde el Grupo Parlamentario Popular le pedimos que nos
indique la acogida entre los ayuntamientos de esta iniciativa, la
estimación de potencia que se prevé instalar y los beneficios de
la misma. En definitiva Sr. Conseller, le pedimos que haga una
valoración de la última convocatoria de ayuda pública para
instalar energía solar fotovoltaica de autoconsumo en los
centros de infantil y primaria.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, como usted bien ha dicho, el
Gobierno tiene un plan claro vinculado a las energías renovables
y a su uso. Evidentemente este plan tiene que tener distintas
actuaciones con cada una de las distintas fórmulas para
implantar energías renovables. En este caso estamos hablando
de implantar estos proyectos en instalaciones públicas, ¿qué se
ha hecho? Se ha hecho una convocatoria vinculada a instalar
energía fotovoltaica en colegios de primaria e infantil. ¿Por qué
en colegios de primaria e infantil? Por un ámbito muy claro,
primero la rentabilidad económica y segundo por el tema de
concienciación del que usted ha hablado.

El éxito de esta convocatoria ha sido muy claro, quieren
participar 34 ayuntamientos, de los cuales ahora mismo esta
primera convocatoria se va a ir a 15 colegios, instalando 240
kilowatios. Estos fondos se financiaran 50% presupuesto de la
comunidad, 50% de los presupuestos de los fondos FEDER. El
ahorro, está estimado que esta inversión se amortizará en cuatro
años, por tanto, entre los 15 centros se ahorrarán 50.000 euros
anuales. A partir del cuarto año, evidentemente ya será una
rentabilidad económica para estos centros y un menor gasto.
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En el fondo y al final de estos proyectos que queremos
seguir avanzando en instalaciones públicas, donde queremos
llegar a instalar 1,52 megakilowatios en todas las instalaciones
públicas y evidentemente conseguir las dos cosas, eficacia
económica, rentabilidad, sostenibilidad y concienciación a las
energías renovables.

I.8) Pregunta RGE núm. 11313/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressuposts de l'Estat per a les Illes Balears per
al 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 11313/13, relativa a pressupost
de l’Estat per a les Illes Balears per a l’any 2014 que formula el
diputat Sr. Marc Pons i Pons del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Marí, jo voldria
començar fent-li entrega de la sentència del Tribunal Suprem,
la qual els marca el camí per recuperar els diners del Conveni de
carreteres. Amb un cop d’ull podrà veure que aquesta sentència
és fruit del recurs interposat la passada legislatura pel govern
Antich. I per tant, evidenciarà les falsedats que dimarts passat
el president Bauzá afirmava en aquesta mateixa cambra quant
a què s’atribuïa tot el mèrit de la batalla judicial.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la sentència, Sr. Bauzá, que els ha permès
reclamar davant Madrid els 333 milions d’euros del Conveni de
carreteres i és fruit d’un recurs de la legislatura passada. Per
cert, 92 milions d’euros, els quals el Govern anuncià fa ara un
any que arribarien via pressupost del 2013, gràcies a la seva
capacitat negociadora. Però ara sabem que açò no serà cert. Ara
sabem que aquests 92 milions d’euros, tal com el conseller Marí
va dir dimarts de la setmana passada, no arribaran el 2013. I per
tant, han tornat fallar. Els compromisos pressupostaris del 2013
s’han esfumat. Els diners dels convenis de carreteres no
arribaran aquest any.

Per açò li demanam, quina credibilitat podem esperar de
vostès que tenguin els anuncis per a 2014, ara que sabem que no
han complert els de 2013?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, li puc confirmar que els
compromisos d’aquest govern per millorar els pressuposts
generals de l’Estat de 2014 són tan ferms com varen ser els
compromisos per millorar els pressuposts de 2013. I li ho puc
confirmar per dos motius, perquè la feina que ha fet aquest
govern i que va fer aquest govern va suposar 90 milions més
d’inversió, i no tregui de context les paraules que deim, que
suposen ingressos de la comunitat autònoma a 2013 i que es
paguen el 2014 via pressupostària i així està reflectit, que
suposen ingressos de la comunitat autònoma a 2013.

Per altra banda, també li puc confirmar, perquè d’un altre
govern no ho diria, per exemple del Govern Zapatero, que
pintava 900 milions d’inversions estatutàries i després no
complia els pressuposts, però d’aquest Govern d’Espanya sí que
li puc garantir que compleix els seus pressuposts. Gràcies.

 (Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dia 4 de desembre de l’any
passat, en resposta a una pregunta sobre els pressuposts generals
de 2013, el president Bauzá afirmava: “nosaltres no enganarem
a ningú, nosaltres complirem els nostres compromisos i hem
aconseguit 333 milions d’euros”. Després vam saber que només
eren 92 i ara el conseller ens diu que ni tan sols seran per a
2013, sinó que arribaran el 2014.

Si és així, jo li he de demanar, té el pressupost de 2013
desquadrats en 93 milions d’euros, Sr. Marí? Si els 92 milions
d’euros que s’han ingressat el 2013, tal com vostè ja ha
assegurat ara, com podem creure les promeses que fan per al
2014?

I encara n’hi ha més, perquè dels 92 milions fins als 333 del
conveni en total, n’hi van 241. Quan arribaran aquests que
falten si ja no és el 2014? Arribaran el 2015 quan vostès ja no
governin? Les respostes són cada vegada més evidents. Sr.
Bauzá, l’efecte i els seus compromisos no arriben a bon port i
acabam sempre a la meitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Encara és l’hora, encara és l'hora,
Sr. Pons, fa un any, fa un any que diuen que no vendrien..., que
teníem un forat d’ingressos en els pressuposts de 2013 de 100
milions d’euros, fa un any que diuen això! I encara és l’hora que
mantenen la negació de l’evidència. Negar evidència els resta
credibilitat, cregui’m.

Jo crec que en allò que no estiguem d’acord..., vostè sap la
diferència entre ingressos, entre la consignació d’ingressos i
cobrar per caixa? Coneixen aquesta diferència? Aprenguin
aquesta diferència, ingressos i cobrar per caixa.

Escolti’m, Sr. Pons, miri, en allò que no estiguin d’acord
facin la crítica. Però no neguin l’evidència, això els lleva tota la
credibilitat. I en allò que estiguem d’acord en benefici dels
ciutadans, facin costat. Al final no es tracta ni del Govern ni de
vostès, es tracta que els ciutadans de les Illes Balears tenen
millor inversió pública, gràcies a l’esforç d’aquest govern.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 11315/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a labor de la Conselleria d'Educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

La novena pregunta, RGE núm. 11315/13, relativa a la veu
de la Conselleria d’Educació, presentada pel diputat Sr. Antoni
Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista, és ajornada
per la solAlicitud del Govern, mitjançant l’escrit RGE núm.
12769/13.

I.10) Pregunta RGE núm. 11296/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a símbols a la façana de les escoles.

La desena pregunta, RGE núm. 11296/13, relativa a símbols
a la façana de les escoles, presentada pel diputat Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari MÉS, és ajornada,
atesa la solAlicitud del Govern, presentada mitjançant l’escrit
RGE núm. 12769/13.

I.11) Pregunta RGE núm. 11299/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a viatge del president del Govern a
diversos països d'Amèrica del Sud.

L'onzena pregunta RGE núm. 11299/13, relativa a viatge del
president del Govern a diversos països d'Amèrica del Sud, que
formula la diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo del Grup
Parlamentari Popular, decau perquè en aquest moment no és a
la sala.

I.12) Pregunta RGE núm. 11314/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a incorporació de l'alumnat nouvingut.

La dotzena pregunta RGE núm. 11314/13, relativa a
incorporació de l’alumnat nouvingut, presentada per la diputada

Sra. Esperança Marí i Mayans del Grup Parlamentari Socialista,
és ajornada, atesa la solAlicitud del Govern presentada
mitjançant l’escrit RGE núm. 12769/13.

I.13) Pregunta RGE núm. 11302/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció dels costs de telefonia.

Tretzena pregunta, RGE núm. 11302/13, relativa a reducció
dels costs de telefonia, que formula la diputada Sra. Maria
Virtudes Marí i Ferrer del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, hoy es un día especialmente propicio
para hacerle esta pregunta sobre una de las medidas de ahorro
importantes que ha implementado este gobierno en materia de
la reducción del gasto corriente. Y digo que esto es así, porque
después de dos años de esfuerzo colectivo, tanto del Gobierno
como de la sociedad de las Islas Baleares, para reequilibrar las
cuentas públicas, según el compromiso que adoptamos en el
Plan económico-financiero de reequilibrio 2012-2014, que
después de muchos intentos conseguimos por primera vez el
Govern que se aprobara, cosa que no habían conseguido los
governs anteriores. Digo que la pregunta que hoy le formulamos
sobre los ahorros realizados en telefonía no hacen sino que
consolidar una linea ya iniciada con otras medidas
importantísimas, que nos han llevado a poder presentar un
proyecto de presupuesto donde se confirma el crecimiento de
esta comunidad, donde el 80% del gasto se puede dedicar al
estado del bienestar: educación, salud y servicios sociales, y
donde por primera vez, gracias a este reequilibrio en las cuentas
públicas, podemos dedicar 488 millones, un 13% del
presupuesto, a promoción económica.

Esto no es casualidad, es el fruto de un gran esfuerzo de
contención del gasto corriente, en la que no es una cuestión
menor el ahorro precisamente en telefonía. Este gasto se había
ido disparando tanto en telefonía fija, móvil, centralitas, por no
hablar de los múltiples despilfarros a los que nos tenían
acostumbrados los gobiernos anteriores de forma y manera...

(Remor de veus)

Estic contenta que escoltin, se’ls ha de provocar perquè
escoltin. M'alegra, m'alegra, va bé!

Sr. Conseller, vamos a lo que realmente interesa a los
ciudadanos...

(Algunes rialles)

¿Qué ahorro hemos conseguido con las políticas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!
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LA SRA. MARÍ I FERRER:

¿Qué ahorro hemos conseguido con las políticas
implementadas por el Govern de les Illes Balears, presidido por
el Sr. Bauzá, y que hoy han dado el fruto del mejor presupuesto
de esta legislatura? Muchas gracias.

(Alguns plaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, señores diputados. Sra. Diputada, es cierto,
yo creo que hoy es un buen día para hablar de cómo ajustar
gastos en un presupuesto y evidentemente cómo ajustarlos a lo
que realmente tenemos que cumplir.

Mire, se puede trabajar sobre los ingresos, que es lo que
estamos trabajando, pero también sobre los gastos que es lo que
vamos a detallar ahora. Es muy sencillo, comparamos gastos
telefónicos, por ejemplo de hace 4 años, con los gastos
telefónicos a cierre del 2013. La diferencia es 1.136.000 euros
de menos, 1.136.000 euros de menos con porcentajes de más del
60% en reducción en telefonía fija, telefonía móvil y
mantenimiento de centralitas, ¿cómo?, trabando, ¿de qué
manera?, primero se hace un concurso y se invita a todos los
operadores, evidentemente, que hagan una propuesta. Sobre esa
iniciativa el ahorro fue de más del 50% en las tres actuaciones.
Siguiente, concienciación, evidentemente el uso del móvil es un
uso público y tiene que estar restringido a actividades que
correspondan al uso público. Y tercera, evidentemente trabajar
sobre otra actuación sencilla como es el roaming, con estas tres
actividades hemos ahorrado 1.100.000 euros a partir de ahora al
año.

Entiendo, señoría, que es una buena pregunta porque es un
ejemplo más de cómo hay que trabajar y cómo hay que actuar
sobre presupuestos.

I.14) Pregunta RGE núm. 11304/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte "Emprendre en
3".

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 11304/13, relativa a projecte
Emprendre en 3 que formula la Sra. María Asunción Pons i
Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, la reactivació econòmica, objectiu prioritari
del Govern per a aquesta legislatura, exigeix i necessita la
simplificació dels tràmits administratius i també una major
agilitat per tramitar els expedients, per aconseguir-ho el Govern
del Partit Popular ja ha aprovat, entre altres mesures, la llicència
exprés, que elimina duplicitats i redueix les gestions per a

l’obertura i la posada en marxa de nous negocis a Balears. Es
tracta de donar facilitats als inversors i emprenedors sense
suprimir garanties per recuperar el marc de confiança que es va
perdre amb el govern del pacte quan les Balears varen liderar els
índex d’inseguretat jurídica de tot Espanya.

Ara mateix ens trobam amb partits que critiquen el consell
de Menorca perquè durant aquest mandat ha duplicat les
autoritzacions per a les obres d’interès general amb fets tan
significatius com que l’equip de govern insular del Partit
Popular a Menorca rep avui 27 projectes anuals respecte dels
només 12 de mitjana de l’anterior govern PSOE-PSM. Tot açò
és possible perquè tant el Govern com els consells insulars
governats pel Partit Popular actuen amb eficàcia, faciliten les
inversions que generen economia productiva i llocs de feina i
tornen a obrir les portes que varen tancar aquells pactes que avui
ja han passat a la història.

Entre les actuacions que promou el Govern de les Illes
Balears en colAlaboració i coordinació amb el Govern central
destaca l’administració electrònica i la simplificació
administrativa per obrir un nou marc de relació dels ciutadans
i les empreses amb l’Administració.

Per tant, Sra. Consellera, pot explicar-nos els objectius i el
contingut de la jornada sobre el projecte Emprendre en 3 que es
va celebrar el passat dia 14 d’octubre? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè ha dit un
dels principals compromisos d’aquest govern és simplificar
l’Administració i els tràmits administracions per poder obrir les
portes als empresaris i a l’economia. Des de la Conselleria
d’Administracions Públiques feim feina des de principi de
legislatura perquè l’Administració sigui més moderna, perquè
els tràmits siguin més senzills i perquè hi hagi cada vegada més
facilitats informàtiques per a la gent.

El Projecte de llei d’activitats, per exemple, és un model, és
un exemple, aprovat per aquest consell de govern, que
actualment està en tramitació parlamentària i persegueix aquesta
simplificació en l’obtenció de permisos i llicències per a
activitats, però aquest avanç que feim en matèria de
modernització i simplificació, el volem fer en coordinació
permanent amb l’Administració estatal.

D’aquesta manera el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques que també tramita actuacions en matèria de
simplificació administrativa es va desplaçar aquí a les Balears
a una jornada que vàrem muntar conjuntament per a la
presentació de totes aquestes actuacions. En aquest sentit, dia 14
d’octubre vàrem organitza una jornada, anava dirigida
ajuntaments, a consells insulars, a empresaris, a emprenedors,
a colAlegis professionals i es va fer una participació en tres parts.
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En primer lloc, el representant de la Direcció General del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ens va
presentar aquest projecte Emprendre en 3, que és una
plataforma informàtica que permetrà que les llicències
d’activitats o els permisos s’obtenguin amb més rapidesa
gràcies a la utilització de les plataformes informàtiques per fer
les solAlicituds; en segon lloc, per part de la nostra conselleria
vàrem aprofitar per explicar aquest projecte de llei d’activitats
que, com deia, està en tramitació parlamentària, perquè vagi
conjuntament en la mateixa línia que aquest projecte estatal, i
finalment, per part de la Direcció d’Innovació Tecnològica de
la Conselleria d’Economia i Competitivitat, es varen posar de
manifest sobre la taula les possibilitats informàtiques d’aquests
dos projectes i la seva conjunció, la seva coordinació per dur-los
endavant.

Hem de destacar a més que el Govern de les Illes Balears ha
estat el primer lloc on s’ha fet aquesta presentació d’aquest
projecte nacional, del projecte Emprendre en 3, que a la jornada
varen assistir més de 60 persones entre batlles i batllesses que
varen mostrar el seu interès, secretaris d’ajuntaments,
empresaris, l’EBAP, el personal de l’EBAP es va cuidar també
d’ajudar perquè es varen fer allà les jornades, i el personal del
Govern en matèria d’activitats.

Finalment, he de dir que valoram molt positivament aquesta
feina conjunta de les dues administracions, estatal i autonòmica,
perquè repercuteix de manera positiva a tots els ajuntaments, a
tots els empresaris i ens ajudarà a impulsar novament la nostra
economia. Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 12839/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a admissió a tràmit de la querella contra
el Sr. Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 12839/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 11317/13, relativa a admissió a
tràmit de la querella contra el Sr. Bauzá que formula el Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, la setmana passada el Jutjat d’Instrucció núm. 7 de
Palma va acordar admetre a tràmit una querella per a
presumptes delictes de malversació de cabals públics,
prevaricació i tràfic d’influències que afecta al Sr. Bauzá.

Sr. Conseller de Presidència, què pensa fer el Govern davant
l’admissió a tràmit de la querella contra el Sr. Bauzá?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, como no
puede ser de otra manera, colaborar con todo aquello que nos
demande la justicia con la finalidad de que se aclaren los
hechos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Gómez, va quedar clar que el Sr. Bauzá primer va
interposar una demanda judicial en defensa del dret a l’honor i
que va utilitzar els serveis de l’Advocacia de la comunitat amb
el pertinent acord del Consell de Govern. Es va sentir ferit, va
mobilitzar els advocats de la comunitat per demandar el
secretari de la UGT i va perdre la seva demanda per golejada.

Sr. Gómez, hi ha molta jurisprudència i doctrina; per
exemple, el Tribunal Suprem considera el dret a l’honor entre
els drets fonamentals de la persona com a drets de la
personalitat sense reconèixer la titularitat d’aquest dret respecte
de les persones jurídiques. De la mateixa manera el Tribunal
Constitucional, per a ell l’honor és un atribut de la persona
individual i nega la possibilitat de reconèixer el dret a l’honor
a les persones jurídiques públiques.

Això vostè ho sap, però al Sr. Bauzá no li va tremolar la mà
per defensar el seu honor personalíssim que el Consell de
Govern prengués una decisió i actuassin els serveis jurídics de
la comunitat. I ara ens trobam que el Sr. Bauzá torna fer servir
els advocats de la comunitat per defensar-se d’una imputació
per haver fet servir els advocats de la comunitat autònoma.
Torna, es reafirma a confondre allò públic i allò privat. I parlam
d’un senyor que va alAlegar que ser president és un càrrec de
representació sense facultats executives. Toreja les advertències
judicials i per això ha estat admesa aquesta nova querella, un
president que factura cada dia 3.000 euros als ciutadans i ens
diu que no té doblers per pagar-se els seus defensors, sí que ho
va fer el Sr. Delgado.

I la pregunta clau és: i si és citat a declarar com a imputat,
què faran vostè i el Sr. Bauzá?, s’aplicaran el codi ètic i
dimitiran? Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, en esto de
sembrar la duda, sin duda, usted es un artista. El Sr. Bauzá aún
no ha perdido nada porque el tema está en el Tribunal Supremo
y la jurisprudencia es amplia.

Además le informo que el Sr. Bauzá en este caso no ha
usado la Abogacía, no es porque no crea que tenga que
utilizarla, ni mucho menos, lo que pasa es que para mayor
transparencia, como hay un caso iniciado, pues mejor se ha
buscado una defensa personal. 

Le diré para su conocimiento que todas las autoridades y
funcionarios públicos en el desarrollo de su función, en el
desarrollo de esa función son parte esencial de la organización
administrativa, y la defensa de la autoridad pública o de los
funcionarios públicos en el ejercicio de esa función, la
representación y la defensa corresponde a los servicios jurídicos
correspondientes de la Administración. Léase usted nuestra ley
autonómica 3/2003, de régimen jurídico de las administraciones
públicas.

En este caso concreto al que usted hace referencia se
entendió que era la Abogacía la que tenía que defender en juicio
y representar al Sr. Bauzá porque las manifestaciones, a nuestro
entender injuriosas, que se vierten sobre el Sr. Bauzá lo hacen
en su condición y calidad de presidente del Gobierno. Tengo
que decirle también que además no es infrecuente que la
Abogacía defienda a sus funcionarios o a sus empleados
públicos en aquellos casos en los que han estado ejerciendo esa
función..., han tenido que defenderles de procesos penales en los
que se han ventilado cuestiones de defensa del derecho del
honor y, que yo sepa, hasta ahora no se había objetado nada.

Tengo que decirle, Sr. Diputado, que usted debería en todo
caso ser más moderado y más respetuoso con los procesos
judiciales, pero conociendo desde luego su pasado, conociendo
lo que usted disfruta con ocultar sentencias en los cajones para
que no se ejecuten, entenderá usted que pedirle respeto a los
procesos judiciales es como pedirle peras al olmo.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 11300/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a bonificacions de les taxes
aeroportuàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 11300/13, relativa a
bonificacions de les taxes aeroportuàries que formula el Sr.
Carlos Luís Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Como es sabido nuestra comunidad
por su insularidad y por ser eminentemente turística tiene entre
sus prioridades en transporte aéreo y marítimo, pero la anterior
legislatura en conectividad aérea se traduce, con datos
totalmente objetivos, en un aumento exponencial del precio de
los billetes, en una subida, pasadas las elecciones, de las tarifas
de referencia para rutas interislas que ocultaron, supresión de
vuelos en invierno que también ocultaron y gran encarecimiento
de tasas aeroportuarias, todo ello con la pasividad del entonces
govern.

En cambio, objetivo de este gobierno a diferencia del
anterior es desarrollar políticas que garanticen y mejoren una
conectividad adecuada dando auténtica respuesta a las
necesidades de comunicación, pudiéndose afirmar que se ha
hecho más en lo que llevamos de legislatura que en toda la
anterior. Aparte del gran trabajo, destacar el carácter
reivindicativo de este gobierno en relación a la conectividad de
nuestras islas. 

