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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 8249/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Fira de Formació
Professional.

La primera és relativa a Fira de formació professional,
presentada per la diputada Sra. María Luisa Morillas. Té la
paraula.

Em comenten que aquesta pregunta està retirada.

I.2) Pregunta RGE núm. 8252/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dificultats per implantar
TDT i wi-fi a Menorca.

Per tant la següent pregunta és relativa a dificultats per
implantar TDT i wi-fi a Menorca, i la formula la Sra.
Misericòrdia Sugrañes. Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta queda
formulada en els seus termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes. 

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, en relació al
TDT les previsions, que ja s’han comentat en distintes ocasions
en aquesta cambra, és el dia 30 de juny l’encesa digital, i en cas
del wi-fi és una tecnologia sense fils que el Govern farà servir
la infraestructura existent en TDT per aplicar aquesta
tecnologia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, per a aquesta diputada
estem realment contents perquè demostra que vostès estan molt
nerviosos, com ho demostra el fet que aquesta diputada
plantegés aquesta pregunta per a avui i vostès sortissin a premsa
el dissabte per assenyalar que acabaven de signar el conveni.

Vostès han gastat molt en publicitat per dir que sense TDT
no hi ha televisió, i els menorquins s’han anat preparant, però
vostès sempre ho deixen tot per a l’últim moment, molt parlar
i poc fer. Per tant és aquesta, Sr. Conseller, una bona
oportunitat, i esper que no la desaprofiti, per dir-nos quina és la
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situació real i quines són les perspectives certes. Ens pot dir
efectivament que el primer de juliol la implantació de la TDT a
Menorca serà del cent per cent del territori digital? Els
menorquins volem saber si tots els que vivim a Menorca el
primer de juliol podrem captar perfectament les imatges de tots
els canals de televisió a qualsevol lloc de l’illa. 

Reconeguin que estan preocupats perquè el setembre de
l’any passat van començar a filtrar notícies positives,
declaracions d’intencions respecte de l’avanç a Menorca pel que
fa a Mallorca de l’apagada, i en aquests anys segueixen amb el
discurs a curta distància i signen convenis, govern i consell, li
recordo que el 13 d’abril fins i tot amb la presència del president
Antich van voler celebrar el gran esdeveniment encara que no
havien de ser més que paraules, com sempre, perquè vostè
aquest darrer divendres, el Sr. Moragues va signar aquest
conveni. Què ha canviat d’un mes a l’altre?

La veritat és que el primer de juliol està molt a prop i davant
aquesta actitud del Govern els menorquins no solament estem
escèptics sinó tremendament preocupats pel que representa
principalment pel sector turístic. La implantació que vostès
diuen del cent per cent cobreix realment tots els racons de
Menorca? Tots sabem que en aquests plans, a causa de la
pressió de les televisions generalistes, s’intenta abastar els
municipis de major població i si tenen problemes greus com els
nuclis antics de Ciutadella i Sant Lluís. Em volen fer creure que
no es tenen en llars que poden estar allunyades de centres
urbans o en urbanitzacions turístiques? 

Qualsevol tècnic, Sr. Conseller, li haurà dit que és molt
difícil abastar el cent per cent. En el mateix sentit s’ha
manifestat el vicepresident de l’Associació Espanyola
d’Empreses de Televisió Interactiva, Sr. Tomás Cid. Llavors no
seria millor que em digués la veritat i que em digués què
cobreixen realment els 23 enllaços de què ens van parlar mesos
enrere i els 5 centres transmissors de què es parla aquesta
darrera setmana? S’ha pensat en mesures alternatives perquè
l’apagada no sigui perllongada a segons quins llocs? Realment
estem, senyors...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes. 

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Bé, simplement per acabar, un segon. El que li vull dir és
que a Menorca estem cansats, estem farts que ens facin ser
conillets d’índies. El que volem saber és que vull que digui als
menorquins que el primer de juliol tots podran veure la televisió
i que en el sector turístic no tindrem problemes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Manera, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Sugrañes, ho he dit en
altres ocasions en aquesta cambra i li ho torno a dir: els
menorquins veuran la televisió digital el dia 1 de juliol. Això és

al que ens hem compromès, aquesta és la feina que estam fent
en aquests moments des del Govern per aplicar la TDT a totes
les Illes, aquest és el calendari fixat, i per tant no es preocupi
que efectivament aquest és el calendari que nosaltres aprovat,
tenim pensat i tenim treballat perquè la infraestructura de TDT
es vegi a totes les illes, i en aquest cas a Menorca i a Eivissa,
que seran les primeres que tendran l’encesa digital en aquest
aspecte i l’apagada analògica. 

En relació al wi-fi, que vostè m’ho demana també, això és
un tema diferent, una cosa és la TDT i una altra cosa és el wi-fi.
En el cas del wi-fi nosaltres el que feim és assegurar l’existència
de banda ampla en el cent per cent del territori balear. És una
tecnologia sense fils i el que feim és assegurar el cent per cent
de la banda ampla al territori balear, i utilitzam la mateixa
infraestructura que feim servir amb la TDT precisament per
aplicar la tecnologia wi-fi. Això són temes totalment diferents,
però. 

Però en el tema de la TDT l'emplaç perquè estigui tranquilAla
en aquest aspecte que aquesta tecnologia arribarà a l’illa de
Menorca en els terminis estimats. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera.

I.3) Pregunta RGE núm. 8250/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de protecció per a les persones en atur.

La següent pregunta és relativa a mesures de protecció per
a les persones en atur, i la formula el diputat Sr. Cristóbal
Huguet. Té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, membres del Govern, resta de persones que ens
escolten.

La situació des del punt de vista del mercat laboral de les
Illes Balears que forma, ho vull recordar, una de les vuit
comunitats o regions espanyoles que està a la zona de
competitivitat, per una banda ens demostra la fortalesa del teixit
productiu a pesar de la crisi, és a dir, en taxa de població
ocupada som la que manco el 2008 es va reduir, som l’única
comunitat autònoma que va reduir 0,08 la taxa de població
ocupada, i s’ha de felicitar el teixit productiu, els empresaris i
els treballadors que fan possible mantenir aquest nivell mínim
de reducció, de destrucció d’ocupació.

Per altre costat, perquè aquesta és una comunitat autònoma
dins la zona de competitivitat però mentre n’hi ha uns que són
capaços de resistir n’hi ha uns altres que veuen deteriorada molt
ràpidament la seva capacitat de tenir feina, som també de les
vuit comunitats amb un 12,32% que tenen la taxa de població
aturada més alta. 
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Per tant, senyores i senyors membres del Govern, és
important -i no vull amb açò frivolitzar la responsabilitat de les
mesures que s’han de prendre- és important que la fórmula que
tengui el Govern sigui una fórmula perquè aquells que no tenen
ni subsidi ni possibilitat de cobrar de l’atur tenguin solucions
ara i segurament molta més quantitat i falta a final de temporada
turística, i així també com els discontinus. Dels discontinus vull
dir que tots sabien que no els contractarien, que no els cridarien
per recomençar la feina dins el mes d’abril, molts d’ells, i tots
sabem que per tant hi haurà una xifra importantíssima de fixos
discontinus que no tindran el mínim de sis mesos per rebre
prestacions. Açò no només és dolent per a ells, és dolent per a
la comunitat autònoma, que deixarà de tenir els ingressos
d’aquestes prestacions per desocupació tot l’hivern que ve. 

Per tant, mesures, senyores i senyors del Govern, per a
aquests dos colAlectius és la pregunta d’avui. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores diputades,
evidentment m’agrada l’exposició del portaveu del Partit
Popular, que avala com a prioritat la preocupació per les
persones que vertaderament pateixen d’una manera més dura la
crisi, que són els treballadors i les treballadores que poden
quedar sense subsidi d’atur o sense cap tipus de subsidi. Per tant
aquest és un element de referència, aquesta preocupació, i partir
d’aquí evidentment podem assenyalar que la compartim.

I en aquest sentit quines són les mesures? Fonamentalment,
bàsicament, en tot el que fa referència al Pla de mesures pròpies
ja de la conselleria, prioritzar d’una manera molt clara aquests
colAlectius de persones que han esgotat les seves prestacions en
el que fa referència a contractacions del SOIB i corporacions
locals, organismes autònoms, escoles taller, prioritat en els
incentius a la contractació i, evidentment, mesures
extraordinàries que puguin funcionar a partir del mes de
setembre per fer front evidentment a una previsió o a una
possible previsió que persones queden sense subsidi, i a partir
d’aquí, tal com va anunciar el president de la comunitat
autònoma, mesures extraordinàries lligades a la contractació
d’aquestes persones a través dels municipis, formació i més
incentius de manera específica a aquests colAlectius.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Huguet? Té poc temps.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, l’aprofitaré, si em permet la presidenta, en primer lloc
per dir que totes són bones les que vostè anuncia, encara que
són genèriques. Però jo n’hi vull suggerir alguna d’elles més
concretes per a aquests dos colAlectius: la renda activa d’inserció
s’ha d’ampliar, s’ha d’aconseguir una negociació; la llei del
2006, la 43, crec recordar, del 2006, on hi ha el programa de
foment d’ocupació, autoritza el Govern central a modificar
mesures que tenguin a veure amb el mercat laboral, amb la
Seguretat Social i amb els colAlectius afectats. Per tant s’ha
d’ampliar. Negociï també la possibilitat que tenint cinc mesos,
només, o quatre mesos i mig de fixo discontinu de feina,
aplicant subvencions per garantir els ingressos de les quotes de
la Seguretat Social a Madrid, puguin aquestes persones gaudir
també d’algun subsidi els mesos que no tindran feina.

Tot açò és possible perquè està contemplat a la Llei 43, crec,
repetesc que no sé si és la 43 o la 46...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies. Li repetesc: total coincidència, i m’agradaria
que en aquest sentit avui, que es produeix el debat de la nació i
que a més a més hi haurà el debat de les propostes de resolució,
el Partit Popular colAlabori en aquesta línia, una línia que el
Govern de l’Estat ja ha anunciat d’incrementar la prestació
social i les ajudes als treballadors i les treballadores que quedin
sense prestació. És una línia clara del Govern de l’Estat, és una
línia clara del Govern d’aquesta comunitat, tant des de la
conselleria pròpiament de Treball com de la Conselleria de
Benestar Social. Per tant en aquest sentit aquestes mesures de
colAlaboració amb les polítiques de l’Estat, a més a més que
veurem aquests propers dies anunciades, tant sigui per a
cobertura de fixos discontinues com pel que fa referència a les
prestacions socials.