Dentro de la singularidad del hecho insular, uno de los
aspectos para mejorar la conectividad e impulsar un aspecto
desestacionalizador, aparte de medidas de fomento de turismo,
son las políticas de tasas aeroportuarias fijadas anualmente en
los presupuestos estatales.

Al respecto debemos destacar el trabajo, implicación i
reivindicación del presidente Bauzá y del conseller de Turismo
para obtener un tratamiento diferencial para nuestros
aeropuertos que fomente el aumento de tráfico, mejore nuestra
conectividad y nos haga más competitivos, plasmándose en el
logro de novedosas bonificaciones de las tasas aeroportuarias en
temporada baja para todos nuestros aeropuertos, incluso
ampliadas para las dobles insularidades y mejoradas
anualmente.

Hay que destacar también que tales bonificaciones, incluso
las anunciadas muy recientemente, demuestran una clara
sensibilidad con el hecho insular, además de conseguirse -y hay
que ponerlo en alza- en un momento de contención
presupuestaria y con un agujero en AENA heredado del
Gobierno socialista de 14.942 millones de euros.

Por todo ello, Sr. Conseller de Turismo y Deportes, le
formulo la siguiente pregunta: ¿qué valoración hace de las
nuevas bonificaciones en las tasas aeroportuarias anunciadas por
el Ministerio de Fomento? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado, la valoración
lógicamente es positiva porque son un paso más en la dinámica
de crecimiento de las mismas.
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Hay que recordar que ya en el año 2012 por primera vez,
acogiendo las inquietudes de este gobierno balear, se
bonificaron las tasas en un 10% en temporada baja; en 2013
también por primera vez en la Ley de presupuestos generales
del Estado se hizo una modificación en la ley estatal de
seguridad aérea para establecer e introducir dos conceptos que
fueron los de pasajeros en aeropuerto estacional y pasajero en
conexión y se vincularon una serie de bonificaciones a estos dos
conceptos. Así esas bonificaciones fueron las de pasajero en
conexión de un 20%, las de rutas en temporada baja o meses
valle de un 20% y las bonificaciones por nuevas rutas de un
50% el primer año y un 25% el segundo año. Además de
mantener estas bonificaciones, con posterioridad se acordó el
aumento de los descuentos para el pasajero en conexión que van
a tener lugar y que pasarán del 20% a ser del 30% en 2014, del
35% en 2015 y del 40% en 2016.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 van
todavía un poco más allá al introducir nuevas bonificaciones
acumulativas que suponen un incentivo en las tasas a las
aerolíneas que contribuyan al crecimiento total de pasajeros
durante el 2014 y otros distinto a las nuevas rutas, a las
compañías que abran nuevas rutas tanto nacionales como
internacionales, situándose ambas entre un 75 y en cien por cien
de la tasa de pasajero. Por otra parte, también hay que
mencionar y recordar el aumento de la partida para la
bonificación del descuento de residente en un 11,8%.

Aun así seguiremos solicitando el aumento de las
bonificaciones para temporada baja de un 50% para Ibiza y
Menorca en atención a la doble insularidad que padecen y de un
30% para el aeropuerto de Palma de Mallorca.

Muchas gracias.

I.17) Pregunta RGE núm. 11306/13,de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pressuposts generals de
l'Estat del 2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 11306/13, relativa a
pressuposts generals de l’Estat 2013 que formula la Sra.
Margalida Cabrer i González del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, hi ha indecències polítiques que crec que són
intolerables i la setmana passada se’n va produir una en aquest
plenari i avui s’ha tornar produir. 

Llegesc el que es va dir textualment la setmana passada, es
va dir: “Sr. President, continua instalAlat a la mentida, ens torna
parlar avui del recurs de carreteres. Escolti, Sr. President, el
recurs contenciós de carreteres el vàrem posar nosaltres,
nosaltres”.

Aquí, senyores diputades i senyors diputats, hi ha la
interposició del recurs contenciós de carreteres davant
l’Audiència Nacional, acord del Consell de Govern de 29 de
juliol del 2005, interposició del recurs...

(Alguns aplaudiments)

...dia 1 de setembre del 2005, senyores diputades i senyors
diputats! Els ho duré emmarcat, no es preocupi, que els ho faré
arribar emmarcat.

Per tant, Sr. President, no és vostè qui viu instalAlat en la
mentida, són ells que són uns mentiders i que tenen una cara que
se la trepitgen, una cara que se la trepitgen!

(Alguns aplaudiments)

És el mateix que si em diguessin que ells varen construir
l’autopista de Llucmajor, és la mateixa mentida. La interposició
del recurs de carreteres es va fer l’any 2005, i jo era la
consellera d’Obres Públiques, i tothom sap que vostès estaven
en contra del conveni de carreteres de l’any 2004, que vostès es
manifestaven -ja feien manifestacions- per totes les illes en
contra dels doblers i del conveni de carreteres de l’any 2004,
que vostès varen incitar a la ministra de Foment perquè ens
llevàs els doblers, que la ministra unilateralment i per fax ens va
llevar els doblers del conveni de carreteres i vostès eren al seu
costat. I vostès ens deien a nosaltres que incomplíem el conveni
de carreteres i tothom sap... i la Sra. Aguiló ho sap
perfectament, perfectament!...

(Alguns aplaudiments)

...tothom sap que quan va arribar la sentència de carreteres, la
sentència definitiva del Tribunal Suprem, la varen ficar a un
calaix, 333 milions d’euros, no varen fer res per executar el
conveni de carreteres!

Crec que els socialistes haurien de demanar responsabilitats
dins el seu grup parlamentari, ha estat aquest govern el que ha
executat el conveni de carreteres, el que ha executat la sentència
i el que recupera els doblers.

Moltes gràcies, senyores diputades i senyors diputats.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sí, Sra. Presidenta, d’acord amb l’article 76.3 del
Reglament, per alAlusions, m’han citat expressament, deman la
paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, Sra. Aguiló, no l’he sentida gens, digui.

(Remor de veus)
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LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Allò que vull dir és que el que sé efectivament és que el
primer recurs davant l'Audiència Nacional, el vàrem posar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló, Sra. Aguiló, no li he donat la paraula, li he
demanat... no l’havia sentit gens...

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

...he demanat la paraula d’acord amb l’article 76 del Reglament
perquè he estat citada com a assabentada d’un tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló...

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

I m’han dit que deia mentides...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló, Sra. Aguiló, jo, vostè sap que l’article 76.2 diu
que és a judici de la presidència, jo entenc que vostè no ha estat
alAludida, ha estat citada, però no alAludida, d’acord?

(Petita cridòria)

No té la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

... però si m’ha citat expressament...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula, Sra. Aguiló...

(Remor de veus)

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

M’ha citat expressament.

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula.

(Remor de veus i petita cridòria)

Continuam...

(Continua la remor de veus)

... té la paraula el representant del Govern que vulgui respondre
la pregunta. Sr. Conseller...

(Petita cridòria)

Sr. Conseller, té la paraula.

(Continua la remor de veus)

Sr. Conseller, té la paraula. Silenci, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta...

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, Sra. Presidenta...

(Continua la remor de veus)

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, per favor. Sr. Thomàs, no té la paraula.

(Continua la remor de veus)

No té la paraula...

EL SR. THOMÀS I MULET:

(Rialla del Sr. Thomàs)

Sra. Delegada del Govern, és que la Sra. Cabrer no ha
formulat cap pregunta, no sé què ha de contestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, perdoni, jo som Margalida Durán i som la
presidenta del Parlament. Crec que s’ha equivocat dirigint-se
cap a mi...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, no, no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Margalida Duran i presidenta del Parlament.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... ho tenim molt clar...
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LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha equivocat dirigint-se cap a mi... No té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... exerceix les funcions de delegada del Govern, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula...

EL SR. THOMÀS I MULET:

... està claríssim.

LA SRA. PRESIDENTA:

El crid a l’ordre, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

La Sra. Cabrer no ha formulat cap pregunta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, no té la paraula, el crid a l’ordre.

Per favor, Sr. Conseller, té la paraula, pot intervenir quan
vulgui.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, quanta raó té en moltes
de les coses que ha dit ara mateix...

(Alguns aplaudiments)

... perquè, perquè efectivament la disposició addicional
quinzena de la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2013 ve a garantir la liquidació dels diners de carreteres que es
varen conveniar amb el Govern de l’Estat i que el Govern del
Sr. Zapatero va decidir que no ens pagaria, davant del silenci
dels senyors del Partit Socialista de les Illes Balears.

(Remor de veus)

I vull dir-li qualque cosa més, ara que amablement el Sr.
Pons m’ha fet arribar la sentència del Tribunal Suprem,
sentència que coneixia, però que ara rellegint, rellegint, vull
assenyalar-li que aquesta sentència parla de la Sra. Magdalena
Alvárez, aquesta sentència parla, ...

(Remor de veus)

... aquesta sentència parla de l’ordre del Ministeri de
Foment, de 7 de març de 2005, por la que se dan por resueltos
los convenios de colaboración suscritos entre el Ministerio de
Fomento y la comunidad autónoma. Aquesta sentència parla
d’això, parla del quebranto a las arcas de la comunidad
autónoma que supuso la decisión unilateral de resolver estos
convenios.

(Remor de veus)

Fixi’s en la paradoxa, al mateix temps que amb una mà ens
deien 300 millones de inversiones estatutarias, amb l’altra mà
el mateix govern ens retirava 333 milions del conveni de
carreteres.

(Alguns aplaudiments)

I el Govern de les Illes Balears i els ciutadans, la qual cosa
és el pitjor, els ciutadans de les Illes Balears, vàrem haver
d’assumir a pulmó 333 milions d’euros, a pulmó, perquè hi
havia un conveni que ho garantia a l’Estat.

I ara del que es tracta, perquè aquesta disposició addicional
ho garanteix, hem aconseguit liquidar el conveni del 98, 90,4
milions d’euros, i ara del que es tracta és que durant l’any 2014
continuem fent feina en la Comissió bilateral de Carreteres per
aconseguir liquidar el conveni de 2004 que ascendia a 242
milions d’euros.

A això es dedicarà el Govern, a arreglar problemes i a mirar
de beneficiar aquestes illes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 11295/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a pressuposts generals de l'Estat per al 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 11295/13, relativa a
pressuposts generals de l’Estat 2014, que formula el diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Bauzá, l’he vist molt
divertit mentre la seva portaveu, aprofitant el torn de preguntes
al Govern, li feia una interpelAlació pràcticament a l’oposició, i
l’he vist molt divertit mentre aquí es discuteix l’autoria d’una
sèrie de recursos, però els doblers no arriben a les Illes Balears.
De moment, els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears no
tenen els doblers i, de moment, el que tenim són uns pressuposts
generals de l’Estat que ens deixen a la cua d’inversions.

Sr. President, ens pot explicar, quines són les gestions que
ha fet per millorar aquest pressupost general de l’Estat per al
2014 respecte de les inversions que vénen a les Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 103 / 29 d'octubre del 2013 4461

 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, jo no l’he vist
tan divertit quan vostè escoltava quan el seu govern no
defensava els interessos de Balears, a les Illes Balears juntament
amb el Govern del Sr. Zapatero.

(Alguns aplaudiments)

El que sí li puc dir és que aquest govern ha fet el necessari
i ha fet la feina per tal que una esmena molt important que fa
referència a inversions en matèria hidràulica fos acceptada, una
esmena molt important i molt necessària.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, aquesta esmena no quantifica els doblers que
arribaran, com l’any passat ja va passar amb les carreteres. De
fet, amb les carreteres no han arribat a hores d’ara i el Sr.
Conseller ens diu que arribaran el 2014. Jo vull veure els
compromisos de l’Estat, que s’incompleixen reiteradament
governi qui governi a Madrid, a veure si realment es compliran
o no. 

En qualsevol dels casos, donant per bona la seva xifra de 74
milions d’euros en depuradores, depuradores que especialment
a Eivissa, però també a Mallorca són molt necessàries, ens
deixarien en lloc de a 260 euros per habitant a 120 euros de la
mitjana per habitant; és a dir, deixaríem d’estar en el darrer lloc,
en el dotzè lloc, si arribàs aquesta quantitat íntegre de 74
milions d’euros. Però permeti’m que dubti molt d’aquesta xifra
de 74 milions d’euros, perquè en els seus pressuposts, que han
presentar ahir, que el conseller d’Hisenda va presentar ahir,
vostès a les inversions que preveuen que arribaran de l’Estat per
al 2014 han quantificat 30 milions d’euros, 30 milions d’euros.

Per tant, no hi confien gaire, no hi confien gaire que l’Estat
pagarà aquests doblers. Com varen quantificar 100 milions per
enguany que tampoc no han arribat de les carreteres. 

Sr. Bauzá, en qualsevol dels casos, la seva gestió ha estat
absolutament desastrosa, el que tenim és una declaració
d’intencions, el que tenim és fum, fum i fum. Això és tot el que
tenim, Sr. Bauzá, després de les seves suposades gestions per
millorar els pressuposts generals de l’Estat a les Illes Balears. Si
amb el finançament, si amb el règim especial ens va tal com ens
ha anat amb les inversions, la veritat és que ens podem preparar
de la incapacitat del Govern de les Illes Balears, i qui ho pateix,
per desgràcia, són els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta terra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, és molt difícil
que vostè pugui fer aquestes manifestacions quan no té la
informació o, si la té, la modifica, com sempre.

Primer, no sap si l’esmena quantifica o no, i vostè diu que
no, i jo li dic que sí, 74 milions d’euros. Vostè, que no ha vist el
pressupost, que no els ha vist, o si els ha vist els ha vist per
damunt, diu que només pressupostam 30 milions d’euros, no és
cert, Sr. Barceló, miri, són 90 milions d’euros, a no ser que
vostè miri cap a una altra banda, així surten els seus pressuposts
quan vostès governen.

I el darrer, vostè em parla de declaració d’intencions, la
declaració d’intencions va ser el conveni de carreteres que
nosaltres hem de pagar i que nosaltres hem d’assumir com a
conseqüència que vostès es varen gastar el que no tenien, això
sí que era una declaració d’intencions.

Fent aquesta manifestació prèvia, que crec que és
interessant, Sr. Barceló, jo sempre he dit i he deixat molt clar
que crec que els pressuposts del Govern de l’Estat no són
adequats, no són justos amb els ciutadans de les nostres Illes
Balears, i el fet que no siguin justos no significa que nosaltres
no facem feina per tal de millorar-los, que és el que s’ha fet i a
les proves em puc remetre.

Però miri, si vostè per un moment, simplement per un
moment, jo sé que deman massa, però per un moment vostè es
llevàs el seu paper de dir no a tot, que és l’habitual de la crítica
a tot, veuria que aquestes inversions, que són reals, que estan
manifestades i que s’efectuaran, són molt importants, fins i tot
vostè, però això ja sé que és molt difícil que vostè ho digui, mai
no ho reconeixerà, fins i tot vostè podria estar, fins i tot, content
que venguessin aquests 34 milions d’euros. Ja diu que no, però
bé.

En definitiva, Sr. Barceló, és molt important i són
importants aquestes inversions en matèria hidràulica i són molt
importants perquè eren molt necessàries i, a més, li he de dir
que són inversions productives, que són inversions rendibles,
que són inversions que donen valor afegit al nostre teixit
productiu, el nostre teixit econòmic que és el sector serveis, que
és el sector turístic i que són inversions en què aquest govern ha
fet feina i lluita, fins i tot, per millorar. Sabem que la crítica a
tot és sempre la seva base, no critiquin tot, de tant en tant li puc
assegurar que qualque cosa feim bé i que venguin 74 milions
d’euros crec que seria també per agrair.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)
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I.19) Pregunta RGE núm. 11318/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a previsions
pressupostàries del Govern de l'Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta RGE núm. 11318/13, relativa a
previsions pressupostàries del Govern de l’Estat, que formula la
diputada Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com que jo no som mentidera, i
n’hi ha que ho són, començaré amb això, el president va dir la
setmana passada: el Govern de l’Estat va rompre un conveni de
carreteres amb aquest govern i vostès ni tan sols varen piular,
l’únic que varen fer és dir que no i no varen fer absolutament
res. Sr. President, vàrem anar al Tribunal Suprem i vàrem
guanyar una sentència que varen perdre vostès a l’Audiència
Nacional i vàrem aconseguir la sentència del Tribunal Suprem
que diu clarament que s’havia de convocar la Comissió Mixta
per negociar el pagament del conveni de carreteres.

(Remor de veus)

I ara anem a la seva època... -Sra. Presidenta, no em deixen
parlar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

No es posin tan nerviosos, escoltin la història que els aniria
bé, els aniria bé.

Efectivament, efectivament, vostès duen dos anys i mig i
havien de negociar la Comissió bilateral Mixta per rebre aquests
90 milions, aquests 133 milions d’euros, no n’han rebut ni un.
Això és la seva gestió, Sr. President del Govern, zero euros per
a les Illes Balears. Li vàrem deixar una comunitat autònoma que
rebia una mitjana de 400 milions d’euros anuals d’inversions de
l’Estat, entre pressuposts generals de l’Estat i inversions
estatutàries, i vostè ens ha deixat els darrers de la cua, ens ha
deixat a la cua d’Espanya, 66 euros per càpita.

Per tant, nosaltres li demanam, què ha fet vostè, Sr.
President, per millorar el pressupost general de l’Estat per a
l’any 2014? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Miri, aquest govern ha defensat, defensa i defensarà
els interessos dels ciutadans de les Illes Balears on faci falta i
davant qui faci falta. I no ho farà amb pancartes ni amb
parafernàlies, com fan vostès habitualment, simplement fa feina
i als fets em torn remetre. I com sap vostè han arribat 74 milions
d’euros més, que dupliquen les inversions que tenia previstes
inicialment al projecte de llei que vostè va dir, la setmana
passada, que nosaltres no aconseguiríem res més.

El que sí li puc dir que nosaltres vàrem fer i el que vostès
ens varen deixar és el deute històric més gran que ha tengut mai
aquesta comunitat, i això no ho ha dit. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, Sr. President, el
deute més alta de la història és el seu, és vostè el president del
Govern i és el que té el deute més alt de tota la història de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Comenci a assumir la
seva responsabilitat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Segona qüestió, ens torna a mentir, vostè amb la mentida té
una unitat que em fa por, Sr. President, vostès en els pressuposts
generals de l’Estat han presentat aquesta esmena que diu
textualment, “Se autoriza al Gobierno para que en el marco del
Plan Nacional de Calidad de Aguas, Saneamiento y
Depuración 2007-2015 lleve a cabo las actuaciones necesarias
para la financiación de proyectos para la reforma, nueva
construcción de depuradoras en la comunidad autónoma de las
Islas Baleares mediante la subscripción de oportunos
convenios”. Aquesta és l’esmena, no hi ha cap quantificació, no
hi ha cap euro concret que anirà al pressupost general de l’Estat
per a les Illes Balears. 

Sr. President, a partir d’aquí començaran a negociar, que és
exactament la mateixa història que ens va vendre l’any passat,
una esmena de disposició addicional en matèria de carreteres, a
partir d’allà començar a negociar, i no hem rebut ni un euro
durant el 2013 pel conveni de carreteres i per això estan
pressupostats en els pressuposts generals de l’Estat per a l’any
2014.

Sr. President, deixi de mentir, aquesta és la realitat. Ara fan
una altra esmena que els permet començar a conveniar
convenis. Sap quina esmena hem fet nosaltres? 390 milions
d’euros addicionals per a les Illes Balears. Això és el que jo he
negociat amb Rubalcaba, vostè amb Rajoy ha perdut. Moltes
gràcies, Sr. President.
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(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies. Sra. Armengol, per una qüestió de la seva
informació, convé que negociï amb qui governa, no amb qui no
governa, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... no sol anar bé negociar amb qui no governa.

Miri, i vostè em parla de deute, nosaltres pagam el seu
deute, nosaltres pagam el que vostès es varen gastar, el que
vostès no varen pagar i el que nosaltres hem d’acabar pagant.
Però bé...

(Alguns aplaudiments)

... no m’ho ha de dir a jo, ho ha de dir als seus proveïdors que va
deixar i ho ha de dir i tothom... és que no falta ni perdre un
segon, tothom ho sap, i els fets ens posen a cadascú al nostre
lloc.

(Remor de veus)

Miri, jo sé que a vostè li hagués agradat que no haguéssim
aconseguit aquesta esmena, que a la seva justificació, que vostè
no ha llegit la justificació, defineix els 74 milions d’euros. Però
ho torn repetir, ho veuran i vostès, idò, hauran d’assumir quina
és la realitat, la vertadera realitat.

Miri, el que no és necessari és que ens diguin vostès el que
hem de fer nosaltres i el que hem de demanar, perquè ens ho diu
qui no va demanar quan governava, ens ho diu qui no complia
sentències de carreteres ni sanitàries i ens ho diu qui, a més a
més, es gastava més del 50% de les inversions que havien
d’arribar a aquesta comunitat en despesa corrent amb aquelles
famoses inversiones silenciosas. I vostè se’n recorda encara que
digui que no.