Per tant, repetesc, a prop dels ciutadans, jo entenc i
evidentment agraesc al Partit Popular aquest posicionament a
favor de polítiques, a favor de la gent que més dificultats té, i
que la crisi, evidentment, no l’hagin de pagar les persones amb
més dificultats, i per tant mesures prioritàries a favor de
l’increment de la protecció social. Coincidim i per tant en aquest
sentit ho treballarem. Els convidam, a vostès, com a Partit
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Popular, que té també un pes important en la política estatal a la
qual vostè feia referència, que colAlaborin en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

I.4) Pregunta RGE núm. 8256/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a estudi sobre implementació d'energies
alternatives a Eivissa.

La següent pregunta és relativa a estudis sobre
implementació d’energies alternatives a Eivissa, i la formula la
Sra. Esperança Marí. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera de Comerç, Indústria i Energia, les energies
alternatives són bàsiques per al futur de la nostra societat, i els
governs progressistes hi han d’apostar molt especialment. El
nostre govern demostra una especial sensibilitat a l’hora de
desenvolupar energies alternatives i formes més acurades de
vehicular les energies més tradicionals. A l’anterior legislatura
certament hi hagué alguna iniciativa en aquest camp. Pel que fa
a l’illa d’Eivissa voldria recordar el projecte d’una planta per a
biocombustibles que finalment no es va arribar a portar a terme.

El fet que no hagi existit fins ara una planificació acurada
pel que fa a les energies alternatives dóna lloc a tota casta de
remors sobre què es té pensat portar a terme i sobre projectes
més o manco existents, més o manco a vegades fantasmagòrics.
Qui ens diu que no es té pensat planificar un parc eòlic en Els
Freus, entre Eivissa i Formentera?, o com diuen alguns dels
rumors que circulen per l’illa d’Eivissa de fer un parc eòlic
davant les costes de Corona? Per tant la implementació
d’aquestes energies cada vegada també forma part més d’allò
que és la nostra consciència de la nostra societat. La gent ho
demana en funció del creixement de la consciència ecologista,
una consciència que de mica en mica també es va convertint de
forma transversal en la nostra societat. 

Per tant, per una bona planificació, també per evitar rumors
innecessaris i també per apostar per aquesta demanda d’aquest
missatge ecologista, us demanam si el Govern té pensar de fer
algun estudi sobre la implementació de les energies alternatives
a l’illa d’Eivissa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per contestar la Sra. Vives té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Molt bon dia a tots els presents a la sala. Sra. Presidenta,
senyores i senyors diputats, Sra. Marí, com es pot imaginar dels
remors no se’n viu ni se’n fa feina. Per tant des de la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia en aquests moments estam
elaborant un estudi sobre la implementació d’energies
renovables a les Illes Balears i per suposat a l’illa d’Eivissa. 

El Pla director sectorial energètic que està actualment en
vigor establia impulsar energies renovables però no establia
mesures concretes. L’actual govern aposta decididament per
aquesta font d’energia i possibilitam l’execució de projectes de
renovables -basta dir que hem passat de 3,7 megavats instalAlats
el 2007 a 50,68 en el 2008-, però també hem impulsat un estudi
per determinar el potencial de les energies renovables a les Illes
Balears. I els objectius que ens hem plantejat són els següents:
en primer lloc, avaluar el màxim percentatge de penetració
d’energies renovables en els sistemes de generació d’energia
elèctrica d’Eivissa i de les altres illes, també avaluar la
distribució territorial de les diferents fonts d’energies
renovables sobre les Illes Balears, detectar i quantificar les
limitacions que imposa la xarxa de transport, i proporcionar una
avaluació econòmica de la implantació del sistema de generació
amb el màxim percentatge de penetració de renovables.

El contracte té per objecte la contractació d’una empresa
especialitzada per a la realització del treball de camp i la
redacció de l’estudi d’integració d’energies renovables en els
sistemes elèctrics de les Illes Balears. Els continguts són els
següents: primer, anàlisi de l’estat actual de la realitat d’energia
específica de les Illes Balears, la formulació de diferents
escenaris de futur, i també l’avaluació del potencial de les
tecnologies renovables per a generació elèctrica mitjançant un
sistema d’informació geogràfica. També anàlisi quantitativa
d’implicació del Pla director sectorial i l’elaboració de
propostes quantitatives de revisió. Aquest estudi haurà de ser
molt concret i adaptat a la realitat de les diferents illes, així com
realista en la seva implantació. S’ha de dir que actualment
aquest estudi es troba licitat i ja en fase d’execució.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives. Vol la Sra. Marí fer ús de la
paraula? Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que hem de celebrar, per tant,
que el Govern tengui a punt aquest estudi sobre el potencial de
les energies renovables. Pensam que serà una eina molt
important a l’hora de planificar. 

També crec així mateix, i així ho voldria manifestar, que
vendrà a refermar la sensibilitat envers les energies renovables,
que també crec que en aquests moments malda per soterrar
esteses elèctriques a l’illa d’Eivissa, fet que, n’estic ben segura,
quedarà en el record de la gent com a bon exemple de gestió de
l’energia de manera respectuosa amb l’entorn i amb el paisatge.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Vol la Sra. Vives fer ús de la
paraula?