Miri, Sra. Armengol, d’aprovar-se aquests pressuposts
generals de l’Estat, Balears tendrà una mitjana d’inversió de
74,94 euros de mitjana d’inversió territorialitzada per habitant.
Això significa que mai aquesta comunitat en la seva història no
havia estat més prop de la mitjana d’inversió territorialitzada en
aquesta comunitat. Vostè diu que és mentida, Sra. Armengol,
vostè és que no sap ni tan sols sumar, restar, multiplicar i el que
sí sap és dividir. No hi puc fer més.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 5291/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d'atenció sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 5291/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria d’atenció sanitària. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de
deu minuts. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, avui
començarem parlant d’un tema que no li agrada gens, que és
aquest reial decret llei que vostè ha aprovat, aquí i a Madrid,
que ha modificat el Sistema Nacional de Salut. 

El Partit Popular va cometre un frau electoral, ni aquí ni a
Madrid es va presentar a les eleccions amb un programa real, ho
tenia amagat i ho va negar tot i després ho ha imposat tot, tot
sol. Vostè ja ho sap, ha produït un canvi de model...

(Remor de veus)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, prec silenci, per favor, senyors diputats.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... vostès han produït un canvi de model que ha suposat perdre
el dret a l’assistència sanitària de caràcter universal, han
modificat la cartera de serveis, han introduït una cartera subjecta
a copagaments, hi ha hagut un gran pèrdua de qualitat
assistencial i han introduït progressivament la gestió privada.

La realitat del nostre país és que l’assistència sanitària ja no
és un dret universal, no és un dret lligat a la ciutadania i vostè
ha exclòs a milers de persones. Està satisfet d’haver deixat a
20.000 persones sense targeta sanitària. És més, vostè ni fa cas
al que li aconsella la seva companya de partit, la Defensora del
Poble, que diu i demana que estableixin mesures
complementàries perquè es produeixi un accés efectiu a la
protecció de la salut per a colAlectius en situació vulnerable, als
quals vostès han deixat sense targeta. Això li diu la Defensora
del Poble, però abans li ho va dir la nostra norma bàsica que és
l’Estatut d’Autonomia.

(Remor de veus)
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Ens varen mentir dient que feien circuits determinats,
criteris, una comissió de salut pública que ni existeix, i vostè ho
sap. Hi ha hagut un caos assistencial important, hi ha hagut
problemes administratius, cobraments, compromisos de
copagaments i fruit de tot això es va produir una situació que
ens va fer avergonyir davant tot el món, la mort del Sr. Alpha
Pam.

(Remor de veus)

Llegir, llegir l’informe de la seva comissió d’investigació és
una imatge de desgavell assistencial, organitzatiu i
administratiu. I vostè de protagonista en primera fila. 

Parlem de copagaments. Un gran frau electoral del Partit
Popular, la gran mentida de tres consellers de Salut aquí, amb
presència física en el Parlament. Copagament als pensionistes,
per primer cop, gràcies al Partit Popular. Ara sabem que hem
hagut de pagar 10,7 milions d’euros el primer any, el 90% de
copagament farmacèutic cau damunt les esquenes i butxaques
dels pensionistes, ara ja hi dediquen entre un 5 i un 7% de la
seva pensió i 1 de cada 5 no retiren tots els seus medicaments.
És més, vostè té un instrument extraordinari, que és el programa
de recepta electrònica i no l’aplica, els cobra els excedents sense
cap necessitat. Una decisió política.

(Remor de veus)

I ara vendran nous copagaments, transport sanitari no
urgent, ortoprotètica, tractaments dietètics i d’altres, com els
medicaments dels hospitals. Tots han estat aprovats per vostè,
tots, tots, fins i tot els més cruels com són els dels hospitals i no
l’hem sentit que demani la retirada, com han fet altres
comunitats autònomes, que es retiri la resolució que la fa
possible. I també hem de remarcar que vostès varen decidir
llevar 450 medicaments i ara els nostres ciutadans paguen 6
milions.

El primer any d’aquest reial decret en copagaments, és una
mostra clara de què vostès no gestionen, l’únic que fan és que
s’ho carreguin els ciutadans. Uns ciutadans que han començat
la legislatura havent de pagar una taxa de 10 euros per una
targeta que no serveix per a res, amb una gestió extraordinària,
vint mesos s’han torbat! Uns ciutadans que han perdut drets, que
ja no tenen decret de garantia de demora i que tenen multituds
de problemes derivats de la seva gestió. El més conegut és el de
les llistes d’espera.

(Remor de veus)

Ara han passat vostès de tenir 11.900 persones a tenir-ne
més de 16.000; d’una demora mitjana quirúrgica de 51 dies a
109 dies; a consultes externes, de 30 dies a 101 dies, de 40.000
persones a 49.000. És més, no tenim informació de proves
complementàries, ara no sabem qui espera, ni per què espera, ni
quan espera.

Ahir mateix em va arribar un e-mail d’un metge, que em
deia que les demores eren intolerables, més d’un any per a una
colonoscòpia, més de 12 mesos per a una mamografia de
sospita, un any i mig per a una consulta de cardiologia, entre 3
i 6 mesos per a una radiologia convencional, un any per a una
consulta de dermatologia, 4 mesos per a la realització d’un test

d’alè, la traumatologia situada a 12 mesos. Aquesta és la trista
realitat dels professionals i dels ciutadans. Vostès negaren
primer aquest problema, després negaren la seva prioritat, han
votat aquí multitud de propostes de l’oposició i d’aquest partit
per fer un pla de xoc. Han negat tota informació, això sí, fan
descomptes del 50% per a pòlisses privades sanitàries. No sent
vergonya quan s’anuncia la privada fent descomptes del 50%
per fer les demandes de llistes d’espera? A mi me’n faria.

Vostès s’han guanyat la seva incapacitat a pols, tres
consellers, quatre directors generals dels serveis, sis gerents a
Inca, més de cinquanta alts càrrecs, o un director general a Son
Espases, sense experiència, ni informació. Evidentment, han fet
molt de mal a la sanitat i a l’atenció sanitària. Jo com que crec
que són uns inconscients, crec que no són conscients del mal
que han fet: on és la planificació a mig i a llarg termini? On és
la necessària professionalització de la gestió sanitària? On és
l’experiència? Exemples n’hi ha molts, molts: una gerència de
primària que desapareix per tornar-se obrir; un decret llei que
modifica l’estructura de la conselleria i del Servei de Salut, que
en tres mesos fa el camí a l’inrevés. I sempre vostè hi ha estat
present.

I ara tenim el darrer desgavell. Fa un any, dia 30 d’abril,
vostè mateix el primer de la llista, va proclamar que hi havia dos
hospitals, el Joan March i el General, que eren ineficients, que
eren molt dolents. Ara resulta que són excelAlents. Amb quina
energia defensava aquell tancament! Ha aprofitat que després de
la pressió de professionals, ciutadans, sindicats i partits de
l’oposició, tornar enrera, però ha aprofitat per engegar 140
persones que han anat al carrer. I com ha canviat tot en 17
mesos! Aquells hospitals que havien de fer la feina que no feien
bé l’Hospital General i el Joan March, ara estan en una situació
molt diferent. La Creu Roja, un hospital de llarga tradició
lligada al servei, però especialment a malalts de mitja i llarga
estada, en el concepte sociosanitari. Ara, per la seva mala
gestió, l’estan convidant que, si no vol desaparèixer, s’hagi de
reinventar per fer coses que no ha fet mai. Ja no farà el que
sempre havia fet i on era bo, que era a tenir cura dels crònics.
Un conveni que va finalitzar el juny del 2011, fa més de 2 anys
i vostè ha estat incapaç de trobar-hi una solució. Han funcionat
mitjançant reconeixement de deute durant 2 anys i encara els
deuen 3,3 milions. 

Fins i tot va fer un decret llei innecessari, per desenvolupar
convenis singulars. I ara aquesta llei tanca les portes a la Creu
Roja, un hospital que lluita per evitar el seu tancament. I a dia
d’avui al full de derivació dels metges, la Creu Roja ja no
existeix, ja està eliminada del sistema informàtic. I una part dels
recursos sociosanitaris de la nostra comunitat, radicats en
aquests dos hospitals, un tanca i l’altre, Sant Joan de Déu,
l’obliguen a reconvertir-se en un hospital d’aguts, i ho fan
volent descapitalitzar un servei de salut i ho han amagat a
tothom. Ho han fet d’esquenes a professionals i als sindicats.
Només ha escoltat el seu confessor particular, aquell que
defensa els seus interessos. Sant Joan de Déu no és un hospital
d’aguts, ni ho ha estat mai, ho diuen els professionals, aquells
professionals que l’haurien de preocupar, aquells que diuen que
vostè, amb aquesta sectorització, està descapitalitzant el Servei
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de Salut, que disminueix i afavoreix una disminució de la
qualitat assistencial, de l’accessibilitat, que produeix una
inequitat, no ho dic jo, ho diu la carta que li han enviat els
professionals sanitaris afectats per aquesta situació. Un bon
negoci per a aquest hospital, que s’assegura 4,2 milions per a
finançament per càpita, més un variable per a processos...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Thomàs per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Efectes secundaris, evidentment un conveni amb la
Policlínica, que mai no s’ha dedicat a atendre personal crònic.
Improvisen el que fan amb els malalts, no estan ni condicionats.
Un hospital que se dedicava a aguts, ara es dedicarà crònics,
això suposarà una altra descapitalització, perquè, entre altres
coses, vostè fa una derivació directa, sense la participació de
l’hospital, de sectors.

Vostè va badar, al mateix temps que feia un decret llei de
convenis singulars, va treure un concurs i vostè sap i ho sabut
tot l’estiu que l’adjudicació a la Policlínica era un error, un error
fruit d’una badada, perquè no va voler reconèixer que
s’equivocaven i no varen voler tornar enrera aquest concurs. I
ara tenim un hospital de crònics que farà aguts, un hospital
d’aguts que farà crònics. I de tot això, els professionals no n’han
participat, els sindicats tampoc i estan decebuts, sense objectius,
sense indicadors, sense gens de participació.

Divendres va tenir la seva pròpia medicina a l’hospital Son
Llàtzer, un altre escrit que li han dirigit els hospitals...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs, hauria d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Perdoni. Un altre escrit on els professionals de Son Llàtzer
li diuen que aquest hospital va cap enrera i no cap endavant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per contestar té la paraula el representant del Govern,
conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sr. Vicepresident, senyores i senyors diputats. Després de la
seva intervenció i d’escoltar-la amb la màxima atenció, crec que
l’única conclusió que en puc treure és que tot el que feim a
l’assistència sanitària, segons vostè, està mal fet. Però
permeti’m que dubti del seu plantejament i dir-li que, com vostè
sap, un mal diagnòstic desencadena una mala resolució.
Efectivament, el tema és prou important i les repercussions
d’aquest diagnòstic errat, si seguís les pautes que vostè marca,

o aquest missatge que vostè dóna, desembocaria a un desenllaç
que no és al que volem abocar els de la sanitat pública la seva
sostenibilitat.

Durant un any, jo crec que aquí puc venir a presentar un
balanç més positiu, deixant clar també que ens queda molta
feina encara per fer, però vostè sempre mira cap enrera i
condueix el cotxe mirant exclusivament el retrovisor i no mirant
davant. És ver que hem fet feina, n’hem feta molta, però ens en
queda molta per fer. 

El que li vull dir és on som ara. Hem posat un punt i coma
a la despesa desaforada del sistema de salut que vostè bé coneix.
Hem aconseguit implicar els professionals del sistema a la tasca
del dia a dia. I el més important també és saber cap on anam. I
a aquestes cartes a les quals vostè ha fet referència, també li puc
dir que la voluntat de la conselleria és tenir les portes obertes i
estar al costat dels professionals, i algunes de les decisions que
vostè ha mencionat encara no s’han pres i per tant, amb el diàleg
amb els professionals es recondueixen i es planifiquen.

Hem reordenat o som en disposició d’ordenar els recursos
dels quals disposam per fer front a les necessitats assistencials
de la població. L’actual situació obliga a fer exercicis afegits
d’intelAligència, Sr. Thomàs. Hem d’aconseguir almanco el
mateix d’abans amb manco dotació econòmica i això només es
pot aconseguir amb la implicació efectiva de tots els que
participen a la gestió sanitària dels professionals. L’obligació de
qui té la responsabilitat en una àrea com la salut, és donar una
adequada prestació sanitària a qui la necessita. Per tant, o més
important és també garantir la continuïtat d’aquesta en el temps,
cosa que vostè va posar en perill. El nostre objectiu, com li deia,
és garantir l’assistència sanitària i la sostenibilitat de cara al
futur i aquest és el debat diari i aquí on ens trobam.

Per aconseguir aquestes fites, tenim quatre eixos principals.
És cert que els hospitals General i Joan March, hi va haver una
època d’incertesa que ja es va resoldre i en aquests moments li
puc dir que han passat de ser uns hospitals amb unes ràtios
d’activitat, les quals vostè deu conèixer bé de quan era
conseller, a unes ràtios prou superiors d’activitat, ho he
contestat en preguntes parlamentàries. És ver que aquestes
ineficiències s’han solucionat i s’han reduït, i és ver que en
aquests moments, amb l’increment de cartera de serveis i
l’increment de l’assistència sanitària, hem millorat les ràtios
d’assistència que donen, incrementant en nombre d’estades i de
pacients atesos. Vostè de tot això en calla i no en fa cap tipus de
menció, ni de referència. A més, donam servei de radiologia
amb cobertura ambulatòria a pacients dels centres de salut de
Santa Maria i Sóller, que abans no ho feien, per acostar aquesta
assistència als seus llocs de residència. Però d’això vostè no en
diu ni piu, calla.
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El segon dels eixos, com deia, no és només millorar les
ràtios d’activitat d’aquests hospitals, sinó també millorar les
ràtios de consultes externes i d’intervencions quirúrgiques als
diferents hospitals d’aguts i de la xarxa pública. Un dels eixos
en què ha fet política aquest Govern, és el fet d’incrementar dins
el període ordinari de prestació de serveis, l’activitat en els
hospitals. Hem aconseguit, com li deia, aquesta millora de ràtios
de l’activitat quirúrgica i de consultes externes.
Desgraciadament sense poder fer ús d’un pagament d’activitat
extraordinària, perquè aquesta era la situació que ens trobàrem
i que havíem d’afrontar. No perquè sigui contrari al pagament
de plus i productivitat, el que no faré és prometre aquella que ni
estava pressupostada, com va fer vostè a atenció primària, ja li
he dit aquí, l’any 2010 amb 990.000 euros, que no tenien partida
pressupostària i que vostè ja va explicar a tots els seus
companys de professió que pagaria, deixant amb una
impossibilitat els qui venien després. Sobretot, vostè va tenir sis
mesos llargs per fer efectiu aquest pagament de l’any 2010 i
encara ara es deu, perquè sabia que no es podia complir.

Simplement hem fet feina en un exercici seriós d’estudi,
d’eficiència i d’eficàcia dels recursos dels quals disposam dins
l’àmbit sanitari. Fer més hores, fer més activitat extra tothom ho
sap fer, Sr. Thomàs, vostè ho va demostrar. Nosaltres miram de
treure el màxim rendiment en aquests trams horaris, que és el
que ens podem permetre i podem pagar. Ho hem de fer, com
deia, amb diàleg i en colAlaboració amb els responsables dels
diferents serveis i tots i cada un dels gestors en l’àmbit de les
seves atribucions, ja sigui per l’aprofitament, com deia, dels
recursos i dels espais, de quiròfans, de llits o de proves
complementàries. El primer sens dubte es deu a una gestió més
eficient d’aquests quiròfans en els distints hospitals i li podria
treure comparativa, de gener a agost del 2011, amb els mateixos
mesos de l’any 2013. Així doncs l’activitat quirúrgica del Servei
de Salut de gener a agost de l’any 2013 ha estat de 39.268
intervencions. Els mateixos mesos de l’any 2011, dels quals
vostè n’era el responsable, 39.057. Per tant, dins l’activitat
ordinària, hem aconseguit fer la mateixa activitat que vostè feia
com a ordinària i extraordinària.

Vostè també fa referència a les llistes d’espera. Descuida dir
l’evolució de les llistes d’espera dins aquest exercici 2013, així
les quirúrgiques han baixat un 8,5%, i vostè no ho menciona, i
les de consultes han minvat un 13%, i vostè també, molt
intencionadament, no fa esment d’aquestes xifres. Ja vaig
comparèixer aquí també per explicar-li quines eren les línies
d’actuació i aquests són els fruits que en aquests moments
podem presentar.

Però com a tercer eix també hem de fer referència a l’atenció
primària, en què vostè sap que s’elabora, conjuntament amb
alguns dels professionals que la conformen i que s’han disposat
a colAlaborar en aquesta redacció, un Pla estratègic 2013-2015,
que ha de ser l’instrument perquè la Gerència d’Atenció
Primària intervengui dins l’organització, com eina de present i
de futur. Aquest Pla estratègic s’articula en un seguit d’eixos,
per tal d’aconseguir tenir una atenció primària accessible,
eficient, reconeguda i amb un gran poder de resolució. A més,
s’ha de tenir en compte també que hem de potenciar l’atenció
entre malalt i cuidador amb el professional sanitari, per tal
d’humanitzar dia a dia encara més la medicina i la sanitat. Hem
de millorar l’accessibilitat dels usuaris, garantir els seus drets,

potenciar el call center i incrementar les tasques de promoció de
la salut. 

Però també, com a eix afegit, hem de millorar dins l’atenció
primària els processos interns, passa inexorablement per
modificar actuacions per guanyar en eficiència. Segur que amb
moltes d’aquestes vostè i jo hi estaríem d’acord i hi hauria poc
debat i discussió i per tant li vull remarcar que augmentar la
capacitat resolutiva dels equips d’atenció primària, establir nous
contractes de gestió bianuals, com ja s’ha començat a fer,
revisar la cartera de serveis amb les necessitats i les evidències
científiques que darrerament s’han publicat, potenciar la
integració de processos assistencials amb diferents nivells
d’atenció primària, especialitzada, hospitalària i sociosanitària,
per garantir la continuïtat assistencial, estic segur que vostè
també hi està d’acord quant a procediments. Millora i
desburocratització de l’atenció primària, incrementar les
actuacions encaminades a l’abordatge de la cronicitat, també
estic ben segur que vostè en podria ser còmplice. 

Sens dubte l’atenció primària ha de ser un dels pilars de la
millora del sistema de salut de les Illes Balears i sens dubte això
només es pot aconseguir amb la colAlaboració i implicació dels
diferents professionals i aquesta és la tasca en la qual està
engrescada la gerència des del moment del seu nomenament.
Però no tiri tan enrera, li faig balanç d’aquest darrer any.

I fa referència vostè també a convenis i contractes, per tal de
donar resposta a les necessitats sanitàries, i és ver i també vull
aprofitar per fer-n’hi menció. En aquest punt cal diferenciar
dues grans línies estratègiques del Servei de Salut que en
aquests moments tenim en marxa, per tal de millorar
l’assistència sanitària i vostè en feia esment. L’únic objectiu és
donar resposta davant els problemes de salut, disminuint el
temps d’espera al qual vostè feia referència i bé s’havia estudiat,
per la qual cosa des de la conselleria vàrem regular aquest
decret llei que vostè diu que és insuficient, però és que vostè ha
de tenir clar que era innecessari, i vostè ha de tenir clar que la
Llei de salut d’aquesta comunitat autònoma no permetia, si no
modificàvem mitjançant un rang legal de llei, no permetia la
signatura de convenis singulars per a aquelles entitats sanitàries
sense ànim de lucre per poder-les vincular a la xarxa pública
d’hospitals mitjançant la signatura d’un conveni singular.

El que cercam és mantenir la relació històrica que des de
sempre, fins i tot abans de les transferències sanitàries, han
tengut hospitals com Sant Joan de Déu i l’Hospital de Creu
Roja, vinculats al sistema de salut públic que tenim a les nostres
illes. En el primer dels casos estam treballant per poder signar
pròximament un conveni de regulació de les prestacions
d’assistència sanitària als usuaris del sistema sanitari públic de
les Illes, perquè puguin rebre a l’Hospital de Sant Joan de Déu,
i aquest conveni seguirà donant els mateixos serveis que dóna
fins ara.

I vostè no ha de parlar de supòsits, sinó que el que hem de
fer és valorar la documentació definitiva. En el cas de Creu
Roja, atès l’augment de la demanda assistencial i amb la
finalitat de poder reduir la demora d’alguns processos, es fa
necessària la signatura també d’un conveni singular que
permetrà a l’hospital seguir prestant la seva activitat sanitària,
i als usuaris del sistema pública veure minorar el temps mitjà
d’espera per una intervenció o una prova diagnòstica.
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Per altra banda vostè també feia referència a la signatura
mitjançant el procediment de concurs de 6,5 milions amb la
Policlínica Miramar. Aquest govern es va presentar a les
eleccions -i no em parli de frau electoral- en base a la seguretat
jurídica, i per tant aquest concurs s’havia d’adjudicar per
aquestes quantitats i va ser decisió d’aquesta empresa el fet de
presentar-se, i el que farem serà fer complir totes les garanties
perquè aquests pacients que lliurement vulguin ser atesos,
perquè se’ls oferirà, en aquesta clínica tenguin els mateixos
paràmetres de qualitat i de conformitat. L’atenció que rebran els
pacients serà, com deia, en les mateixes condicions d’atenció,
qualitat i innovació tecnològica que la proporcionada en els
hospitals públics de les Illes Balears. El Servei de Salut serà qui
n’exercirà el control i garantirà aquestes premisses. Com sap,
les derivacions previstes seran de 29.500 consultes amb
l’especialista, 22.500 de primeres i 7.000 de successives; 3.658
intervencions quirúrgiques i 12.000 estades hospitalàries, a més
de l’hospital de dia. 