I.5) Pregunta RGE núm. 8248/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a modificació de la Llei 29/2006, de
garanties i ús racional de medicaments.

Doncs passam a la següent pregunta, que és relativa a la
modificació de la Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels
medicaments. La formula la Sra. Maria Torres. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tal dia com avui de l’any 1820 va
néixer Florence Nightingale, considerada la fundadora de la
infermeria professional i creadora del primer model conceptual
d’infermeria. La seva tasca va ser tan important que el dia del
seu naixement ha estat declarat dia mundial de les infermeres i
els infermers, i des d’aquí crec que tots estam d’acord a
reconèixer la important tasca d’aquest gremi professional.

El passat 29 d’abril a Congrés dels Diputats es va aprovar
per unanimitat la presa en consideració d’una proposició de llei
del Grup Parlamentari Socialista per regular la participació de
les infermeres i dels infermers i podòlegs en la prescripció de
determinats medicaments. La meva pregunta va dirigida al
conseller de Salut, i li pregunt quina és la seva postura, la
postura de la Conselleria de Salut, en relació a aquesta iniciativa
de modificació legislativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sr. Thomàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com vostè
molt bé ha dit el món sanitari evoluciona d’una manera molt
ràpida, no només parlant de tractaments o proves diagnòstiques
sinó que cada dia es fa més un treball dins àmbits competencials
que estan cada vegada més compartits en les diferents
professions. Es desenvolupen nous mètodes de treball,
s’incorporen noves formes d’investigació i maneres de
relacionar-se entre els professionals. Parlam d’una professió, la
professió d’infermeria que molt aviat adquirirà la llicenciatura
en grau, estudis de grau i per tant, més coneixements, més
habilitats i millors actituds. A tot això, evidentment és un
colAlectiu que no ha estat al marge de tota aquesta dinàmica i,
per tant, és un colAlectiu que cada dia té millor formació, té un
marc competencial més ampli i hem de modificar aquestes
qüestions. La realitat avui en dia és que el personal d’infermeria
fa un treball que assumeix competències que fa uns anys no
assumia. I això ja és una realitat des de fa un temps.

Vostè ha recordat aquest escenari de dia 28 d’abril
d’enguany, que és un camí que va començar l’any passat amb
la nova Llei de garanties i ús racional de medicaments, on hi
havia una disposició per avançar en aquest camí. Ja en aquell
moment la Conselleria de Salut va demostrar la seva
coincidència que això era una passa necessària i li vàrem donar
suport en tot moment, perquè, entre altres coses, suposa un
millor funcionament del sistema sanitari i el reconeixement
d’una pràctica diària en molts d’àmbits. Ja nosaltres vàrem
treballar des de fa un any en diversos colAlectius que estan
afectats per aquesta norma que ara es podrà desenvolupar. I és
precisament en aquest sentit que, com vostè també ha dit, avui
Dia Mundial de l’Infermeria, avui horabaixa signarem un
protocol d’acord amb el ColAlegi d’Infermeria perquè una
vegada aprovada aquesta norma, encara queda un camí per
recórrer i el volem recórrer de la mà del ColAlegi d’Infermeria.

Crec que estam dins un marc, el treball que es fa dins el món
sanitari, hi ha àmbits competencials compartits, anam cap a una
atenció molt més integral, allà on és necessària una cooperació
multidisciplinar per integrar processos, per integrar
procediments, etc. I això ha de permetre que cada grup
professional, cada categoria professional pugui donar el màxim
del que té de coneixements, debilitats i actituds. Crec que és una
bona notícia aquesta proposició no de llei, és una bona notícia
aquest camí que vol dur el món sanitari, i és un camí que la
Conselleria de Salut vol fer de la mà del ColAlegi d’Infermeria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.6) Pregunta RGE núm. 8251/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consens en relació amb projectes ferroviaris.

Passam a la següent pregunta, és relativa al consens en
relació a projectes ferroviaris i la formula el Sr. Antoni Pastor.
Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta va
dirigida al conseller de Mobilitat. I aquesta pregunta jo crec que
té molt de sentit després de les declaracions que hem pogut
veure aquests darrers mesos damunt un projecte del Govern
importantíssim, el traçat del tren per a Manacor i el traçat del
tren per a Alcúdia. Declaracions com les que va fer el Sr.
Grimalt dient que vostè l’havia enganat. Declaracions recents
que allà on demanava responsabilitat als seus socis del pacte,
dient “imagín que de moment són uns irresponsables”.
Declaracions de la portaveu d’Unió Mallorquina, Sra. Cati
Julve, dient que “no estava d’acord amb aquest projecte”.
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Li llegiré un punt d’una moció que es va aprovar la setmana
passada, però que també es va aprovar fa un seguit d’anys.
“L’Ajuntament de Manacor manifesta la seva total oposició que
el tren torni passar per l’antic traçat del Passeig Ferrocarril i
divideixi d’aquesta manera el nucli urbà”. Aquesta moció va ser
votada la setmana passada, però també va ser votada quan el Sr.
Grimalt era regidor per ell mateix. No sabem si això és un serial
més de la divisió del pacte i que va començar amb aquella Llei
del sòl que vostès varen presentar, que Unió Mallorquina va
presentar un text alternatiu, que va continuar amb la retirada per
part del consell de Son Baco, que va continuar amb el Decret
Nadal, que va continuar amb la rebaixa del Decret Nadal, que
va continuar amb Son Baco en el Decret Nadal, que va
continuar amb les alAlegacions al Pla de carreteres, que va
continuar amb la negativa del tren per part d’Unió Mallorquina
i que va ser contestada per vostès mitjançant la retirada de ART
i la modificació del Pla territorial.