Per concloure no vull deixar de comentar una sèrie de
millores que ja són una realitat, tal com noves prestacions com
la unitat de cures palAliatives pediàtriques, la unitat d’urologia
infantil de l’Hospital de Son Espases, i no hem deixat
d’implantar noves tècniques d’aplicació de tractaments de
radioteràpia més efectius i amb manco efectes secundaris; noves
tècniques en cardiologia com pugui ser també la crioablació.

Hem fet, com deia, feina, i podem presentar un balanç millor
que fa un any, però no ens enganem, i li ho deia al
començament, encara ens en queda molta per fer. Tot és
millorable, i si tots els que tenim responsabilitat des del Govern
i des de l’oposició posam el millor de nosaltres mateixos...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, ha d’acabar.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, vaig acabant, Sra. Presidenta. ...mirant cap endavant en
colAlaboració i lleialtat, el camí, encara que sigui dur, serà més
bo de fer i els resultats seran millors.

Li repetesc el que fa una sèrie de vegades que ja li dic: en el
camí del diàleg, de la colAlaboració, de sumar esforços i idees...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, acabi.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

..m’hi trobarà, però si el que fa és política del no em trobarà
enfront.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula en torn de rèplica el Sr. Vicenç Thomàs per un
temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, vostè crec que no és metge i per això pens
que fa un mal diagnòstic, i per tant aplica un mal tractament. 

Diu que no mirem enrere. Això és el problema, és que vostè
no és conscient del que ha fet durant més de dos anys, no n’és
conscient. Quan aquí posam una sèrie de problemes damunt la
taula és perquè existeixen. Ni ha parlat dels copagaments, ni ha
parlat del canvi de model sanitari, ni ha parlat de les mentides
i de la desatenció sanitària de 20.000 persones a la nostra
comunitat. No ha parlat d’un copagament als pensionistes, que
no anava al programa electoral, que no donava seguretat
jurídica; no ha dit que els cobra l’excedent quan no tendria per
què fer-ho. De tot això no parla, parla de gestió. 

Si parlam de llistes d’espera és perquè existeix un problema,
i abans no existia, jo li ho he dit: 51 dies, 108 dies; 11.000
persones, 16.000 persones; 40.000 persones, 49.000 persones;
de 30 dies a 101 dies. Això és la seva realitat, això l’únic que
certifica és que durant dos anys no han fet la feina que els
pertocava a nivell d’activitat.

I evidentment li tornaré a dir per enèsima vegada que vostè
ha negat a aquest diputat les 26 peticions de comandes del
quadre de comandaments de cada mes d’aquesta legislatura, 26
peticions; cap ni una no estat resposta. Com vol que li faci cas,
si no dóna ni la informació? Perquè han de saber que la
principal empresa pública d’aquesta comunitat, el Servei de
Salut, ni té memòria de l’any 2011 ni té memòria de l’any 2012,
i a més, quan li demanen l’activitat de cada mes, vostè du 26
mesos negant la informació a aquest diputat, l’única manera que
jo conec de controlar el que fa o deixa de fer el Servei de Salut.

Ara resulta que Atenció Primària és molt important. Alabat
sigui Déu!, després de dos anys. Vostè, que la va suprimir; vostè
que la va suprimir i vostè que l’ha tornada a reimplantar. Ara
vostè tanca els centres a les 5 i mitja i no han augmentat
activitat i han disminuït l’accessibilitat dels ciutadans. Diu que
estan fent un pla estratègic. Li convendria parlar amb la gent de
Primària, li convendria parlar-hi. Més de la meitat de centres ni
han signat el contracte de gestió del 2013, i vostè està fent un
pla estratègic? Els meus dubtes tenc jo. 
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Evidentment les llistes d’espera són una vergonya per la
gestió, que en aquest cas és vostè que és al front de la
Conselleria de Salut, però el problema de les llistes d’espera que
pateixen els nostres ciutadans és que vostè i tot el Grup Popular
han negat la seva existència durant dos anys; han deixar que
pugin i pugin les persones que estan en llista d’espera i no han
fet res. Quantes vegades han votat aquí en contra de fer un pla
de xoc per llistes d’espera?, quantes? Estic ben content que es
posin ara a fer feina, ja és ben hora, perquè sí que sé que el que
han fet és no treure la productivitat desitjada, i vostè ho sap
perquè varen prioritzar el fet econòmic davant l’atenció als
ciutadans. Bé que varen córrer a llevar el decret de garanties
perquè no anàs ningú per via judicial, bé que ho han fet. Que ho
vulguin solucionar, encantat de la vida. Però això és la realitat.

Diuen que ho fan els professionals, què curiós. Aleshores
totes aquestes cartes d’on surten?, les cartes dels professionals
de primària que no estan d’acord amb el que vostè vol fer amb
Sant Joan de Déu?; aquestes cartes de Son Llàtzer, on li diuen
que l’hospital cau en picat, que està disminuint la seva cartera
de serveis, que està disminuint la seva cartera de qualitat
assistencial, que els recursos cada vegada són manco? I li diuen:
“...sin ninguna participación ni consenso de los profesionales”.
No faci un discurs que vostè sap que no és veritat.

I ja no li parlaré dels professionals de Primària, que es varen
assabentar per la premsa del que vostè ja tenia cuinat.

Però evidentment va ser vostè que va dir que volia tancar els
dos hospitals sociosanitaris, però el que li estam qüestionant és
que per una banda deixa la Creu Roja sense marc legal jurídic
des del juny del 2011. Dos anys després fa una llei per fer un
conveni singular, i ara l’hospital s’està plantejant si tanca. Li ha
dit que es reinventi. Un hospital especialitzat en malalts crònics,
de mitja i llarga i estada, ara l’obligaran a fer activitats d’aguts.
Un hospital d’aguts com és la Policlínica, ara a corre-cuita està
adaptant-se a fer atenció a malalts crònics. Evidentment, i vostè
ha tengut tot l’estiu pensant què feia amb el concurs. Va sortir
dia 23 de maig i no ho va fer públic fins al mes de setembre.
Quants de dubtes, perquè va ser una badada i vostè ho sap. Una
actitud absolutament diferent, se’n recorda que es va deixar una
adjudicació de l’ampliació i la reforma de l’Hospital de
Manacor? El seu govern ben ràpid la va tornar enrere, ben ràpid.

Ara així hi ha un hospital nou a Portocristo. Però el tema és
aquest: vostè està fent sense planificació un canvi radical
d’aquests usos i modificant moltes coses; per una banda vol
sectoritzar 64.000 persones, que no s’havia fet mai; per una altra
banda dóna a la Policlínica 6,5 milions, i no digui això, perquè
canvien molt les regles, no participen els professionals. Avui
una persona de l’Hospital de Son Llàtzer que vulgui anar a
oftalmo o a otorrino, ja no l’envien a Son Llàtzer, directament
cap a la Policlínica!, cap a la Policlínica!

(Remor de veus)

No digui que no. Però si ho diuen els professionals...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...els professionals. Vagi-se’n a un centre d’aquesta
referència i agafi l’ordinador; és el que li estan dient. Potser està
mal informat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vostè està fent canvis organitzatius molt important i molt
greus, i, entre altres coses, sense participació dels professionals,
els hospitals d’aguts atendran crònics i hospitals de crònics
atendran aguts, i la Creu Roja, que ha tengut dos anys sense
cobertura jurídica, ara no sap què ha de fer, ara no sap què ha de
fer.

Si tanca, crec que la responsabilitat serà seva. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per contrarèplica el conseller per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Com que la iniciativa que vostè va
presentar aquí a Ple era molt genèrica he intentat fer un balanç
el més exhaustiu possible de quins han estat els quatre eixos
principals que han marcat la gestió principalment d’aquest
darrer any. Vostè en certa manera ha vengut a reconèixer amb
la seva absència de definició en base a l’evolució de les llistes
d’espera d’aquest darrer any i, com li dic, ja a l’octubre del
2012 vàrem presentar aquí quines eren les línies estratègiques
per reduir aquestes llistes d’espera. 

Vostè sap allò del 8,5% de la reducció que vàrem presentar
a tall de 30 de juny, i la del 13% en consultes externes; 8,5%
d’intervencions quirúrgiques i el 13% de consultes externes. 

Ha fet referència vostè, generalitzant, a tota l’Atenció
Primària i a l’Hospital de Son Llàtzer. Quant a la disminució en
el cas de Son Llàtzer de la cartera de serveis jo li demanaria, Sr.
Thomàs, que precisàs i em digués un exemple de quin servei
s’ha deixat de prestar a Son Llàtzer i que aquest govern l’hagi
reduït. El que feim és adaptar a la realitat de cada un dels
moments, i el que hem fet és intentar salvar que els hospitals
continuïn mantenint els serveis. 
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Li he fet referència a l’increment de serveis a determinats
hospitals, ja siguin sociosanitaris o hospitals d’aguts, i li
seguesc manifestant, i li ho diré tantes vegades com faci falta,
que amb els professionals sanitaris, ja siguin els gerents, ja sigui
el Servei de Salut o ja sigui el conseller de Salut, s’asseuran
amb ells per treure les conclusions, ja sigui amb criteris de
planificació o de com afrontar les diferents situacions que
puguin canviar el marc en aquests moments. I això és el que
s’ha fet des d’aquest darrer any, i prèviament també, però hem
intensificat en aquest darrer any i en aquests darrers mesos. 

Però si no em precisa exemples clars, com pugui ser el tema
de la minva de la cartera de serveis, crec que vostè no ha de fer
determinades afirmacions.

I no em digui que la carta d’Atenció Primària és
generalitzada en tota l’Atenció Primària, perquè vostè sap que
hi ha moltes sensibilitats i vostè sap que hi ha moltíssims
professionals i que no tots pensen exactament així com vostè ha
vengut a manifestar avui aquí en el Parlament de les Illes
Balears. I fa referència a coses que algunes d’elles han sortit en
fase d’esborrany perquè s’estudiï i perquè s’hi pugui aportar,
però encara no estan signades ni són totalment fermes. Per tant
el que no ha de fer vostè és especular i sembrar ombres de
dubte.

Referent al tema de Creu Roja, nosaltres hem manifestat per
activa i per passiva que volem continuar comptat -i li ho he dit
a la meva primera intervenció- amb una cartera de serveis
ajustada a les necessitats assistencials, i que lògicament ells
puguin desenvolupar amb els paràmetres de qualitat igualment
que si fossin dins el servei sanitari públic. Jo el que sí li vull
deixar clar és que el tema de l’adjudicació a Policlínica està fet
en base al principi de seguretat jurídica i perquè va ser
adjudicatària d’un concurs públic en el qual es va presentar.

I lògicament ja crec que és fer moltíssima demagògia el
tema d’entrar en comparatives de quan es va suprimir el tema de
l’Hospital de Manacor. Igualment que és una irresponsabilitat
que vostè prometés a la gent de Primària que cobraria l’any
2010 990.000 euros, com li he dit a la meva primera
intervenció, que encara a dia d’avui no han cobrat perquè no els
va deixar el suport pressupostari, vostè sap que la sobredespesa
en el qual estava sumit el Servei de Salut feia inviable, a no ser
que vostè volgués prioritzar, en lloc de l’atenció a les persones
amb l’assistència sanitària, volgués prioritzar abans la
construcció d’una infraestructura de més de 8 milions d’euros.

Sr. Thomàs, vostè, en lloc d’intentar fer balanç d’aquest
darrer any de gestió sanitària, de la minvada de les llistes
d’espera en el darrer tall o..., ha intentat sembrar un discurs molt
més genèric, fins i tot algun d’ell més enllà de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Jo el que pretenia era fer-li una
exposició detallada dels quatre eixos fonamentals, en els quals
vostè no ha entrat a replicar, ja fos l’Atenció Primària en el seu
paper i la importància que ha de tenir l’Atenció Primària en els
eixos principals, l’aspecte sociosanitari com s’afronta, com hem
intentat afrontar la gestió des dels hospitals d’aguts, i també he
abordat els convenis singulars i el contracte amb la Policlínica.

Per tant, Sr. Thomàs, el que sí que li demanaria seria un
poquet de responsabilitat quant a colAlaborar, i des del diàleg
intentar afrontar la situació conjuntament. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 11142/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a lloguer d'habitatges per a ús turístic,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 9115/13.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE 11142/13...

Silenci, per favor.

...presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
lloguer d’habitatges per a ús turístic, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE 9115/13. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar la moció per un temps de 10 minuts. Té
la paraula la Sra. Isabel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Després de la interpelAlació del passat
dia 15 i del que ha passat després, en el Grup Socialista
constatam la conveniència de modificar la Llei de turisme en el
sentit d’ampliar les tipologies d’habitatges on es puguin
comercialitzar estades turístiques.

Els arguments que el conseller va explicar per no fer-ho no
ens varen convèncer, al Grup Socialista, ni a segons quins
diputats tampoc del Partit Popular. Abans de la interpelAlació
l’Ajuntament de Pollença ja va aprovar una moció que
demanava la modificació de la Llei de turisme en el sentit de
regular els lloguers turístics, i dos dies després de la
interpelAlació, segons el que hem vist als mitjans de
comunicació, el president del Consell de Menorca també la
demana. I és que aquesta qüestió preocupa i moltes persones
traslladen la seva inquietud als batles i als presidents dels
consells.

De la interpelAlació va quedar clara tota una sèrie de
qüestions importants, al nostre entendre. El Sr. Rajoy ens ha
creat un problema on no n’hi havia cap: la Llei 4/2013, de
mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer
d’habitatges, que modifica la Llei d’arrendaments urbans, ha
creat inseguretat jurídica i un problema on abans no existia.
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L’afirmació del conseller de Turisme que “la Ley de
arrendamientos urbanos no cambia absolutamente nada de
nada” és totalment i absolutament falsa, si no que ho demani al
batlle de Pollença, al president del consell de Menorca, al Sr.
Middelman, al Sr. Nigorra per només citar-ne uns pocs. És clar
que la Llei d’arrendaments urbans ha canviat el règim de
lloguers, és clar que sí, és que es va fer per a això, és la resposta
a la petició del sector d’allotjament amb l’objectiu d’eliminar la
competència i així concentrar tot el negoci d’allotjament al
sector hoteler, ho diu ben clar l’exposició de motius i així es
reflecteix a l’articulat. Es modifica la Llei d’arrendaments
urbans perquè el Sr. Rajoy considera que aquesta activitat és
competència deslleial al sector d’allotjament, la qualifica
d’intrusisme professional i la posa dins el sac de l’economia
submergida. Per això, s’ha exclòs el lloguer turístic de la LAU,
abans hi era, ara no hi és.

Que la reforma de la LAU no cambia absolutamente nada
de nada, feta pel conseller ens preocupa i molt, ja que denota un
desconeixement profund de la llei o un menyspreu a aquesta
cambra i cap de les dues opcions són pròpies d’un membre
d’aquest govern. 

Ho entengui o no ho entengui el Sr. Delgado, el lloguer
d’habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal, sempre
que es comercialitzi o promocioni en canals d’oferta turística
està avui exclòs de la LAU, article 1, apartat 2 de la Llei 4/2013,
i per tant, aquesta activitat es troba avui sense cobertura legal.

Per altra part, la Llei 8/2012, de turisme, a l’article 52
prohibeix clarament la comercialització d’estades turístiques a
habitatges independents que es troben en edificis plurifamiliars
o adossats en règim de propietat horitzontal. Llavors tenim que
la LAU les exclou per la forma de comercialitzar i la Llei de
turisme les prohibeix per la tipologia. Quan es va aprovar la Llei
de turisme no es va plantejar aquesta qüestió, perquè en aquell
moment aquests lloguers tenien la cobertura legal a la Llei
d’arrendaments urbans.

Diputats, ignorar, voler fer veure que no tenim cap
problema, ens fa enfora de la solució i el que no s’ha de fer és
criminalitzar aquesta activitat fins ara totalment lícita i carregar-
li la responsabilitat i la culpa dels mals d’un canvi de model.

No es pot afirmar que la regulació d’aquesta activitat
significaria dinamitar el model turístic dels darrers anys. La
dinamita, senyors diputats i senyores diputades, és la Llei de
turisme que esborra la planificació amb la derogació dels POOT
sense tenir el PIAT, que mata el principi d’ús exclusiu, qui ha
mort i enterrat aquest principi és aquest govern, són aquests
diputats del Partit Popular en votar la llei de turisme.

És molt significatiu que a la interpelAlació el conseller de
Turisme, Sr. Delgado, quan fa referència a aquest principi
anomena únicament el decret Cladera i les lleis turístiques del
1988 i del 1999, no parla per a res de la seva llei de turisme ni
d’aquest principi tan important, no en parla perquè no hi és, el
principi d’ús mor a l’article 32 i al 78 de la Llei de turisme, al
32 quan contempla altre usos compatibles secundaris,
comercial, esportiu, d’esbarjo, cultural, tots dins establiments
d’allotjament sense la preceptiva llicència -recordau-ho. I si
això no bastava, l’article 78 de la llei possibilita el canvi d’ús
turístic dels establiments d’allotjament i també dels solars, el

que sigui, també el residencial. És a dir, legalitza que en una
mateixa parcelAla hi podrà haver distints usos, per a l’ús
residencial fins i tot arriba a dir els metres que poden tenir els
habitatges. 

Aquesta és la mort del principi d’ús exclusiu i no la
regulació dels lloguers turístics, senyors diputats, la planificació
s’acaba al principi de l’ús...., la planificació s’acaba, perdó, amb
la derogació dels POOT sense tenir els PIAT i planificant a base
de decrets llei.

Pel que fa a la professionalitat i a la qualitat, hem arribat a
un punt en què és necessari dir de manera clara i contundent que
els visitants no són propietat exclusiva de cap sector empresarial
determinat i que cap sector empresarial té l’exclusiva de la
qualitat. De quina qualitat parlam quan ens trobam amb una
setmana a Mallorca, tot inclòs, per 33 euros? Quina qualitat
suposa una ràtio turística de 10 metres per plaça que trobam ara
mateix al PRI, en fase d’alAlegacions? Quina qualitat trobam
quan al preu del cost de tots els aliments per persona i dia a un
tot inclòs de Mallorca és de 3 euros? 

A l’oferta de lloguers turístics no s’hi concentra tot allò que
és de baixa qualitat, de la mateixa manera que no tots els hotels
tenen un estàndard de qualitat fabulós. Crec que aquest és un
argument, diputats, precisament a favor de la regulació amb
l’objectiu que hi hagi uns mínims de qualitat establerts per a
aquesta modalitat d’allotjament, cosa que és una garantia per a
l’usuari. La seva regulació és una eina per incidir en la qualitat
d’aquest tipus d’allotjament.

Quan parlam dels reptes que tenim sempre surt la paraula
diversificar productes i, diversificar també tipus d’allotjament,
per què no? Cada dia hi ha més demanda de tipus d’allotjament
distints al de l’oferta hotelera clàssica i fins aquest estiu han
conviscut de forma pacífica. Aquesta diversificació és també
positiva per a la nostra indústria turística. No es tracta de posar
més places al mercat, es tracta, respectant la idiosincràsia de
cada illa, de regular el que ja existeix.

S’ha comentat molt també l’efecte que podria tenir aquesta
regulació sobre l’ocupació. Crec que hem de fer caure, hem de
tomar els mites que entre tots hem alçat. Possiblement els
treballadors d’hoteleria no són els més ben pagats ni tenen les
millors condicions de feina del mercat laboral. És cert que pel
volum d’aquesta indústria ocupa moltes persones, però, quina
ocupació?, quina ocupació?

Al voltant dels lloguers turístics hi ha un mercat de treball
que no es pot menysprear, dependents de supermercats,
jardiners, llanternes i altres nínxols d’ocupació que de manera
directa o indirecta també participen del negoci turístic amb unes
condicions laborals molt millors que les que hem vist aquest
estiu a molts d’hotels.

Basta veure la política d’externalització que ara mateix
algunes cadenes hoteleres implanten, que dit aviat suposa una
rebaixa d’un 40% del sou dels treballadors i un canvi en les
condicions de feina mai -mai- per millorar.
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És evident que la convivència que suposen 11 milions de
visitants amb una població de poc més d’1 milió no és fàcil i
fins i tot pot ser problemàtica, però el problema no es focalitza
en els visitants que van a aquest tipus d’allotjament. Hem vist
les molèsties que causen les festes a les barques, hem vist que
s’han tornat donar casos de “balconing”, per citar només uns
exemples, i per això deim que les festes als vaixells no s’han de
regular i que els casos de “balconing” no s’han de perseguir i
evitar? La solució és ignorar aquest problema? No, senyors
diputats, la solució no és ignorar el problema, la solució no és
prohibir les passejades en vaixell ni tancar els hotels,
precisament per això és necessària la regulació que pot anar des
de normes d’ordre públic, normes pròpies de les comunitats de
veïns, normes de policia, etc.

Aquest sector mou uns 1.000 milions d’euros per temporada,
recursos que es distribueixen d’una manera molt repartida,
molts petits propietaris participen del negoci turístic d’aquesta
manera i dels beneficis, just el contrari del que passa amb els
establiments d’allotjament tradicionals. Aquesta modalitat
distribueix, dispersa, reparteix els beneficis a moltes de
persones. 

Per acabar, diria que és positiva la regulació d’aquests
habitatges perquè és un qüestió d’interès general, per donar
seguretat jurídica als propietaris i als consumidors, per evitar
distorsions al mercat de lloguer d’habitatges permanents, perquè
és positiu per a la indústria turística, perquè és una activitat
econòmica que existeix, ignorar-la i deixar-la sense cobertura
legal és perjudicial.

Les especificitats de cada illa són distintes i al nostre
entendre la llei ha de poder deixar marge perquè cada consell,
si així ho considera, pugui reglamentar aquesta activitat.

Entenem que la petició del Consell Insular de Menorca farà
modificar l’oposició frontal a la modificació de la Llei de
turisme, ja que el conseller va acabar la seva intervenció dient
“les aseguro que no seremos nosotros los que legislaremos en
contra de la opinión de alguna isla”.

Nosaltres proposam la modificació de la Llei de turisme en
el sentit que els lloguers que han estat exclosos de la LAU
puguin ser comercialitzats turísticament. Aquest és el punt més
important de la nostra moció. 

Les especificacions de la regulació que assenyalam són molt
bàsiques i van en el sentit de controlar la qualitat i la quantitat
d’aquests habitatges.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ha d’acabar.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, presidenta, ara acab. Aquí, el que és important -ho vull
tornar repetir- és la modificació de la llei per tal de liberalitzar-
la, d’obrir-la i que cada consell pugui reglamentar segons les
seves especificitats i tipologia pròpia.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per fixar posicions el Grup Parlamentari MÉS,
Sr. David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, presidenta. Diputades, diputats, no és la primera
vegada que parlam en aquestes darreres setmanes d’aquesta
qüestió en aquest parlament i procurarem des d’aquest grup
parlamentari que no sigui tampoc la darrera i és que aquest
tema, el del lloguer turístic particular, ha estat un tema de
polèmica pública, de debat social aquest estiu i no ha estat per
voluntat d’aquest grup parlamentari ni de l’oposició en el seu
conjunt com se’ns ha acusat d’incendiar res, però no volem, des
d’aquest grup parlamentari, que això quedi en una anècdota
d’estiu perquè justament això seria el que seria vertaderament
irresponsable.

I és que la gent es posa nerviosa perquè passen coses, quines
coses passen? Doncs, ja ho ha explicat molt bé la Sra. Oliver,
que a les restriccions al lloguer turístic particular que imposa la
Llei de turisme de les Illes Balears, la llei autonòmica, s’hi ha
sumat a l’inici d’aquest estiu, per la pressió lobby dels grans
hotelers, la prohibició a la Llei d’arrendaments urbans estatals
del lloguer de temporada, que era la figura legal que permetia en
la pràctica donar alguna mena de cobertura legal a aquest
lloguer turístic particular, sobretot d’habitatges plurifamiliars
que d’alguna manera la normativa autonòmica, les diferents
normatives autonòmiques, com molt bé s’ha citat i ja hem
tengut oportunitat de debatre, limitaven d’alguna manera.

I la gent doncs ha reaccionat, s’han rebotat els empresaris,
no només l’oposició, els primers que s’han rebotat han estat els
empresaris, la Cambra de Comerç, la famosa carta del Sr. Gual
de Torrella al Sr. Delgado, en què exigia responsabilitat i un
mínim de sentit comú sobre aquesta qüestió; el rebot dels batlles
del PP, sobretot dels municipis turístics, evidentment a Menorca
alguna cosa deu passar que fins i tot anuncien propostes de
modificació legislativa; s’han rebotat els particulars,
evidentment, els afectats que es troben en una situació, després
de la modificació de la Llei d’arrendaments urbans, de total
indefensió. 

També hi ha un punt de novetat en el fet que això per
ventura poder llogar ca teva un temps per a un ús turístic més
enllà de la legalitat o alAlegalitat d’aquesta pràctica et podia
suposar un extra, en aquests moments per a molta gent
d’aquesta comunitat suposa poder sobreviure a partir d’aquesta
qüestió.

Com s’ha gestionat per part de la Conselleria de Turisme
aquest tema? Idò molt fàcil, s’ha dit, bé, després de reunir-se
amb els batlles, els consells, etc., “bé, si ho fan no passin pena
que farem la vista grossa, que no passa res”, això ha estat la
resposta o la proposta de la Conselleria de Turisme. Des del
Grup Parlamentari MÉS pensam que això no és un plantejament
seriós i que això no dóna seguretat jurídica, sinó que al contrari,
l’únic que fa és generar indefensió.
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La gent, a més, no ho entén, no entén ni aquesta manca de
rigor, sobretot, justament per part d’una conselleria que va de
legalista per la vida i apelAla constantment a la seguretat
jurídica, ni entén la manera en què aquest govern afavoreix
permanentment uns interessos molt determinats en lloc de
treballar per allò que reclamam des del nostre grup que és
aquest concepte de prosperitat compartida.

Per què dic això? Dic això perquè el Partit Popular i el Sr.
Delgado han acusat els que volem debatre sobre aquesta qüestió
i sobre altres qüestions i volem que es faci alguna cosa, d’això,
d’incendiaris; de voler, i cit textualment “dinamitar el model
turístic”; de voler mesclar usos turístics i residencials quan...
crec que el que han fet vostès -i els ho aniré recordant- és
justament tot això: afavorir amb les seves normatives,
començant per la llei turística, el canvi d’usos turístics per molt
que el conseller en respostes a preguntes d’aquest diputat li
digui que no hi ha cap solAlicitud de canvi d’usos, perquè això
tothom sap que hi és i que hi ha negocis multimilionaris a partir
d’aquests canvis d’usos afavorits per la Llei de turisme.

Que els hotels i aquest ús exclusiu al qual apelAlen i que ha
quedat absolutament desdibuixat en les seves normatives puguin
fer de tot, puguin fer de sales de festa, puguin fer de comerços,
puguin fer de restaurant, puguin fer d’SPA, de gimnasos oberts
al públic, però a l’inrevés no; que les places ilAlegals o alAlegals
hoteleres puguin ser amnistiades i no quatre ni vint ni quaranta,
sinó milers, que es creï un consorci i passin per caixa, que ja
està bé. Però a l’inrevés no, a l’inrevés no, si jo tenc una casa o
un pis no el puc llogar per a ús turístic, mourem les normatives
que facin falta a nivell autonòmic i a nivell mundial si fa falta
perquè no sigui així; si tens un negoci turístic no hoteler, doncs
t’has d’adaptar al plans de qualitat liderats pels hotelers que
facin reformes emparades amb el Decret de zones madures i, a
més, t’has de menjar amb patates la competència deslleial
d’aquest desdibuixar l’ús turístic exclusiu i a partir del qual els
hotels poden fer de tot, però tu amb el teu negoci t’has d’atendre
a un munt de normes, no?

I uns habitatges que tanmateix sabem que es lloguen per a ús
turístic, de legalitzar res de res, el contrari, en tot cas allò de la
vista grossa, que ja hem dit que des del nostre grup parlamentari
no ens sembla ni una proposta ni una pràctica ni un
plantejament mínimament seriós. Per tant, per a nosaltres això
de mirar cap a un altre costat no és cap solució. 

Des del Grup Parlamentari MÉS pensam que s’hi ha de
posar remei, que el Govern ha de treballar, hauria de treballar
per aquest concepte, per aquesta idea de prosperitat compartida
i no només de prosperitat d’alguns i per tant, que s’ha de regular
una qüestió, una pràctica social, econòmica que tanmateix
existeix. I regular no vol dir regularitzar tot el que hi ha, al
contrari del que es fa amb la qüestió hotelera, pensam que sí que
s’hi han de posar condicions -i en això estam d’acord amb el
que planteja la proposició presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, que no és exactament igual que la que va presentar
el nostre grup a la Comissió de Turisme en el seu moment-; que
això a més d’ha de fer d’acord amb els consells i els
ajuntaments com molt bé s’ha dit, perquè ni cada illa és igual ni
cada municipi turístic és igual ni és igual un municipi de la
costa que un de l’interior i per tant, es poden presentar
problemàtiques diverses i per ventura les solucions també ho
haurien de ser.

Pensam també, i per ventura és una cosa que trobam a faltar
a la proposició defensada per la Sra. Oliver, que el lloguer
turístic particular s’hauria d’integrar dins l’oferta d’allotjament
de les Illes Balears, dins l’oferta reglada i dins l’estratègia
turística i el pla turístic tot respectant aquesta idea, la qual
compartim, de turisme responsable i de turisme sostenible. I que
pensam que, a més, no hi ha d’haver cap problema i que no hi
ha d’haver cap problema a fer un debat social ample d’aquesta
qüestió, la del lloguer, i d’altres perquè parlam del pa de molta
gent i no només dels interessos de quatre o cinc ni d’una
dotzena.

I no passa res, no passa res per parlar les coses i menys
encara en temps de crisi, parlar per fer també, eh?, perquè
llavors segur que ens acusen de dir que nosaltres parlam molt i
feim poc, no, parlar per fer, i no passa res, no passa res si
governen per a tothom.

I si s’hi avenen amb aquesta proposta, que ja m’agradaria
que la votàs el conjunt d’aquest parlament a favor, i si, al
contrari, doncs valgui la redundància, hi voten en contra, ens
tornen a convidar a mirar cap a un altre costat, l’únic que faran
és ratificar-nos en l’evidència que de prosperitat compartida res
i que governen per a uns pocs, només ens donaran novament
aquesta certesa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari Popular per fixar
posicions, té la paraula la Sra. Lourdes Bosch, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Sra. Oliver, el que avui demanen no interessa ni a
Mallorca ni a Menorca ni a Eivissa ni a Formentera, el que
vostès defensen avui ja neix mort, Menorca no vol el
plurifamiliar. Informi’s bé, Sra. Oliver, informi’s bé, Sr. Abril.

Respectam la idiosincràsia de cada illa, les tipologies
pròpies de les illes corresponen i s’assimilen a les d’unifamiliars
adossades, incloses com habitatges turístics de vacances, dins la
Llei turística del Partit Popular. El que vostès demanen,
insistesc, és un tema mort. La seva pròpia consellera de Turisme
a Formentera, va explicar als batles de l’illa, que la Llei de
turisme no canvia absolutament res. I vostès saben que aquesta
senyora va tenir una immobiliària molts d’anys, parla i sap de
què parla una consellera de Turisme socialista de Formentera.
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Per altra banda, deixar clar que el conseller va anunciar
l’agost que faria el que demanessin els consells, faltaria més! I
això ho va anunciar fa molts de mesos, el que passa és que a
vostès els agrada fer polèmica sobre un tema un dia i l’altre
també, però repetesc, ja va ser el Sr. Carlos Delgado el primer
que va dir que es farien tots aquells canvis que els consells
volguessin. Per cert, a vostès que els agrada repetir com un
mantra que només governam per a uns quants, avui, si miren els
periòdics, veuran que Balears lidera l’augment de les vendes del
comerç minorista el setembre, amb una important pujada del
10%. No ho sé, però això a mi em sembla prosperitat
compartida. 

En qualsevol cas no és cert que aquest Govern del Partit
Popular hagi prohibit el lloguer d’habitatges de vacances en els
edificis plurifamiliars, la Llei 4/2013, de mesures de
flexibilització i foment del mercat del lloguer, que modifica la
Llei d’arrendaments urbans, coneguda com a LAU, deriva la
regulació de l’arrendament dels habitatges de vacances a les
comunitats autònomes, remissió lògica, ja que les competències
en matèria turística són nostres. Doncs bé, resulta que la
normativa respecte de Balears no és d’ara, la figura de
l’habitatge de vacances es recull per primer cop a la normativa
autonòmica, a la Llei 2/1984 i ja aleshores parlava sobre unitats
aïllades. Més tard es publicà el Decret 8/1998, pel qual es
regulaven els habitatges turístics de vacances i els limitava a les
unitats unifamiliars aïllades. Posteriorment va ser recollida a la
Llei general turística del 99, així com a la Llei 2/2005, de
comercialització d’estades turístiques a Balears. 

Tota aquesta normativa sempre, sempre, es va referir a
habitatges unifamiliars, aïllats o adossats, però mai als
habitatges localitzats a edificis plurifamiliars. És a dir, per a la
informació de l’oposició, que sembla que desperta ara, fa 30
anys que el lloguer d’habitatges en edificis plurifamiliars, via
comercialització turística oferint serveis turístics no és una
activitat legal. Llavors, o el Partit Socialista ha estat 30 anys
molt despistat, o en són perfectament conscients i d’una manera
falsa, demagògica i calculada, volen fer creure que ha estat el
Partit Popular el que l’ha ilAlegalitzat i no és així. Repetesc, fa
30 anys que està regulat així, fins i tot durant les legislatures que
vostès han governat. Per tant, mai en cap moment el lloguer
d’habitatges en edificis plurifamiliars, via comercialització
turística i oferint serveis turístics, no ha estat una activitat legal.

Aquesta polèmica suscitada curiosament fa més d’un any,
després de l’aprovació de la Llei de turisme, és per tant, falsa.
Per cert, ens agradaria molt dels aquí presents, que ens
expliquessin per què no varen presentar esmenes a l’esmentada
llei, per ampliar les tipologies d’habitatges de vacances, tal i
com ara defensen; o per què no varen modificar durant el seu
mandat a la passada legislatura la Llei de turisme, per tal
d’incloure la tipologia d’habitatges a edificis plurifamiliars com
de vacances, per què? O és una d’aquelles ocurrències, com ara
l’ecotaxa de fa tres setmanes, on proposen coses reservades per
instar el Govern del Partit Popular, però no per dur-les a terme
quan governen. Els record que la decisió de no incloure la
tipologia familiar dins el lloguer turístic a la nova Llei de
turisme, es va fer d’acord amb els consells de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera, cap no va voler, ni vol
introduir la regulació dels lloguers de plurifamiliars, tal i com
vostès ho plantegen a la normativa de les nostres illes. Això cal
unir-ho al fet que la recent modificació de la Llei

d’arrendaments urbans no ha suposat cap canvi respecte
l’anterior en aquesta matèria. Aquesta llei exclou a l’article 5 els
lloguers turístics, els quals a Balears sempre han estat
sancionats si ho feien sense ser autoritzats, ni registrats. I en el
seu article 6 no marca termini mínim de lloguer per a cap tipus
d’habitatge. Per la qual cosa, el lloguer d’estades curtes, sense
serveis turístics i sense comercialització per canals turístics, és
perfectament legal, com abans.

Per això, la conselleria, ara i en el passat amb vostès, ha
realitzat campanyes periòdiques d’inspecció contra la
comercialització turística d’oferta ilAlegal, però no contra els
lloguers de curta durada, perquè és legal, perquè està contemplat
per la Llei d’arrendaments urbans. Recordar que la nostra Llei
de turisme disposa d’eines que permeten conjugar la propietat
d’un apartament amb la seva comercialització, com són els
condominis de nova introducció legal, que han d’estar lligats a
una explotació turística, per no distorsionar els drets i deures
dels altres propietaris, ajustant a tots a les mateixes regles del
joc. I és també gràcies a aquesta llei aprovada pel Partit Popular,
que es va passar a permetre la comercialització turística de tot
tipus d’habitatges unifamiliars, de les aparellades i de les cases
de poble unifamiliars entre mitgeres. Ha estat aquesta Llei de
turisme, gràcies a la qual s’han donat d’alta aproximadament
4.000 nous habitatges de vacances en poc més d’un any. No
oblidem que des de l’any 1984 fins el 2012, és a dir, durant 28
anys, es varen donar d’alta a les Illes Balears aproximadament
5.500 habitatges. De quina discriminació parlen? Si hem
ampliat les tipologies, si n’hi ha tantes en un any de legalitzades
com en totes les anteriors legislatures anteriors! Varen ampliar
vostès les tipologies? Nosaltres sí. I vostès què varen fer al
respecte? Res.

Per altra banda, aclarir que es tracta d’un turisme
tremendament estacional que no es distribueix al llarg de l’any.
I aclarir també que és falsa aquesta exposició que fan que és una
activitat econòmica permesa a tot el món. Dir-los que a Espanya
únicament s’ha regulat a Catalunya i a València. A Catalunya
ha estat un fracàs i a València tres quartes parts dels habitatges
no s’han donat d’alta, tot això al marge de què el model turístic
valencià no té res a veure amb el nostre. D’altra banda la Llei
d’arrendaments urbans, com que permet el lloguer d’habitatges,
ja queda regulat tot el relatiu a la tributació fiscal, la cèdula
d’habitabilitat i l’assegurança de responsabilitat civil que vostès
volen demanar a aquesta moció, però que és paper banyat
perquè ja està regulat i ja està exigit.

Mirin, en el cas que es permetés el lloguer de pisos a turistes
en un edifici plurifamiliar, els dos principis bàsics de la nostra
normativa turística i que sempre s’han considerat plenament
encertats, s’ensorrarien estrepitosament, ni hi hauria ús exclusiu
de l’edifici, ni existiria professionalitat del prestador del servei
d’allotjament. Saben perfectament que la barreja d’usos ja ha
generat problemes al llarg de la nostra història. Els residents
permanents tenen uns hàbits i horaris força diferents dels
turistes que cerquen diversió i entreteniment.
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D’altra banda, si des de fa temps es va dient que sobren
milers de places d’allotjament a les illes, com es pot justificar
ara la legalització de cop de l’enorme borsa de places que
alberguen els nombrosos pisos que es lloguen a turistes? Vostès
es caracteritzen per les seves postures oportunistes i no els fa
cap vergonya afirmar una cosa i justament l’endemà defensar la
contrària. El Partit Socialista demana a la moció que tots els
habitatges de Balears puguin ser llogats turísticament. Vostès
s’imaginen que els 590.000 habitatges que hi ha a Balears fossin
susceptibles de ser llogats per a vacances? Aquesta és la tesi
desenvolupista que proposa el Partit Socialista? Així defensen
vostès la fragilitat del nostre territori? Així és com pensen
salvaguardar els nostres limitats recursos?

Haurien de revisar el seu concepte de sostenibilitat i
responsabilitat, perquè la seva desgavellada proposta ens
conduiria al colAlapse turístic, territorial i de serveis. El Partit
Socialista haurà de decidir cap on va ell, o regulam el nombre
de places de vacances i preservem el nostre medi ambient i
seguim treballant per a la desestacionalització, que és on ens
trobaran i on fa feina el Partit Popular, o deixem que tots els
habitatges de les Balears siguin de lloguer per a vacances, que
la nostra illa es colAlapsi a l’estiu i de pas es carregaran el
lloguer residencial a les zones fortament turístiques, perquè a
ningú li sortirà rendible llogar un apartament tot un any, quan en
tres mesos pot aconseguir la mateixa quantitat de doblers o més.

Sis plau, pensin a llarg termini, no en les properes eleccions,
que suposo que és el que hi ha darrera d’aquesta proposta,
guanyar vots dels que tenen habitatges en edificis plurifamiliars.
Aquesta és la postura fàcil i arribista. Els demanem que pensin
en el bé comú, en el futur de tots els habitants de Balears i de la
nostra terra. Proposen crear conflictes socials entre veïns i
turistes, proposen distorsionar el mercat de lloguer de les illes
i proposen crear una pressió inassumible en els mesos de juliol
i agost, quan els recursos de les nostres illes ja estan
sobresaturats. Ens aboquen al colAlapse total i es carreguen el
model que durant anys hem defensat. En el Partit Popular ho
tenim clar, perquè volem governar per a tots i no només per a
uns pocs i per a aquestes illes i per als seus habitants, han de ser
preservats, han de tenir un futur. El seu model ruïnós no és el
nostre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

És per tot això que votarem en contra de la seva moció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té l’ús de la paraula pel grup proposant la Sra. Bel Oliver,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Presidenta, diputats. Sra. Bosch, no és la nostra
imaginació la que ens fa dur aquest tipus de debats. I és vera
que no és la Llei de turisme que ha ilAlegalitzat res, vostè diu
mentides, això no és així, el que ha passat és que ho hem dit
moltes vegades, el Sr. Rajoy ha fet una modificació de la Llei
d’arrendaments urbans i aquesta Llei d’arrendaments urbans ha
fet que una activitat comercial quedi fora de cobertura legal. I
no es varen presentar esmenes, que ja fa un parell de vegades
que llegeix el mateix, que ens repeteix contínuament, es veu que
no canvia la fulla i sempre ens llegeix el mateix, no es va fer cap
esmena perquè en aquell moment es podien fer, perquè la LAU
era vigent en aquell moment, i aquesta gent tenia empara legal.

I no ens digui que la LAU no ha canviat res, la LAU es va
fer per això que està passant, la LAU es va fer per això, perquè
hi hagués tota una oferta d’allotjament turístic de particulars que
quedés fora, Sra. Bosch. És que les coses són així, i, si no, per
què tothom diu això, és a dir, no només ho dic jo, ho diu el Sr.
Middelmann, que jo crec que sap de què parla, ho diu el Sr.
Nigorra, que també sap de què parla, i ho demana el president
del Consell de Menorca. És que jo, si ell no vol fer això, haurà
de canviar de redactor de la carta, perquè la carta diu això, la
carta diu exactament això, que hi haurà edificis plurifamiliars on
hi haurà tot tipus d’usos, turístics i residencials. No ens digui
una cosa per l’altra. Em sap molt de greu, però per ventura és
ver que s’haurà de canviar, doncs el que li comentava, el
redactor d’aquesta carta, perquè al final diu: “la llei prohibeix
expressament la comercialització d’estades en habitatges
plurifamiliars o adossats sotmesos a la Llei de propietat
horitzontal. No obstant això, atenent l’especial idiosincràsia de
Menorca, és necessari que la Conselleria de Turisme iniciï els
tràmits per a la modificació de la llei, per tal que el consell
insular pugui reglamentar altres tipologies d’habitatges en els
quals comercialitzar estades turístiques, d’acord amb les
característiques presents a l’illa de Menorca. Atentament, el
president del Consell Insular de Menorca, Santiago Tadeo
Florit. Dia 16 d’octubre de 2013". Dos dies no, un dia després
de què el Sr. Delgado ens hagués fet la seva intervenció a la
interpelAlació.