Després de tot això, Sr. Conseller, creu que aquest projecte
és un projecte del Govern de les Illes Balears o creu que això és
un projecte del PSM i seu personal? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la pregunta era referida
per escrit al tren-tram de Manacor. Per tant, jo li contest la
pregunta, no tot allò que ha dut vostè, Sr. Pastor, i sense
compartir en absolut les interpretacions i valoracions polítiques
que fa.

Miri, el Govern de les Illes Balears té la responsabilitat, tot
el Govern de les Illes Balears té la responsabilitat sempre de
presentar i proposar les millors solucions de transport ferroviari
per als ciutadans i comunicar-les a les institucions
corresponents. I d’altra banda també és evident que el Govern
té, com ja he dit moltes vegades a preguntes seves, l’obligació
de procurar el màxim consens entre totes les institucions i entre
tots els ciutadans. Però sempre, evidentment, tenint en compte
l’interès general i sobretot el bé comú dels serveis públics.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És veritat que ha de tenir el
consens de totes les institucions afectades, però jo crec que
primer de tot hauria de tenir el consens dins el seu govern, cosa
que de moment pensam que no té. Això és un projecte personal
seu i és un projecte del PSM. Vostès que són la mostra
immaculada de la gestió dels doblers públics, l’altre dia varen
presentar un avantprojecte a l’Ajuntament de Manacor. Jo crec
que va ser una provocació, jo diria que vostè està a punt de
pegar foc a tot i en aquest cas, més ben dit, al tren. Vostè
presenta un projecte a l’Ajuntament de Manacor i no se li ocorre
altra cosa que posar una foto a una de les rotondes amb una
imatge que reflecteix de qui és aquest projecte. Una olivera,
precisament una pancarta penjada pel PSM, molt ecològic i diu:
“Vota PSM” i una cara al seu costat, el Sr. Pere Sampol.
Projecte del PSM. Això no és el projecte del Govern, Sr.
Conseller.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Jo diria que aquest govern no té el consens de ningú. Per
això com a batle de Manacor deman la intervenció del president
perquè posi una mica de seny o que empri les mateixes armes
que va emprar la presidenta del Consell de Mallorca que va fer
canviar el vot de les 10 del matí a les 10.45 de la setmana
passada.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, jo li faré una sèrie de
puntualitzacions. En primer lloc els projectes presentats al tren
es realitzen, com vostè sap, es coordinen i s’avaluen a Serveis
Ferroviaris de Mallorca i, com vostè sap, això és responsabilitat
del Partit Socialista i del BLOC en aquest govern. Per altra
banda, aquest govern no té indicació ni aquesta conselleria
tampoc, de cap altra cosa que no sigui presentar als ciutadans
les millors solucions ferroviàries. Evidentment amb tot el diàleg
i el màxim consens que es pugui procurar. Després també li diré
que el projecte del tren de Llevant té el consens de la majoria
d’ajuntaments que hi ha a la Comarca de Llevant i de gran part
del seu ajuntament, ja que vostè és diputat i també batle de
Manacor. 
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Per altra banda, li diré que l’opinió del tren-tram a Manacor
no és majoritària fins i tot a Manacor. Pensi que hi ha gent, i jo
li ho puc assegurar i crec que vostè ho sap perfectament, que ens
demana per una banda fer el soterrament del tren a Manacor,
poca gent, he de dir. Després per altra banda també hi ha gent
que ens demana desviar la línia als afores de Manacor, paralAlela
a la línia de circumvalAlació. També hi ha gent que ens demana
desviar pels afores, però molt més a prop en aquest cas de la
ciutat. També hi ha gent que ens demana anar en superfície,
amb la gran oportunitat de tenir un tramvia. I també hi ha gent
que ens demana i això ja és el més curiós, de mantenir l’estació
provisional a la plaça Madrid, dur autobusos pel Passeig
Ferrocarril i tornar deixar la gent a l’actual estació, la qual cosa
serien dos transbordaments.

Com veu, les peticions i les demandes són molt diferents,
evidentment incompaginables totes elles i, per tant, aquí el
Govern el que fa és la seva responsabilitat, fer els estudis de tot
això, avaluar totes i cada una de les alternatives que s’estan
plantejant i que per cert, moltes d’aquestes demandes no vénen
amb un projecte mínimament seriós i amb un projecte
mínimament estudiat des de la seva viabilitat perquè es puguin
realment estudiar.

Per altra banda el que es fa és diàleg, com sap vostè, fins ara
l’hem tengut, amb una fluïdesa i amb una cordialitat que a més
a més li vull agrair i esper que això continuï. I des del Govern
jo li puc dir una cosa, li oferesc al nivell que vostè vulgui i al
nivell que evidentment vulguin tots els ajuntaments, des de la
Conselleria de Mobilitat, des de Serveis Ferroviaris, des dels
nostres tècnics, fins i tot tècnics especialitzats de fora, a nivell
de Presidència, a nivell del Sr. President, que ja ho ha dit un
parell de vegades, tota quanta reunió faci falta per tractar aquest
tema i per millorar-lo. Ara sí, això sí, sempre amb uns
arguments, unes dades i uns estudis seriosos posats damunt la
taula.