Jo tenc aquesta carta i veig el que surt en els mitjans de
comunicació i en els mitjans de comunicació diu que, entre
altres tipologies, dues més, que es possibiliti aquest ús turístic
a edificis plurifamiliars. Idò ho expliqui Sr. Tadeo per favor,
perquè ho diu a tots els mitjans de comunicació. La seva carta
diu això i els mitjans de comunicació diuen allò altre.

Jo, en qualsevol cas, el que crec que ha de quedar aquí és
que hi ha un problema i és absurd no voler veure que hi ha un
problema, creat pel Sr. Rajoy. És cert que no l’ha creat la Llei
de turisme aquest problema, és ben cert. I li ho repetesc, no es
varen fer esmenes perquè en aquell moment no hi havia
problema, però és que sembla mentida que li ho hagi de dir així
de clar! Llegeixi la llei, miri quan era en vigor la Llei
d’arrendaments urbans i sabrà de què parlam, per una banda!
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Per una altra, crec que no és feina nostra complicar encara
més la vida a les persones i el Sr. Rajoy l’ha complicada i molt
a moltes persones. Jo crec que és un exercici d’irresponsabilitat
política amagar el cap i no afrontar la realitat i almanco
asseure’s amb el colAlectiu de les persones afectades, que són
moltes, la Conselleria de Turisme que s’assegui, que ho miri i
que intentin trobar una solució. No pot ser aquesta qüestió, no
pot ser amagar el cap i dir: nosaltres no mirarem i no farem
inspeccions, ho digui la consellera de Menorca, ho digui la de
Menorca, ho digui Formentera o el sursuncorda, no pot ser això,
no pot ser i no pot ser i de cap manera ha de ser.

(Alguns aplaudiments)

Llavors, nosaltres diputats, pensam que aquí hi ha un
problema i que el Govern l’ha de resoldre, s’ha d’asseure i l’ha
de resoldre, nosaltres entenem que s’ha de modificar la Llei de
turisme per donar possibilitat que els consells puguin, dins les
seves tipologies, reglamentar i donar solució als molts de
problemes que hi ha a cada una de les illes. A mi em sorprèn
moltíssim aquest vot en contra, després de tota la intervenció del
Sr. Delgado i després de la carta del Sr. Tadeo. Entenc que no
es modificarà la Llei de turisme i el problema continuarà igual
que sempre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra i 25 a favor.

Avui tenim un error informàtic, em sap greu, no sabem qui
ha estat, però bé, crec que tots ens ho podem imaginar.

IV. Compareixença del conseller de Salut, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 6718/12, relativa a no a la reforma de la Llei
Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs (escrit
RGE núm. 10889/13, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista).

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon a la
compareixença del conseller de Salut, per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 6718/12,
relativa a no a la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària
de l’embaràs, escrit RGE núm. 10889/13, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista? Té la
paraula la Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, la història de la lluita de les dones per tenir dret
a decidir sobre la seva maternitat ha estat un llarg i tortuós camí.
Per resumir, per ser breus, dir-li que als anys setanta el paper de
les dones tenia el suport del 90% de la població que deia que el
rol que havien de tenir les dones era el rol de la maternitat i de
la criança dels fills i de la cura de la família. Per tant, les
reivindicacions de les dones pels seus drets, a una sexualitat
lliure, al control de la natalitat i al dret a l’avortament va
culminar amb una aprovació d’una llei orgànica, que és la Llei
Orgànica 9/1985, la qual va ser impulsada per un govern
socialista i que va suposar la despenalització de la interrupció de
l’embaràs en el cas de tres supòsits que tots coneixem.

Al mateix temps que aquesta nova llei avançava en la
protecció dels drets de les dones, el moviment Pro-vida
l’atacava amb campanyes de denúncies massives, especialment
contra les clíniques privades que practicaven avortaments a
l’empara de la nova legislació. I també va atacar no només les
clíniques, a les dones i als professionals sanitaris que el
practicaven. A l’any 2007, vostè ja se’n recordarà o se’n pot
recordar, es varen produir moltes denúncies anònimes,
instigades per moviments i associacions antiavortistes. Unes
denúncies i acusacions dels Pro-vida que varen acabar als
jutjats. Moltes dones varen ser identificades, obligades a
declarar, els seus historials mèdics publicats i també es varen
produir imputacions als metges que varen donar suport a
aquestes dones en la seva interrupció de l’embaràs.

És en aquest context que el Govern de José Luís Rodríguez
Zapatero va determinar que la llei de 1985 no garantia la
seguretat de les dones ni dels professionals que les atenien. Per
aquest motiu va impulsar una nova regulació, la Llei Orgànica
de salut sexual i reproductiva de la interrupció voluntària de
l’embaràs, i va passar d’una llei de supòsits a una llei de
terminis, una llei que reconeix el dret de les dones a una
maternitat lliurament decidida, que implica, entre altres coses,
que les dones poden prendre una decisió inicial sobre el seu
embaràs, i que aquesta decisió serà respectada; una llei que
assegura que la dona adoptarà la seva decisió una vegada hagi
estat informada de totes les prestacions, les ajudes i els drets que
li corresponguin en el cas de desitjar tant continuar amb el seu
embaràs com en el cas d’interrompre’l; una llei que garanteix la
possibilitat de rebre assessorament abans i després de la
intervenció, preservant en tot cas la seva intimitat i
confidencialitat; una llei que també va acabar amb la
criminalització de les dones i la persecució als professionals.

Vostè varen recórrer aquesta llei, aquesta llei que garantia la
lliure decisió de les dones, varen recórrer aquesta llei que encara
no està resolta al Tribunal Constitucional. 
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L’actual marc regulador garanteix, per tant, a totes les
comunitats autònomes la igualtat de les dones en l’accés a les
prestacions en matèria de salut sexual i reproductiva, així com
l’accés a mètodes anticonceptius i d’interrupció voluntària
d’embaràs. Queda, per tant, clar com el dia que la cartera de
serveis ha d’assumir aquesta prestació, i ha de contemplar la
possibilitat que les autoritats sanitàries reconeguin a la dona
embarassada el dret a acudir a centres acreditats i assumeixin
directament l’abonament de la prestació de la interrupció
voluntària de l’embaràs dins els supòsits establerts en aquesta
llei.

Què fa el Partit Popular d’aquesta comunitat per les dones?
El primer que fa a l’entrar al Govern l’any 2011, una de les
primeres mesures que pren el seu govern és resoldre
precisament la concertació amb les clíniques privades que
realitzaven avortaments derivats per la saturació de la xarxa
pública. Vostès varen voler obligar les dones a acudir a un
centre privat per fer-se una interrupció voluntària de l’embaràs
i a demanar una factura, una factura amb les dades personals
d’identificació d’aquestes dones, agafar la factura i anar, una
dona que havia s’havia practicat una interrupció, a l’Ib-salut per
cobrar aquesta interrupció. Això és el que vostès varen voler fer.

I l’any 2012, Sr. Conseller, en aquesta comunitat es varen
practicar 3.015 interrupcions, en la mitjana dels anys anteriors,
malgrat que vostès hagin dit aquí que es va rebaixar un 53% el
nombre d’interrupcions voluntàries de l’embaràs, una mentida,
perquè es varen situar en els 3.000 de la mitjana de molts
d’anys. D’aquestes interrupcions, 1.379 es varen fer en hospitals
públics, i 1.636 en clíniques privades; d’aquestes 1.636 només
234 han estat pagades per l’Ib-salut, la resta, més de 1.400, més
de 1.400 dones, han hagut de pagar de la seva butxaca una
intervenció que la llei els atorgava gratuïtament. 

Han iniciat vostès un camí contra les dones, contra la
llibertat de les dones. Vostès els fan pagar la seva interrupció de
l’embaràs, els retiren el finançament dels anticonceptius orals
de darrera generació, restringeixen el tractament de fertilitat per
deixar fora uns determinats models de família que a vostès no
els agraden. Vostès abandonen les dones i vulneren els seus
drets, al mateix temps que són capaços de donar suport a una
proposició presentada en comissió pel nostre grup, ara ja fa un
any, per tal de garantir precisament a les dones de totes les
nostres illes l’exercici d’aquest dret, l’exercici de decidir sobre
la pròpia maternitat. El respecte dels acords parlamentaris
democràticament presos no significa res per a vostès, no els
obliguen a res, no tenen cap valor el que es decideix en votació
a una comissió. El seu suport a les dones és una burla i és una
farsa, és una mentida, Sr. Conseller.

Vostès han demostrat tenir una predisposició patològica a
dir mentides, sense complexos. I si no vegin la darrera versió de
Dr. Jekyll i Mr. Hyde que va protagonitzar el PP els passats dies
9 i 10 d’octubre, quan el Grup Popular va donar suport a una
iniciativa socialista presentada en comissió que proposava que
el Govern pagués la interrupció voluntària de l’embaràs a
aquestes 1.400 dones que varen haver de desembutxacar els
doblers per pagar la seva interrupció. Es va aprovar per
unanimitat, Sr. Conseller, tots varen aixecar el dit, tots els seus
diputats varen aixecar el dit i es va aprovar. Vostès varen dir
que sí al retorn dels doblers a aquestes 1.400 dones el dia 9
d’octubre; vostès varen dir que no el dia següent. No és una

esquizofrènia això?, què demostra això? Que donen suport a
aquestes 1.400 dones? Tot el contrari.

Vostès no són de fiar, Sr. Sansaloni, i no són de fiar perquè
en aquest parlament es legisla en favor dels interessos del lobby
pro vida. No són de fiar perquè el Govern executa les polítiques
exigides per aquests grups radicals d’extrema dreta. Vostè no és
lliure, Sr. Sansaloni, per defensar els drets de les dones, perquè
ha d’acceptar el sotmetiment a l’interès particular de les entitats
antiavortistes. Vol proves del que dic? Una nota interna amb
data 26 de gener de 2012 del Servei de Salut, Conselleria de
Salut, de la qual vostè ja en formava part, va emetre un protocol
sobre les interrupcions voluntàries de l’embaràs dirigit a tots els
gerents, directors mèdics de sectors i àrees, i diu així:
“Estimado amigo, te hago llegar el protocolo de las
interrupciones voluntarias del embarazo que venimos
aplicando desde el 1 de enero de 2012. Este protocolo ha sido
consensuado con el Instituto de Política Familiar de Baleares,
con la subdireción de Atención Primaria hospitalaria y
atención sanitaria, y con la asociación Baleares Pro Vida”,
“con la asociación Baleares Pro Vida”. Vostès varen negociar
el protocol amb una entitat antiavortista que es declara
enamorada de la vida, amb ells.

(Remor de veus)

Em vol dir, per favor..., em vol dir, per favor, quin criteri
assistencial mèdic tenen les associacions pro vida per intervenir
en protocols d’atenció a les dones embarassades? Ni un, el
mateix criteri assistencial que podria tenir una associació de
futbol, Sr. Conseller. 

Per això vostè està citat avui aquí, està citat per donar
explicacions. Volem escoltar quina justificació varen tenir
vostès per no donar compliment a una resolució que l’obliga, a
vostè, a garantir el dret de les dones en matèria d’interrupció
voluntària de l’embaràs. Per què vostès varen aixecar el dit per
votar a favor d’aquesta proposta quan el seu camí és en direcció
contrària a aquesta resolució?

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador.

(Alguns aplaudiments)

Per part del Govern té la paraula el conseller de Salut.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sr. Vicepresident, senyores i senyors diputats, som aquí en
aquesta tribuna per donar comptes del compliment del punt
segon, Sra. Obrador, de la Proposició no de llei RGE núm.
6718/2012, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, a què
vostè representa, relativa al no a la reforma de la Llei Orgànica
2/2012 de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i
d’interrupció voluntària d’embaràs, aprovada per la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans del passat 25 d’octubre,
just un parell de dies abans de ser nomenat conseller de Salut.

L’esmentat punt va ser aprovat per assentiment de tots els
grups sense cap vot en contra, i el que deia exactament és que
el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir a les dones de totes les nostres illes l’exercici
del seu dret a decidir sobre el seu propi cos en matèria
d’interrupció voluntària de l’embaràs en aplicació de la
legislació vigent.

Què hem fet des del Govern per donar compliment a l’acord
de l’esmentada comissió? Simplement fer el que ens pertoca per
tal de garantir a aquelles dones de les nostres illes exercir el seu
dret a decidir, al mateix temps que donar compliment a la
normativa vigent, com és la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març,
de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
d’embaràs; donar compliment al que diu la normativa, sense cap
dubte, i com no podia ser d’altra manera amb l’oposició del
Grup Socialista, pel que queda palès. I dic compliment ja que el
que hem fet ha estat habilitar i planificar en el sistema públic de
salut els recursos per tal de donar resposta a aquelles dones que
fent ús del seu dret volen una interrupció voluntària d’embaràs.
Repetesc, habilitar i planificar des del servei públic de salut.
Després li faré menció del perquè faig aquesta afirmació.

Per això el Govern ha fet el que li pertoca, donant
compliment al que regula una llei nacional que ja hem esmentat,
com és la 2/2010. Nosaltres no tenim competències per tal de
legislar sobre aquest tema, per la qual cosa la nostra obligació
és posar a disposició de la societat els recursos per donar
compliment als drets que recull l’esmentada llei.

El compromís amb aquesta cambra ha permès que, a les
dones que en ús del seu dret opten per la interrupció voluntària
d’embaràs, donar-los una assistència sanitària adequada.
L’esmentada llei preveu que la prestació sanitària de la
interrupció voluntària d’embaràs, inclosa a la cartera de serveis
del Sistema Nacional de Salut, es realitzarà en centre de la xarxa
pública o vinculats a la mateixa, i excepcionalment preveu que
quan una dona ho demana i aquesta assistència no es pogués
facilitar en el temps previst podrà fer ús de centres privats
acreditats per a aquestes pràctiques.

El que hem fet des del Servei de Salut de les Illes Balears és
crear una xarxa de metges qualificats per poder dur a terme les
interrupcions voluntàries d’embaràs. Hem establert un
procediment que regula un circuit assistencial adequat. El
Servei de Salut entén que el procés d’interrupció voluntària de
l’embaràs, establert legalment, s’estructura en cinc passes:
primera, el diagnòstic de l’embaràs i el càlcul de l’edat
gestacional; segon, la manifestació de l’embarassada
d’interrompre voluntàriament l’embaràs acollint-se al sistema

de terminis; tercer, procés d’informació a l’embarassada sobre
el seu procés de gestació, sobre les alternatives a què vostè feia
referència a la interrupció voluntària de l’embaràs, i sobre els
efectes secundaris i les conseqüències d’aquesta tenint en
compte l’edat gestacional i la seva salut; quart, el consentiment
informàtic, per tant la ratificació de la voluntat de la dona
d’interrompre voluntàriament l’embaràs; i, cinquè, el procés
d’interrupció de la gestació.

El Servei de Salut ha d’executar aquests cinc passos en el
sistema públic de manera prioritària; ha de dur a terme sempre
i en qualsevol cas els quatre primers passos per mitjà de
l’organització dels recursos propis del mateix servei, oferint
garanties de qualitat cientificomèdica, donant un tracte
personalitzat a l’embarassada i mantenint la confidencialitat
exigible respecte de les seves dades en aquest procés. Amb
caràcter excepcional, si el Servei de Salut no pot facilitar a
temps la prestació, ha d’informar l’embarassada sobre la
possibilitat d’acudir a un centre privat acreditat pels serveis
d’acreditació del Sistema Nacional de Salut, de conformitat amb
l’article 19 de la llei. 

El circuit assistencial per a la interrupció voluntària de
l’embaràs. El Servei de Salut estableix amb caràcter immediat
un circuit assistencial per a la interrupció voluntària de
l’embaràs, que té les característiques següents: primera, cada
centre assistencial ha de disposar d’un infermer o una infermera
que s’encarregui de coordinar el circuit assistencial per a les
interrupcions voluntàries; cada mes com a mínim aquesta
persona ha d’entregar un informe sobre les activitats portades a
terme i els passos seguits; a més serà responsable del
funcionament i del compliment del circuit. Segon, la usuària,
davant la sospita d’estar embarassada, ha d’acudir al centre de
salut corresponent perquè li facin una valoració i les proves que
el metge consideri convenients. 

Tercer, una vegada que l’embarassada es plantegi
interrompre voluntàriament l’embaràs diagnosticat prèviament
i en els supòsits prevists a la Llei Orgànica 2/2010, s’iniciarà un
protocol d’atenció amb les següents pautes: el metge o la
metgessa d’atenció primària inicia el protocol derivant la dona
a una unitat d’atenció perquè li facin una ecografia amb caràcter
preferent, amb una demora màxima de set dies naturals, al
sistema públic per confirmar l’embaràs i per calcular l’edat
gestacional; una vegada feta s’adjuntarà un certificat que ho
acrediti, ecografia amb l’informe d’edat gestacional. Si la dona
persisteix en la voluntat d’interrompre l’embaràs l’ha d’assistir
el seu ginecòleg, que l’ha d’informar sobre les característiques
del seu procés i sobre les alternatives a la interrupció; li ha
d’entregar el sobre que conté la informació preceptiva segons la
llei orgànica. Una vegada transcorreguts almenys tres dies des
de la recepció de la informació per escrit, si la dona decideix
continuar el procés d’interrupció voluntària cal oferir-li dur-lo
a terme en el centre sanitari públic del sector sanitari que li
pertoqui; si per qualsevol circumstància en aquest centre no es
pot dur a terme el cinquè pas del procés, cal oferir-li la
possibilitat d’atendre-la a un centre sanitari públic d’un altre
sector o d’una altra àrea sanitària. En el cas que per
circumstàncies extraordinàries alienes al Servei de Salut els
recursos dels centres públics no puguin atendre el cinquè pas del
procés d’interrupció voluntària de l’embaràs, la dona ha de ser
informada per escrit sobre el procediment que ha de seguir per
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les vies alternatives de resolució, i ha de rebre així mateix per
escrit el compromís del Servei de Salut d’assumir directament
l’abonament de la prestació. 

Les dones de menys de 18 anys han de ser ateses seguint el
protocol especial i singular que estableix la mateixa llei
orgànica. En tots els supòsits prevists ha de quedar garantida la
confidencialitat de les dades personals de la dona d’acord amb
la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

Coordinar els mitjans tècnics i humans per poder garantir
aquest dret. A la nostra comunitat autònoma actualment hi ha
110 ginecòlegs, dels quals 65 han optat per l’objecció de
consciència; per tant disposam d’un nombre suficient de
professionals per donar resposta adequada al mateix Servei de
Salut i excepcionalment, per tal de garantir el dret de les dones,
està previst derivar a centres acreditats i concertats perquè
puguin donar aquest servei.

Pel que fa al 2013, de gener a setembre al Servei de Salut
s’ha fet un total de 1.293 interrupcions voluntàries de l’embaràs,
de les quals 1.282 han estat IVE químiques i 11 quirúrgiques, i
s’ha tramès a les clíniques privades acreditades un total de 162
interrupcions.

Pels distints centres hospitalaris de la xarxa pública les
dades són les següents: Hospital de Son Espases, 28; Verge de
la Salut, 289; Hospital de Son Llàtzer, 274; Hospital de
Manacor, 150; Hospital Comarcal d’Inca, 137; Hospital General
Mateu Orfila, 104; Hospital de Can Misses, 289; i Hospital de
Formentera, 22.

Hi ha gent que parla i fa bandera d’allò públic i que ni tan
sols no es molestà a cercar una xarxa en el sistema públic;
només un petit nombre d’interrupcions voluntàries d’embaràs,
aquelles de més de 14 setmanes, es feien a hospitals de la xarxa
pública. Per a la resta, la grandíssima majoria, feren ús de
clíniques privades ja existents abans de l’entrada en vigor de
l’esmentada llei. Això sabrà que no és aquest govern, sinó un
govern socialista, que és el que demonitza sobre la privatització
en molts de casos, perquè la llei és prou clara, i preveu que, en
primer lloc, ha de ser el sistema públic que doni resposta al dret
de les dones, i que excepcionalment, quan no es disposi dels
mitjans per tal de garantir aquest dret, que es pot fer ús de les
clíniques privades.

En aquest cas la progressia va fer allò excepcional com a
habitual i, per què no dir-ho, quasi exclusiu, cas que qualcú
m’hauria d’explicar, ja que les mateixes veus que serveixen per
demonitzar la colAlaboració entre la sanitat pública i la privada
són les que de manera quasi exclusiva instalAlaren una activitat
inclosa a la cartera de serveis del sistema sanitari públic en
mans d’iniciativa privada, sense filtres. Una contradicció més
d’aquells que fan de l’assistència sanitària una eina de
demagògia que quasi sempre va en contra dels vertaders
interessos de la població.