De totes formes, li torn a agrair la colAlaboració que hem
tengut fins ara, la fluïdesa de comunicació que hi ha hagut. I
esper que això pugui seguir així perquè és molt important passar
els interessos dels ciutadans davant qualsevol altra cosa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 8246/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reunió entre el Sr. Chaves i el
president.

La següent pregunta és relativa a reunió entre el Sr. Chaves
i el Sr. President que formula el Sr. Josep Costa. Té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Fa unes setmanes el Govern de l’Estat presidit pel Sr. Zapatero,
per donar un nou impuls i en ús de les seves facultats, va fer un
canvi de govern que tenia dos elements essencials, un impuls a
l’economia i contra la crisi econòmica, i la potenciació d'un
ampli acord autonòmic, un pacte per al finançament autonòmic.

S’ha nomenat vicepresident d’Assumptes Autonòmics el Sr.
Manuel Chaves, una persona amb una trajectòria i un
coneixement d’allò que és l’autonomia, expresident de la Junta
d’Andalusia i ha fet una sèrie de visites a les autonomies, i va
ser rebut en el Consolat de la Mar pel president d’aquesta
comunitat autònoma Francesc Antich.

Per tant, la pregunta és quina valoració fa el Govern de les
Illes Balears de la reunió mantinguda entre Francesc Antich i
Manuel Chaves, vicepresident del Govern de l’Estat?

LA SRA: PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment el Govern fa una
valoració positiva d’aquesta entrevista, d’aquesta visita,
emmarcant aquesta visita dins un objectiu clarament
protocolAlari i era la presentació, una roda que ha fet a totes les
comunitats autònomes, d’un nou Vicepresident per impulsar,
com vostè recordava, algunes qüestions que fan referència a les
comunitats autònomes molt importants. Però a més de tenir
aquest caire protocolAlari, el Vicepresident va fer alguns anuncis
importants que crec que val la pena recordar. 

En primera instància es va sumar a un compromís ja reiterat
pel Govern de l’Estat sobre aquest compromís de situar dins el
nou sistema de finançament el finançament per a la comunitat
autònoma dins la mitjana. Per tant, aquest compromís no és nou,
però és un compromís molt important perquè val la pena que
recordi tothom que el sistema actual de finançament ha
condemnat aquesta comunitat autònoma, està 21 punts per
davall. Ara açò sembla que no té més importància, que tothom
ho té clar i tothom ho reclamava. Però la realitat és que aquesta
comunitat autònoma ha estat 21 punts per davall de la mitjana
del finançament per càpita de les comunitats autònomes.

El vicepresident Chaves també es va comprometre a
mantenir el nivell d’inversions per càpita a Balears per a aquest
any. Va recordar que enguany l’Estat invertirà 700 milions
d’euros, incrementant extraordinàriament la mitjana. La mitjana
dels deu darrers anys d’inversió a Balears per part de l’Estat
varen ser 190 milions d’euros. Enguany 700 i ho va recordar
també.

I el darrer compromís que va assumir aquí va ser el
compromís que el sistema aeroportuari de Balears tendria el
mateix tractament que els grans aeroports del nostre país.

Per tant, una valoració positiva, emmarcada dins una visita
protocolAlària, però amb tres avisos que jo crec que són molt
importants i els hem de tenir en compte.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies. Molt breument, simplement per donar les gràcies al
conseller de Presidència per la resposta que ha donat en aquesta
cambra. Dir que tant de bo venguin moltes visites
protocolAlàries com aquesta, en el sentit de creure, com ha dit el
conseller, que més que protocolAlària, ha estat un anunci de
posició política clara. No és d’estranyar des d’un govern que ve
d’una cultura federalista i de defensa dels principis de
l’autonomia. Per tant, únicament el que voldria demanar a les
altres forces polítiques i molt especialment al Grup Popular que
se sentin declaracions clares de defensa dels punts plantejats
aquí pel vicepresident del Govern, perquè únicament aquests
punts tendran una garantia de sortir quan la societat i cap a
l’Estat es vegi una societat cohesionada de les institucions de les
Illes Balears. Crec que des del punt de vista del Govern està
molt clara aquesta posició. Ara només falta saber la del Partit
Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa.

(Remor de veus)

I.8) Pregunta RGE núm. 8255/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients d'expropiació de les carreteres
d'Eivissa.

Passam doncs a la següent pregunta..., si el pati es
tranquilAlitza una miqueta... És relativa a expedients
d’expropiació de les carreteres d’Eivissa. I la formula el Sr.
Josep Juan i Cardona. Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dimarts passat, dia 5 de maig, el
Sr. Conseller va explicar una sèrie de circumstàncies sobre un
dels expedients d’expropiació de les carreteres d’Eivissa, allà on
per error va dir el Sr. Conseller, s’havien valorat malament uns
terrenys i s’havien entregat més sous dels que tocaven. I feia
referència a una empresa, en concret Fiesta Hoteles. A part
d’altres qualificacions, no va dir el Sr. Conseller que hi havia
altres expedients i que feien referència a altres persones. Això
ho va reconèixer l’endemà a preguntes d’una diputada d’aquest
grup.