Per tant crec sense cap tipus de dubtes que hem donat
compliment a l’acord de la Comissió de Salut que aprova la
següent proposició: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a garantir a les dones de totes les
nostres illes l’exercici del seu dret a decidir sobre el seu propi

cos en matèria d’interrupció voluntària de l’embaràs en
aplicació de la legislació vigent”, i no dubtin que és una
obligació i una voluntat manifesta, un compromís del conseller,
donar compliment a les resolucions de la cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments)

En el torn de rèplica té la paraula, per part del Grup
Socialista, la Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no podrà
alAlegar desconeixement a una llei que vulnera sistemàticament
quant a l’atenció a les dones. Vostè vulnera una llei que ens ha
llegit, un articulat, i ha reconegut que aquesta llei és vigent,
s’aplica, però així i tot, la vulnera, la vulnera perquè ha deixat
1.400 dones fora una assistència a la qual tenien dret, perquè ha
deixat 1.400 dones que es paguin la interrupció voluntària de
l’embaràs quan aquesta mateixa llei que vostè s’ha referit avui
i diu que compleix reconeix un dret que vostè incompleix. Què
farà, pagarà o no pagarà aquesta interrupció voluntària de
l’embaràs d’aquestes 1.400 dones? A la comissió es va aprovar
que es pagaria. Els diputats del Grup Popular varen votar a
favor d’una proposició nostra, del Partit Socialista, que
demanava que es paguessin aquestes interrupcions voluntàries
de l’embaràs a aquestes 1.400 dones. Varen aixecar el dit i es va
aprovar per unanimitat. Què farà? El vull sentir dir aquí si
pagarà o no pagarà, vostè reconeixerà o no reconeixerà el dret
a aquestes 1.400 dones que varen haver d’avançar i pagar de la
seva butxaca la seva interrupció.

Vostès vulneren la llei perquè pacten un protocol
assistencial amb entitats d’extrema dreta, entitats que no tenen
ni formació ni competència per opinar sobre la salut de les
dones que volen interrompre el seu embaràs. Quina competència
tenen aquestes entitats Provida en marcar protocols assistencials
sanitaris per a la interrupció voluntària de l’embaràs? Digui’m-
ho, per favor, per què les convoca al seu despatx i són aquestes
entitats les que marquen la pauta d’atenció? Per què marquen la
pauta d’atenció? Els que siguin, varen asseure’s a la conselleria,
varen pactar vostès, ho han reconegut a una circular enviada el
2012. No digui que no, perquè és un document que està dins
l’expedient al qual nosaltres tenim accés. 

Què han fet vostès? Vostès van fent passetes caminant cap
a una reforma integral de la Llei d’interrupció voluntària de
l’embaràs per pressions ideològiques d’aquestes mateixes
associacions amb les quals vostès pacten protocols. Aquesta és
la intenció del Partit Popular, i van fent passes, van fent camí
per arribar a aquesta modificació, a aquesta contrareforma
ideològica per tornar a situacions de fa més de quaranta anys. Jo
li he dit, li he explicat la trajectòria de la lluita de les dones per
aconseguir accedir a la lliure maternitat. I tornarem al mateix
supòsit, tornarem a posar en perill les dones que vulguin
interrompre el seu embaràs en la clandestinitat, que és això el
que vostès, el Partit Popular, ens durà.
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És evident que el Partit Popular ha iniciat aquest camí a
nivell nacional, però a les Illes Balears la llei que vostès
impulsen que dóna suport per crear, per donar suport a les dones
embarassades, també va en la mateixa direcció de tutelar les
dones que estan embarassades, de donar competència i espai a
les entitats Provida perquè tutelin les dones i pressionin les
dones perquè aquestes duguin endavant la seva gestació d’una
manera enganyosa, perquè vostès els diuen que els donaran
recursos, que posaran a l’abast uns recursos que no posaran, que
les dones no podran tenir ni podran gaudir d’ells.

Vostès diuen que volen crear aquesta xarxa perquè no està
regulada la informació i l’assessorament, i jo ja li he dit que
l’assessorament, la informació està regulada dins la Llei
Orgànica 2/2010. Per tant, una excusa per asseure devora el
ginecòleg que atén les dones embarassades dins l’atenció
primària, vostès posaran una tauleta per a una entitat Provida
perquè també pugui informar directament a les dones. Això és
la pressió que vostès exerciran dins l’àmbit sanitari, el ginecòleg
informarà sobre la interrupció o no de l’embaràs i l’associació
Provida li donarà la mà per tutelar-la fins al final de la seva
gestació. Això és el camí que vol iniciar i que ja ha iniciat el
Partit Popular i que culminarà, com ja li dic, amb la derogació
de l’actual llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, que serà
substituïda per una contrareforma del nacional catolicisme, al
qual tornarem, i que serà presidida per la Conferència
Episcopal, a la seva dreta per les entitats antiavortistes i a la
seva esquerra pel Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per contrarèplica el conseller de Salut, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Obrador, a mi el que no m’ha
quedat clar és si vostè està interessada a privatitzar les
interrupcions voluntàries de l’embaràs, que seria l’excepció que
confirmaria la regla quant a una prestació sanitària inclosa dins
la cartera de serveis, que s’ha de prestar d’una manera
excepcional, com dic, dins aquest àmbit. I el que he intentat
explicar-li en la primera intervenció de la primera... pagar,
pagam els metges ginecòlegs per tal d’establir un circuit
assistencial dins l’àmbit sanitari públic. I per tant, nosaltres el
que feim és donar correcte compliment a la legislació, a la
normativa que en aquests moments emana de l’Estat espanyol
amb la llei que ja li he esmentat. Per això, s’han fet uns circuits
assistencials per tal que aquestes dones que lliurement vulguin
acudir es doni compliment a totes i cada una de les passes que
s’han establert.

Excepcionalment, el que feim és recórrer a aquell recurs que
vostès generalitzaven d’una manera massiva, vosaltres fèieu allò
públic una excepció i allò privat era aquí majoritàriament feien
aquestes interrupcions voluntàries de l’embaràs. 

És vera també que aquí, en aquest parlament, s’ha intentat,
s’ha duit a debat l’aprovació d’una llei de suport a la maternitat,
a la qual vostè també feia referència. I no entraré en aquestes
alAlusions a les quals vostè fa referència en la seva darrera part
de la intervenció perquè són generalitats, són tòpics, són
suposicions que ni vostè ni jo no sabem quant a qui ha afavorit
aquests canvis normatius a nivell nacional. 

El que sí li puc dir és que del Parlament de les Illes Balears
va sortit aprovat el segon punt de la moció, de la PNL que vostè
va presentar. Jo he vengut aquí a explicar quines són les passes
que s’han de donar perquè aquestes dones tenguin accés a la
interrupció voluntària de l’embaràs, el que no m’ha quedat clar
és si vostè el que vol és privatitzar pràcticament al cent per cent
i continuar amb aquell model.

(Remor de veus)

Nosaltres del que emani, del que emani d’aquest parlament
el que farem serà mirar de donar-li compliment amb la màxima
celeritat possible. I el que sí li vull deixar ben clar és que volem
potenciar l’assistència sanitària pública en la mesura de les
possibilitats i arribar des del sector públic tan enfora com
puguem. Per tant, el que hem fet ha estat dissenyar un protocol
d’actuació amb cinc passes molt concretes per tal de poder
donar resposta a aquelles dones que lliurement vulguin acudir
i tenguin tota la informació al seu abast.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

V. COMPAREIXENÇA de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 7919/12,
relativa a centre d'educació infantil i primària Pere Garau
a Son Macià (escrit RGE núm. 10890/13, del Grup
Parlamentari Socialista).

LA SRA. PRESIDENTA:

La compareixença de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de Llei RGE núm. 7919/12, relativa al centre
d’educació infantil i primària “Pere Garau” a Son Macià, escrit
RGE núm. 10890/13, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, ha estat ajornada per a la propera sessió plenària. 
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VI. Proposició no de llei RGE núm. 5382/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació del
Decret de tractament integrat de llengües.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia que correspon al debat
i votació de la Proposició no de Llei RGE núm. 5382/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
derogació del Decret de tractament integrat de llengües.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista, per
defensar la proposició no de llei, de la Sra. Cristina Rita, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputats,
senyores diputades. En la meva intervenció faré, en primer lloc,
una introducció basada en una breu anàlisi de la situació que es
viu actualment en el sistema educatiu, després defensaré els
punts en els quals es basa la proposició no de llei que el Grup
Socialista porta avui a debat al Ple del Parlament, i en tercer
lloc, parlaré de com podríem enfocar una alternativa que pogués
ser debatuda i consensuada per tot el sector, tant a nivell polític
com social.

A l’anàlisi hem de començar posant èmfasi en algunes
paraules que són, debat, diàleg i consens, perquè pensam que en
elles, o en la manca d’elles, resideix la clau del conflicte que
s’ha estès com una flama a la societat de les Illes Balears.
Perquè ara mateix no podem parlar només d’un sector afectat
sinó que és tota la societat que es troba implicada i ens preocupa
que es radicalitzi cada vegada més, tant cap a un sector com a
cap un altre.

La clau del conflicte radica, en la nostra opinió, en
l’actuació d’un partit polític que treu una amplíssima majoria
absoluta i comet errors, errors que són de manual. Per exemple,
pensar que es pot portar endavant una política de profund canvi
de model sense tenir en compte aquells que en rebran les
conseqüències, malgrat es compti amb una majoria absoluta,
com la que ha tret el PP aquesta legislatura, al marge del que
pugui haver ajudat la Llei d’Hondt, clar. Però la societat és
diversa, com ho és la sensibilitat dels votants, fins i tot també la
dels seus votants, els del Partit Popular, que també ho és
diversa, com ho són els motius dels vots i s’ha de governar per
a tothom. I aquesta vegada s’ha demostrat que no s’ha fet. Idò,
no haver tingut en compte açò ens ha portat a una situació
excepcional i molt preocupant, amb un conflicte en el sector
educatiu de conseqüències que encara són difícils de valorar,
però que en tot cas deixaran nafres a tothom. 

El TIL ha estat el detonant del malestar que ja venia d’enrere
pels retalls d’aquesta darrera legislatura i per l’actitud poc
negociadora del PP. Un projecte, aquest, amb el qual el Govern
va voler donar resposta a una part del seu electorat que
demanava més castellà a l’escola, una mesura que va ser
dissenyada, aprovada i després obligada a aplicar de manera
precipitada, sense cap planificació prèvia i gairebé a finals de
curs, sense posar recursos humans i materials necessaris i sense
els avals pedagògics que feien falta, amb la intenció que a l’inici
de curs ja estigués implementat.

Això significava la reformulació dels projectes educatius, els
projectes lingüístics que estan en els projectes educatius, de tots
els centres de les Illes Balears a la vegada, i en un mes. Difícil
empresa si no es compta amb la complicitat d’aquells que ho
han de materialitzar a la pràctica, docents, pares i mares i
estudiants. I més difícil si el decret es vol esmenar bé, el darrer,
a partir d’unes instruccions del secretari autonòmic. I més si
s’aplica la força amb aquells que dissenteixen i ho expressen
públicament, com és el cas dels directors de Maó. I molt més si
per esquivar la justícia que dóna la raó als apelAlants s’obliga al
compliment amb un decret llei.

No em vull estendre a explicar aquí tot el que hem viscut
aquests mesos, ho sabem tots, i la conseqüència més visible
d’açò que és una vaga indefinida dels docents que va durar tres
setmanes i que no està desconvocada, i es pot reactivar en
qualsevol moment, i que ha comptat per primera vegada amb el
suport molt majoritari dels docents, progenitors i estudiants;
però també d’una gran part de la societat i que ha tengut la seva
demostració en la manifestació de dia 29 de setembre, en com
s’ha omplert la caixa de resistència, en les 200 obres d’art que
han donat els artistes de les Illes, en el concert de la Simfònica
o d’altres exemples. 

Amb ànims d’obrir un camí en el desgavell, el nostre grup
proposa començar de nou, i amb aquesta finalitat el primer punt
de la proposta és reafirmar que, tal com estableix l’Estatut
d’Autonomia, el català és la llengua pròpia de les Illes Balears
i que, com a llengua minoritzada que és, ha de tenir un
tractament especial en el sistema educatiu. Perquè pensam que
és la creuada contra la nostra llengua la que ha donat peu al TIL,
no és l’aprenentatge de l’anglès, no, sinó que el que amaga és la
intenció de reduir terreny al català en l’ensenyament a favor del
castellà. 

És per aquest motiu que en el segon punt es proposa
constatar que la normativa existent abans de l’aprovació del
decret era l’adequada perquè l’alumnat acabés l’escolarització
obligatòria amb les mateixes competències en llengua catalana
que en llengua castellana, cosa que ja era patent en les dades
que ens oferia l’IAQSE, el director del qual, per cert, ja ha
dimitit. Ens referim aquí, clarament, al decret de mínims, en
vigor des de l’any 1997, i que ja preveia un 50% de cada
llengua, del castellà i del català, per a l’aprenentatge, però que
deixava una porta oberta als consells escolars per adaptar açò al
context sociolingüístic de la zona d’implantació del centre.

El tercer punt demana que el Parlament insti el Govern a
retirar el Decret TIL i començar de nou, és a dir, consensuar
amb la comunitat educativa els instruments necessaris per a
l’aprenentatge de l’anglès o una altra llengua, que és el que
s’hauria d’haver fet des del principi si realment aquesta era la
finalitat de l’esmentat decret. 
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I què és el que s’ha de consensuar, a més de l’ús de les
llengües oficials a l’escola? Idò, la manera de fer-ho possible,
que no és, evidentment, retallar recursos sinó tot el contrari,
com s’apunta seguidament quan s’insta el Govern a dotar els
centres de major recursos humans i econòmics, professorat de
reforç, desdoblaments, reducció de ràtios, auxiliars de conversa,
materials didàctics adaptats, etcètera. Tot el contrari del que
s’ha anat fent.

No s’implanta un idioma com a llengua vehicular oferint
durant un curs al professorat cursos de 20 hores o de 75 hores o
enviant-los una setmana a Irlanda a un hotel de luxe, i intentar
convèncer els pares que amb açò ja es té el professorat preparat.
I entre tant, què es pot fer? Continuar amb el sistema existent,
pensam nosaltres, que eren les anomenades seccions europees
que s’implantaven de manera progressiva en els centres a
mesura que aquests tenien professorat qualificat i l’alumnat
pujava de curs, tal com es demana en el punt sisè. Perquè no és
progressió per a un alumne de cinquè de primària o de primer
d’ESO que es trobi amb una assignatura en anglès quan no en
sap d’anglès. Progressió és que un alumne comenci a infantil
amb la introducció d’una llengua estrangera que no sent parlar
a casa seva ni pel carrer i que arribi fins al final d’ESO amb el
mateix sistema. 

Finalment, demanam mantenir l’estatuts que tenia el català
en els centres docents de les Illes Balears com a garant de la
salvaguarda i la transmissió de la cultura autòctona i de la
cohesió i de la inclusió social, seguint les directrius
internacionals de política lingüística. 

Pensam, senyors diputats i senyores diputades, que el TIL és
mort, és la norma que més rebuig social ha provocat en la
història d’aquest país, mostra de la qual va ser la manifestació
massiva de dia 29 de setembre, que ja l’hem esmentada, i només
s’aplicarà per la força i amb amenaces, que és el que fa en
realitat la conselleria. Com a mostra tenim els expedients
disciplinaris als tres directors dels instituts de secundària de
Maó, les ordres que tenen els inspectors de controlar l’aplicació
del TIL, la dimissió de sis equips directius, la dimissió de
l’inspector en cap, i un llarg etcètera.

Un pla imposat per decret llei no té cap futur, senyores i
senyors. Com hem dit, aquesta proposició no de llei es va
registrar el mes de maig i ara hi hauríem d’afegir un punt més,
que no podem, però aquest punt seria l’exigència a la conselleria
que arribi a un acord amb els docents ja. No ens podem
permetre aquesta inestabilitat del sistema educatiu sense saber
si la setmana vinent tornaran a reproduir-se les vagues. Amb els
consells escolars dels centres que ara no aproven les
programacions generals anuals, perquè en aquestes s’inclouen
els projectes lingüístics imposats. Açò és molt greu, i aquest
govern és el culpable d’aquesta situació que ja els ha fugit de les
mans.

Aprovin les nostres propostes i tornem a començar, tots
junts aquesta vegada, no pensant que perquè es té la majoria
parlamentària ja es té la raó. I que tots aquells que els varen
votar només per aquest fet ja pensen el mateix i els donen carta
blanca, ni vostès mateixos s’ho creuen açò. És urgent trobar una
solució per al bé del sistema i com li agradaria  a la consellera,
per al bé dels fillets i de les filletes. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per defensar
l’esmena RGE núm. 12843/13, la Sra. Ana Aguiló, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta, senyors i senyores diputat. Ens trobam
una vegada més davant la constatació que existeixen dos models
educatius, producte de dues visions diferents del fet educatiu i
de la seva intersecció amb el tractament de les llengües.

Podríem començar aquí a discutir sobre teories
pedagògiques, però al final trobaríem raons i arguments
suficients cadascun de nosaltres per poder defensar un model.
Només ens diferencia la subtil circumstància que els arguments
que s’utilitzen en aquesta proposició no de llei que presenta el
Grup Parlamentari Socialista es troben superats o bé pels fets o
bé pels objectius dins el marc europeu. En definitiva, diputats
del Grup Parlamentari Socialista, vostès volen tornar a un model
passat de moda, on la política passa per damunt dels interessos
objectius.

La legislació educativa d’ha d’adequar i donar resposta a les
necessitats del mercat laboral que és canviant. Vostès mateixos
han modificat en diverses ocasions les seves pròpies lleis
educatives al llarg d’aquests darrers 25 anys. Tan sols vull
recordar-los que ha existit un sol model educatiu fins ara a
nivell nacional que s’ha transmès de modificació a modificació
i que no ha funcionat.

Hem de ser conscients que a nivell autonòmic i en matèria
de tractament de llengües el model de convivència va ser
interromput, precisament per un decret sorgit d’un govern
socialista, d’una consellera socialista, el qual es va imposar i va
rompre l’esperit de la Llei de normalització lingüística. Aquest
fet, a més, queda constatat per la sentència que va derogar
alguns dels articles d’aquest decret.

En canvi, el decret del mes d’abril i el del mes de setembre
d’aquest any, en matèria de tractament de llengües, el qual,
juntament amb la llibertat d’elecció de llengua de primer
ensenyament i en conjunció amb la nova llei orgànica
d’educació, configura un nou model educatiu que vol treure dels
darrers llocs la nostra comunitat autònoma quant a qualitat
educativa.

A la seva proposició no de llei parlen d’autonomia de
centres. Vull recordar-los que qualsevol normativa de
tractament de llengües ha donat el mateix nivell d’autonomia als
centres. Quant a aquesta qüestió no existeix cap diferència entre
els decrets aprovats recentment i el Decret 67/2008 del pacte de
progrés. Entre altres qüestions perquè els tres s’emparen en la
regulació que fan sobre aquest tema els articles 120 i 121 de la
LOE i que molt clarament determinen que “els centres
disposaran d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió
en el marc de la legislació autonòmica”, autonomia pedagògica
i aquesta autonomia pedagògica serà potenciada amb la
LOMCE.
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Però tot això a vostès poc els importa, perquè l’important
per a vostès, senyors diputats i senyores diputades del Grup
Parlamentari Socialista, és polititzar la situació, no arreglar els
vertaders problemes de l’educació. Continuaran parlant de falta
de recursos; continuaran desprestigiant els més de 3.000 docents
que han obtingut el nivell B2 d’anglès dient que no són capaços
d’impartir les classes; continuaran desprestigiant els alumnes de
cinquè i de primer d’ESO els quals tota la seva vida han donat
classe d’anglès, per tant, han de saber perfectament o han de
saber almanco l’estructura del nivell d’anglès, tal com marca el
currículum del decret de la LOE.

No tendran en compte l’increment d’auxiliars de conversa
que s’ha fet enguany. No tendran en compte l’increment de
places de l’Escola Oficial d’Idiomes. Mesclen les reduccions
pressupostàries amb el model educatiu, com si no estiguessin
totes les comunitats autònomes en la mateixa problemàtica.

S’obliden de les seves retallades en educació quan vostès
governaven, això sí, amb una subtil diferència, però molt
important i és que la reducció de pressupost, producte de la crisi
econòmica i del desgavell que va trobar el Partit Popular, es va
fer primer sobre tota l’estructura del Govern començant per
l’estructura política, en canvi, quan vostès governaven i
retallaven, senyors del pacte de progrés, en educació, mantenien
o augmentaven en altres partides del tot innecessàries i que
responien en algunes ocasions a la simple necessitat de mantenir
un pacte de govern.

La demostració que vostès només volen polititzar el fet
educatiu és que quan es varen adonar que davant l’opinió
pública i fins i tot davant part del seu electorat no era sostenible
la idea d’anar en contra de la incorporació de l’anglès al nostre
sistema educatiu, es va intentar excusar de la falta de progressió.
Després varen llegir el decret i se’n varen adonar que sí que hi
havia progressió i varen començar a tornar enrere davant
l’opinió pública i varen començar a parlar de retallades i varen
començar a parlar que el Partit Popular atacava el català, etc.