No va dir tampoc que la valoració que es va donar a aquest
altre expedient que correspon al senador d’Eivissa i Formentera,
Sr. Pere Torres, el va firmar la conselleria sota la seva
responsabilitat. Ni d’ell, ni del Sr. Senador, ni de la família
d’aquest senador que són sis o set persones més. Sabem que
l’excés que va firmar el Sr. Conseller era de 434.000 euros pel
que fa referència al Sr. Senador. No sabem l’excés que es va
firmar a la família del senador, ens agradaria saber-ho.

Però sobretot ens agradaria saber, Sr. Conseller, que quan
vostè aquí dimarts ens va dir que aquest excés que es donava a
Fiesta Hoteles, per cert va dir una quantitat de quasi el doble del
que s’havia pagat, 8 milions en lloc de 5. Li deman que quan va
dir que això era una milionada que es regalava a aquesta gent
per part de l’antic Govern, si quan vostè ha firmat el mutu acord
amb el Sr. Senador i li ha entregat aquests 434.000 euros, si
també considera que se li ha regalat una milionada?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Sr. Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Gràcies, Sra. Presidenta. D’entrada constatar que la pregunta
no era aquesta, vostè ha canviat la pregunta...

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

...Bé, també per constatar que dimarts passat jo vaig
contestar una pregunta concreta que demanava en quina situació
es troba el reintegrament de les quantitats cobrades de més pels
expedients d'expropiació de les autovies d’Eivissa que afecten
els terrenys vinculats a Fiesta Hotels&Resorts, SL. Això és el
que se’m va demanar i jo vaig contestar quan acabava que
aquestes quantitats que s’han retornat per començar. I el dia
següent, no a preguntes de cap diputat, en compareixença
voluntària meva, jo abans que vostès em fessin qualque
pregunta, recordin-ho bé, ho recordarà la Sra. Cabrer, vaig
explicar la situació de l’expedient del Sr. Pere Torres.

Miri, el primer semestre del 2007, se’n recorda del 2007?
Expedients pagats, mutus acords, zero euros. Segon semestre
del 2007: 8.768.646 euros i 118 finques expropiades. L’any
2008: 5.492.425 euros, 184 finques. Any 2009: 964.699 euros
i 21 finques. En total en aquest moment expropiades -li contest
la pregunta que jo tenia, perquè no després no vull que em digui
que no he contestat les preguntes, li contest aquesta pregunta-,
en total en aquest moment hem pagat 15.225.771 euros i 323
finques. En falten 218 i que segurament aniran al Jurat
Provincial d’Expropiació.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Sr. Cardona, té la paraula.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, té una rara
habilitat per evadir la responsabilitat. Miri, vostè sap, -no, no-,
vostè ha esperat que jo no li pugui replicar per amollar la seva,
i això es diu covardia, això per començar.

En segon lloc, Sr. Conseller, vostè sabia perfectament la
pregunta per on havia d’anar quan el mateix dimecres ja tenia
la pregunta presentada en el Parlament, i vostè ho sabia. I va
venir a la comissió i va explicar el que no ha acabat d’explicar,
no ha dit la família del Senador Casetes què és el que ha cobrat
de més; no ha dit, si li pareix, si és un regal que vostè ha fet al
Sr. Casetes; no ha dit, senyor conseller, que fa sis mesos aquest
Senador ja negociava amb vostès la devolució; no ha dit que
ahir, a corre-cuita, arran d’aquesta pregunta i arran de la
compareixença, ahir a corre-cuita, el Senador es va entrevistar
amb vostè.

(Remor de veus)

Perdoni, amb vostè i amb el director general. I no ha dit, per
les notícies que a mi m’arriben, que s’ha rebaixat la quantitat
que vostè mateix aquí va dir que havia de pagar.

Pareix ser, i això m’agradaria que ho aclarís, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

..., si en lloc de ser 432, són 380.000 euros, que aleshores ja
no parlaríem només de regal, parlaríem d’altres coses. I
parlaríem, senyor conseller, d’un tracte de favor totalment
absurd i injust. Li agrairia que aclarís aquestes circumstàncies.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Sr. Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en primer lloc,
vostè o desconeix la realitat o menteix, quasi m’estim més el
primer que el segon, però la seva trajectòria em du molt a pensar
en això.

(Aldarull a la sala)

Miri, senyor diputat, jo no m’he reunit mai amb el Sr.
Casetes, ni ahir a corre-cuita ni cap d’aquests darrers dies, no
m’hi he reunit; ahir no em vaig reunir amb el Sr. Pere Casetes,
vostè ho diu, jo ho neg, no em vaig reunir amb el Sr. Pere

Casetes ahir. Per tant, no sé per què fa aquest tipus
d’informacions o aquest tipus d’afirmacions.

Miri, nosaltres, immediatament que vàrem conèixer l’error
que s’havia comès en el projecte de la finca 58 del Sr. Pere
Torres i la seva família, vàrem iniciar un expedient de lesivitat,
tota vegada que ja havíem arribat a un mutu acord i per tant el
que corresponia des d’un punt de vista jurídic era iniciar un
expedient de lesivitat. Sense esperar a la resolució de
l’expedient de lesivitat, el Sr. Pere Casetes es va avenir a tornar
allò que se li reclamava, i per tant, és ver que ahir -però jo no hi
vaig ser-, ahir, ...