Senyors i senyores diputades, al Grup Parlamentari
Socialista tot per la causa i per a la causa, per a vostès val tot, no
els importa per res l’educació.

El nostre és un model que aposta pel futur, que vol superar
els defectes del passat que ens han situat als darrers llocs quant
a qualitat educativa, un model educatiu que quant al tractament
de llengües s’aplica sobre la base d’experiències precedents a la
nostra comunitat autònoma, es basa en plans pilot, es basa en
seccions europees, es basa en la reafirmació de diferents
sentències que anulAlen decrets del govern del pacte que
l’anterior legislatura... també es basa en interlocutòries que
constaten i reconeixen la importància de la implantació del
trilingüisme. I tot això, amb un esforç pressupostari per
normalitzar els deutes pendents i atendre, en la mesura que ens
sigui possible, les necessitats reals en matèria educativa, amb
dos decrets vigents que seran objecte d’aplicació progressiva i
amb un estudi de la seva implantació.

Som davant un model modern, un model de llibertat i que
ofereix solucions reals per a problemes reals. Per tot això el
Grup Parlamentari Popular presenta una proposició no de llei
alternativa amb els següents punts:

 “El Parlament de les Illes Balears reafirma que en el marc
de la diversitat lingüística i cultural d’Europa es fa necessària
l’educació de ciutadans competents en una o més llengües
estrangeres, com també en les llengües oficials de la comunitat
autònoma. 

El Parlament de les Illes Balears assumeix els objectius que
s’ha marcat la Unió Europea per a l’any 2020 per millorar pel
que fa a les competències lingüístiques dels estudiants i insta el
Govern de les Illes Balears a impulsar accions que possibilitin
els ciutadans comunicar-se almenys amb dues llengües a més de
la seva llengua materna. 

El Parlament de les Illes Balears reafirma que els centres
educatius disposen de l’autonomia pedagògica, organitzativa i
de gestió que la legislació els atribueix. 

El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca i
l’autonomia dels consells escolars dins el marc que els atorga la
mateixa llei orgànica d’educació i en particular l’article 121.3.

El Parlament de les Illes Balears constata que la Llei de
normalització lingüística de les Illes Balears reconeix el dret
dels infants a rebre l’ensenyament en la seva llengua materna,
sigui la castellana o sigui la catalana, -cosa que vostès els varen
prohibir-, i reconeix l’esforç del Govern per garantir aquest dret.

El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç
pressupostari que ha hagut de fer aquest govern de les Illes
Balears en tots els àmbits de la comunitat durant el que duim de
legislatura per poder prioritzar serveis essencials com ara
l’educació.

El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç que ha fet
el Govern de les Illes Balears per incrementar el nombre
d’auxiliars de conversa.

El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca dels
docents i la seva responsabilitat com a empleats públics dins el
marc d’actuació que fixa l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i
concretament l’article 52, aquests docents han de dur a terme la
seva tasca respectant la Constitució Espanyola i la resta de
l’ordenament jurídic, i la seva obligació ha d’actuar segons els
principis següents: el principi d’objectivitat, integritat,
neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat,
dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat,
austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de
l’entorn cultural i mediambiental i respecte a la igualtat entre
homes i dones.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 103 / 29 d'octubre del 2013 4483

 

Finalment, el Parlament de les Illes Balears constata que les
interlocutòries dels tribunals reconeixen la importància
d’implementar el trilingüisme a l’educació de les Illes Balears
i la vigència del Decret 15/2013, del 15 d’abril, i del Decret Llei
5/2013 dintre de les competències del Govern de les Illes
Balears i del respecte a la normativa vigent.”

Senyors i senyores diputats, si accepten i voten aquesta
alternativa que presenta el Grup Parlamentari Popular votaran
pel futur educatiu d’aquesta comunitat autònoma. Si voten a
favor de la proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Socialista votaran a favor d’un model caducat i
fracassat. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per fixar la posició,
té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Bé, puj, Sra. Rita, per defensar un model fracassat i del
passat que més de 100.000 al carrer volen tornar enrere, que la
Universitat avala, que l’avalen els directors de l’escola, que
l’avalen els docents arreu, tothom va malament, tothom va per
un carril, en ve un altre per l’altra banda, però insisteix a dir que
l’únic que va bé és el que va en direcció contrària, és realment...
bé, no, també hi havia una gent a la Plaça Major, vaig veure a
qualque foto.

Bé, comença a ser difícil realment dir res nou sobre
aquesta..., 

(Remor de veus)

... -aquest senyor per exemple, sí-, ... en aquest debat perquè,
a més, el PP ni escolta ni fas a ningú. Avui ho llegia, com era?:
“El PP admite que el debate sobre el TIL en el Parlament es un
poco inútil”, anau a negociar, anau a negociar, però és inútil, tot
inútil, ja havia dit el president que no es mouria ni un
milAlímetre del que ells aportarien. Els és igual els arguments,
els és igual la contestació social.

La setmana passada mentre una altra manifestació omplia de
verd el Born, una altra vegada, la portaveu del PP a la comissió
ens deia que la LOMQE estava consensuada, talment, que
estava consensuada, i que el que volien els mestres -hi afegia
cofoia - era el que els oferia el PP, talment. Això sí, el PP es va
negar a votar una resolució en favor de reconèixer la tasca dels
docents a les Illes Balears, llavors diu que els altres la
qüestionen. I diu que perdem el carrer, avui? S’estan passant set
pobles, s’estan passant set pobles.

Mentrestant les mentides i les amenaces sobre l’aplicació
manu militari del TIL lluny de remetre i ja som en el novembre
continuen multiplicant-se amb un degotís d’incidències com mai
no s’havia vist, incloses dimissions d’equips directius encara a
aquestes alçades que perjudica greument el funcionament

normal de l’educació. Som a finals d’octubre i hi ha dotzenes de
consells escolars que s’han negat a aprovar les programacions
generals anuals, que inclouen el TIL, es veu que tothom... són
troglodites o bé, com diria el diccionari que va assessorar la Sra.
Aguiló, "cap de faves", perquè "troglodita" és en castellà,
"troglodita" és en català i "cap de fava" és en mallorquí, això no
ho havia sentit dir mai, però és al diccionari, és al diccionari...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...de "baleà". Jo deia troglodita a la gent que vivia a coves, eh?,
ho deia en aquest sentit d’antics, d’antics. En aquest sentit he
utilitzat la paraula catalana, pel que es veu, de "troglodita".

Tot això no els diu res? Demà hi ha una subhasta d’art a
favor de la caixa de resistència dels docents, hi figuren artistes
de primeríssima fila del país, més de 200 obres donades, tot això
no els diu res? Mai una mobilització educativa no havia tingut
una implicació tan decidida del món de l’art: diumenge, un
concert reivindicatiu omplia l’Auditòrium. Això tampoc no els
diu res? Tothom viu al passat, tothom viu a coves?

La setmana passada, m’enorgulleix dir que un colAlegi
d’Inca rebia el premi estatal Acción Magistral 2013, un premi
prestigiós per a projectes innovadors en valors. Era un projecte
de fusió art que reivindica el paper de l’art en l’educació i ens
recorda que en la formació no tot són els continguts acadèmics,
que també, que no tot és aprendre anglès, que també, que no tot
és trobar el mercat, mirar el mercat, la panmercantilització, que
també, algun aspecte que hem de tenir en compte, bé, idò se
n’anaren a Madrid a recollir el premi amb un llaç verd.

L’escola (...) per escàndol del PP té un llaç quadribarrat a la
seva web, era una manera d’oferir el premi a tota la comunitat
educativa de les Illes Balears rebelAlada contra l’autoritarisme
i l’antimallorquinisme del Govern, reivindicant consens i
reivindicant recursos i una educació com a servei públic per
desplegar personalitat lliure, aquí en majúscules, personalitat
lliure, i la igualtat d’oportunitats. Això tampoc no els diu res?
Duen sang a les venes?

El nostre grup tornarà votar avui per la derogació d’un TIL
imposat i improvisat, tornarem votar que el català és la llengua
pròpia de les Illes Balears i que aquesta declaració ha de tenir
conseqüències polítiques i conseqüències jurídiques i no només
retòriques. Tornarem votar que la normativa anterior al decret
del TIL era adequada perquè l’alumnat acabés l’escolarització
obligatòria sabent les dues llengües oficials, perquè així ens ho
diuen els resultats i les avaluacions que s’han fet.

Per cert, els centres que, voluntàriament, sempre
voluntàriament i mai de manera imposada, han duit a terme
projectes d’immersió lingüística han obtingut resultats molt
satisfactoris. Repassin les avaluacions en comptes de mirar el
seu manual de prejudicis del sant ofici. I mai imposat, per
l’amor de Déu! Com es pot dir que hi havia més llibertat o la
mateixa llibertat que hi havia, basta de dir mentides!
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La normativa en vigor abans del TIL era el seu decret de
mínims, a veure si resultarà que era el PP qui va imposar una
dictadura catalanista?, una dictadura que deixava triar els
centres, més enllà dels 50. Però, com gosen dir que el decret de
mínims imposa la immersió? Com gosen atribuir a la immersió
uns resultats falsos, objectivament falsos?, amagant els resultats
reals, tant els ressaltats acadèmics, que són importants, com
també -també- i no menys importants els resultats socials que ha
tengut a les Illes Balears la immersió.

Tornarem votar la retirada del decret del TIL i apostar per
consensuar fórmules per millorar el coneixement d’anglès. S’ha
de millorar el coneixement d’anglès, però sense disseccionar els
centres, sense sacrificar dramàticament els continguts
curriculars.

I això que el decret, aquest que volen derogar, encara és
millor que el decret llei que tenim, perquè com a mínim donava
un marge de maniobra, el cèlebre article 20 que ara han llevat,
que no l’han llevat per a la concertada, però l’han llevat per a la
pública.

Ara hem de sofrir, però, que el PP se’n vagi pels pobles a
explicar la bonanova i que li vengui de nou -que li vengui de
nou!- a tot un senyor Rotger explicant que ah!, “i aquí han de
fer matemàtiques, ai no!, no!, en matemàtiques no estan
preparats aquests alAlots, per què no hi feis una altra cosa?”,
“què l’heu llegit, al TIL?, si ens ho ha dit la conselleria, si ens
ho ha dit la inspecció”, això són els paperots que fan. 

No els fa pensar que en comptes d’anar a parlar a la
comunitat educativa hagin d’anar al seu reducte del Partit
Popular per parlar del TIL? Això no els fa reflexionar que
alguna cosa -alguna cosa- deu fallar? Se’n temen del paper que
fan? 

Volem llibertat, ho tornarem a dir perquè hi ha algú que en
parla molt, volem llibertat, volem autonomia dels centres,
volem empoderar la comunitat educativa i per això votarem
contra la imposició per decret llei, contra les interferències
marcadament ideològiques, polítiques, que diu el Grup Popular,
la politització de les aules no havia estat mai tan alta en
democràcia com el que pretén (...) els dos governs, el de Madrid
i el de Palma a les nostres aules.

Volem criteris pedagògics, no volem convertir les aules en
madrazas per adoctrinar els nins segons el govern de torn, ni
d’aquest ni d’un altre -ni, d’aquest ni d’un altre!

(Remor de veus)

El Govern ha de respectar uns límits en la seva intervenció
i ha de reconèixer l’autoritat de la Universitat, l’autonomia de
la comunitat educativa. Els governs que imposen el seu ideari
sobre la comunitat científica i la docent són un perill per a la
societat. Contra la imposició sectària del PP, la llibertat dels
centres.

Per això volem que siguin experts els que dissenyin el model
i que es consensuï amb la comunitat educativa, amb el ritme que
faci falta, i com vaig dir fa quinze dies hi pot haver distints
camins per anar allà mateix. 

Posem els objectius que ens hem marcat, avaluem-los, si s’hi
va per distints camins que s’hi vagi, que canviï el projecte
lingüístic el que no arribi als nivells que hem marcat, però no
s’obligui a anar-hi pel camí sectari de la imposició que marca el
Partit Popular.

Tornarem votar a favor de dotar els centres escolars de més
recursos i de més mestres, imprescindibles per a la millora de
qualitat educativa, com molt bé deia el Partit Popular quan era
a l’oposició, abans de girar, que diu que ara els doblers no són
importants. Vet si ho són, d’importants!, com és important el
professorat de reforç, el desdoblament dins l’aula, perquè no és
mateix aprendre anglès amb 25 alumnes que amb 40, com no és
el mateix aprendre qualsevol cosa.

És ben hora de rectificar. A la suma d’imposicions
autoritàries, d’objectius castellanitzadors a les aules i d’un
anticatalisme furibund no els estranyi que li donem un nom,
perquè a Mallorca ho coneixem i té un nom en política!

El punt nou va al bessó de la campanya que fa el PP, volem
que també el Parlament declari que la llengua catalana com a
llengua pròpia de les Illes Balears ha de ser la llengua vehicular
de l’ensenyança i ha de jugar un paper central en la cohesió
comunitària com a llengua del país.

La llengua pròpia ha de jugar aquí un paper equivalent al
que juga la llengua pròpia a l’ensenyament d’arreu del món. No
volem ser més rars que els altres, volem ser com els primers,
com els millors de PISA, com a Finlàndia, (...), com a França,
com a Alemanya, com a Castella, és al que es va comprometre
per paga l’Estat en signar la Carta europea de llengües
minoritàries o regionals, i no ho compleixen. La Carta, com
vostès saben, és de 1992, però l’any 2001 quan l’Estat la firma,
a l’article 8 marca quin és el seu objectiu dels distints graus que
tenia, article 8, “a l’apartat a) aplicarem el número 1", diu
l’Estat, “preveure una educació preescolar garantida en català”,
diu “llengües regionals o minoritàries”, però a l’annex posa, a
Illes Balears, posa català, per cert, posa català,  “a Illes Balears,
català”.

En el punt b), triarem el punt 1, n’hi ha quatre, però no triam
el punt 1, que és preveure una ensenyança a primària garantida
en català.

Punt c), hi ha quatre punts, no, triam el punt 1. A Espanya
s’aplicarà el punt 1, a les Illes Balears es dirà: “preveure una
ensenyança secundària garantida en català”.

d), hi ha quatre punts, però triam el punt 1. “Preveure una
ensenyança tècnica i professional garantida en català”.

e), Universitat, no, el punt 3, evidentment, el punt 3.
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De sí, tot, “Tomar disposiciones para que se impartan
cursos de enseñanza para adultos o de educación permanente,
principal o totalmente en las lenguas regionales, o
minoritarias”, ja dic, a l’annex es diu Illes Balears, això només
vol dir català.

Com ho apliquen tot això? Com casa la Carta europea de
drets per a les llengües minoritàries amb aquest decret llei? La
veritat és que ens agradarà seguir, continuar, maldament el PP
consideri que és inútil, però com que els planta cara el carrer,
nosaltres serem a fora i els ajudarem. Recordarem avui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. Acabaré amb una cita de Costa i
Llobera perquè la tenia, crec que animarà els que s’oposen als
fills, diu: “Som fills d’una raça dreturera i forta que unia el seny
amb l’ímpetu...”. Recordin com continua: “no renegueu de
vostra sang, oprobi per aquell que n’és apòstata”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup presentant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Té la paraula la Sra. Cristina
Rita, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair al Grup
MÉS el suport a aquesta proposició no de llei i donant suport a
aquesta proposició no de llei em sap greu que hagin passat al
bàndol dels que som uns antics, però troglodites no, eh?, som
antics només, per ara.

Bé, en tot cas, quant al Partit Popular no acceptarem
l’esmena seva, perquè el que proposen és substituir tots els
punts, tal vegada si la proposta hagués estat d’addició, doncs
n’haguéssim pogut acceptar algun, els dos primers
concretament, no hi teníem cap problema. Però no podem
acceptar de cap manera que vostès diguin que els centres
educatius disposen d’autonomia pedagògica organitzativa de
gestió i que la legislació els atribueix, perquè açò, amb la gestió
que es fa actualment del TIL, açò no és cert, açò no és ver.
Aquesta autonomia ha desaparegut, Sra. Aguiló, ha desaparegut
i açò ho sabem i tenim tres expedients disciplinaris en marxa per
açò, perquè ha desaparegut aquesta autonomia dels centres i
dels consells escolars.

Podríem també aprovar un altre punt i és el que reconeix la
tasca i l’autonomia dels consells escolars, però és que és igual,
és que no té credibilitat aquest punt. Si vostès no han acceptat
les decisions dels consells escolars de les illes, quan no han
aprovat les modificacions dels TIL, perquè ells ja havien fet uns
TIL, quan no han aprovat les modificacions que el secretari

autonòmic els obligava a modificar i que pensaven que eren
ilAlegals. 

I a més, com podem aprovar una esmena, una altra, que
parla del deute de l’anterior Govern, amb unes xifres que cada
vegada que vostè parla van canviant. Jo un dia m’entretindré en
agafar totes les seves intervencions i fer una llisteta de les xifres
que diu que va deixar a deure el seu Govern, perquè van
canviant dia en dia i açò no s’acaba d’entendre. Perquè jo el que
veig és que els que van deixar de pagar els centres van ser
vostès, el segon semestre del 2011, i encara no ho han pagat tot,
després de dos anys i mig. I per cert, que l’IBISEC tengui deute
açò és normal, perquè les obres de construcció d’escoles no es
paguen en efectiu, que jo sàpiga, sinó amb pagaments
plurianuals. I es pagava tant quan vostè governava com quan
governava el PSM, com quan governàvem nosaltres, amb
crèdits. I mirin, vostès van reconèixer, o van implementar 160
milions de crèdit precisament de l’IBISEC d’obres anteriors a
2006, alguna cosa els devia tocar. Tal vegada un de tants era el
milió d’euros que va costar la maqueta de l’òpera de’n Matas
que inútilment va colAlocar a l’IBISEC. Home, a l’IBISEC era,
i tant! Açò és una vergonya, Sra. Aguiló, és una vergonya que
ens colAloqui aquest punt.

I un altre, que diu que reconeix l’esforç del Govern per
incrementar el nombre d’auxiliars de conversa. Açò, més
cinisme ja és impossible! El curs 2011-2012 el cost va ser de
616.000 euros i es van contractar 110 auxiliars de conversa. El
curs 2012-2013 el pressupost va baixar en un 63%, es van
contractar 40 auxiliars de conversa. Açò és el que va fer el Partit
Popular! I ara diuen 140, d’acord, 140 perquè estan pagant, si no
paguen els anteriors, si les escoles ens diuen que els de l’any
passat no han cobrat, que han de repartir una hora diària amb
dues escoles, una hora a la setmana, perdó. Perdoni, però açò no
és acceptable!

Bé, ni tan sols han pagat els mestres que van a Irlanda a
aprendre anglès, encara no han cobrat; ni el material didàctic per
a aquelles escoles de Pla pilot, encara no han cobrat res. Si se’ls
posa malalta una professora especialista en anglès no se
substitueix, perquè d’açò tenc exemples que ja tendré ocasió de
donar, no els substitueixen, per Déu! Açò és el que a vostès els
interès l’anglès, ni tan sols les especialistes en anglès, ja em
diran com es pot implementar un decret com el TIL amb
aquestes condicions! Perquè no és aquest el final.

Bé, la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia. Sap
de què parla aquesta interlocutòria? De frau, de frau i
d’infracció de preceptes legals, parla d’açò i per açò van
necessitar fer un decret llei, que després s’ha convertit en llei.
Nosaltres mai del món podrem acceptar reconèixer la vigència
d’aquests decrets, ni del TIL, ni el decret llei posterior, perquè
ja estan recorreguts i açò ho diran els tribunals, no una PNL.

I per acabar amb la seva esmena, jo crec que tothom
reconeix aquí la importància de l’anglès, açò ho hem dit des del
principi, tothom vol que hi hagi trilingüisme, o quadrilingüisme,
ens és igual, però el TIL és un buf i s’ha de dir, el TIL és un buf,
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ningú no aprendrà cap idioma amb aquest... i sense recursos i
amb classes de 30, i en anglès... Mirin, els de primer d’ESO, ja
sé que hi ha un argumentari que diu que no és obligatori,
l’elecció de primer d’ESO és o matemàtiques o medi o natural
o història, i clar, la gent agafa matemàtiques perquè sembla que
és el més fàcil. Home! 

(Remor de veus)

En definitiva, el que necessitam és començar de nou, acabar
amb el conflicte i començar de nou i cercar una alternativa que
sigui consensuada amb la comunitat educativa i amb
l’assessorament de la UIB, que tengui la realitat sociolingüística
de cada centre i que cerqui l’alumnat que acabi l’escolarització
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... amb les millors condicions i competències.

Sí Sra. Moltes gràcies.

Però el que necessitam, sobretot, és acabar amb el conflicte
i aquesta és la seva responsabilitat, perquè vostès l’han creat i
vostès l’han de solucionar. Negociïn ja i ho solucionin en una
setmana, per favor!

Gràcies Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de passar a la votació, dir-los que el sistema
electrònic no funciona, queden enregistrats el nombre de vots,
la votació, el que no queda enregistrat és la persona que vota. Si
els sembla bé votarem així com hem votat abans, d’acord? Molt
bé.

Passam a la votació. Votam.

Queda rebutjat per 34 vots en contra i 25 a favor.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 102, de dia
22 d'octubre del 2013.

- A la pàg. 4440, segona columna, cinquè paràgraf.

Allà on diu:
... 92, 93, 99, ...

Hi ha de dir:
... 92, 95, 99, ...
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