(Petita exclamació conjunta a la sala)

... és ver, és ver que ahir es va firmar un mutu acord per tal
que ell retornàs el que representa de la seva propietat, que és el
62,5%, i ho retornarà molt probablement aquesta setmana,
dijous o divendres, a això es va comprometre per escrit.

Miri, entre els dos expedients que fins ara hem parlat i hem
conegut nosaltres que hi ha hagut problemes de devolució, entre
aquests dos expedients hi ha dues diferències i dues
coincidències. Les diferències són que l’estat procedimental era
diferent, un s’havia arribat a un mutu acord i l’altre era un
dipòsit previ. L’altra diferència és més important, miri, la
propietat del Sr. Pere Torres era seva de tota la vida, tota la vida
havia estat seva, la propietat de l’altre expedient, de Fiesta
Hoteles, es va comprar mitjançant escriptura pública, dia 15
d’abril del 2004; el projecte -m’escolta bé-, el projecte es va
aprovar dia 16 d’abril del 2004, un dia després, senyors diputats.

Les coincidències també són dues: una, que les errades, les
dues errades vénen dels projectes, es varen qualificar com a
urbans terrenys que són urbanitzables, i aquestes errades venien
en els projectes. I la segona coincidència és que els dos
problemes els hem resolt nosaltres, nosaltres els hem destapat
i nosaltres els hem resolt.

Em deman, senyor diputat, què hagués passat si vostès
haguessin continuat governant. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero.

I.9) Pregunta RGE núm. 8247/09, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conveni amb el ColAlegi de Psicòlegs.

La següent pregunta és relativa al conveni amb el ColAlegi
de Psicòlegs i la formula el Sr. Josep Maria Costa.

Té la paraula.
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EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Fa un
temps es va firmar el conveni, per part del Govern de les Illes
Balears, a través de la Conselleria d’Interior, amb el ColAlegi de
Psicòlegs. Per les persones o pels diputats que no ho sàpiguen,
aquest conveni té una finalitat que és donar ajuts o suport a les
persones que ho necessitin en cas d’emergència o de catàstrofe.
Probablement totes les persones que hem exercit qualque tipus
de responsabilitat en la vida pública, hi ha coses que marquen,
i probablement una de les coses que marquen és veure una
tragèdia, amb gent desesperada, cercant familiars que puguin
estar ferits o altres qüestions.

Per tant, pens que la valoració d’aquest conveni és una passa
més que també ja des de fa anys es realitza aquest conveni, però
la pregunta és, bé, primer fer una constatació, felicitar per la
continuació d’aquest tipus de conveni, i l’altra dir quines
innovacions o quins plantejaments hi pot haver amb aquest
conveni que s’ha signat fa pocs dies, poques setmanes?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Sra. Leciñena, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INTERIOR (María Ángeles
Leciñena i Esteban):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, Sr. Costa,
hace diez años que se firmó el convenio con el Colegio Oficial
de Psicólogos y la Conselleria de Interior, para la aplicación del
programa de intervención psicológica en situaciones de crisis y
de catástrofes. A lo largo de estos diez años el proyecto ha
conseguido un alto grado de implantación y de reconocimiento,
de reconocimiento tanto por los organismos intervinientes en las
emergencias como por parte del propio ciudadano. Y de
implantación, que se traduce en la actividad que se ha llevado
a cabo en estos diez años, consistente en 1.434 intervenciones,
de ellas 1.108 en Mallorca, 209 en Menorca, 114 en Ibiza y 3 en
Formentera. ¿Por qué 3 en Formentera? Porque al principio de
esta legislatura la isla de Formentera no contaba con
profesionales que pudieran aplicar este programa de
intervención psicológica en catástrofes, y ha sido en el 2008
cuando se ha puesto en marcha, por eso los 3 casos exclusivos
que tiene, los 3 casos únicos que tiene Formentera.

El 75% de las intervenciones de los piscológos han sido en
los últimos cinco años, de hecho, desde el 2005 al 2008 se ha
duplicado el número de intervenciones, han sido 307
intervenciones que han dado cobertura, atenció a 840 persones,
y esto lo hemos conseguido también con la adecuación de los
psicólogos a la demanda actual, con los 32 psicólogos que
tenemos actualmente.

El mayor número de intervenciones implicó la comunicación
de malas noticias y el apoyo en el duelo a víctimas directas o
indirectas en los sucesos, que fueron un total 186
intervenciones, lo que es un 60% aproximadamente, seguido de
tentativas de suicidio y de otros problemes, como pueden ser
violencia doméstica, agresiones sexuales, malos tratos,
problemáticas familiares o sociales.

Hay que decir que de todas estas intervenciones de los
psicólogos, el 31% fueron activadas directamente por el servicio
de emergencias 112, el 22% lo hicieron las policías locales y
otros cuerpos de seguridad, como Policía Nacional y Guardia
Civil el 19%. Y quiero destacar que el 15% fue activado
directamente por las propias personas afectadas o por sus
familiares. Esto de alguna manera ya nos traduce que estas
intervenciones de los psicólogos, pues es un servicio que ha
estado consolidado no solamente por los profesionales de las
emergencias, sino por los propios ciudadanos.

Solamente cabe, pues, agradecer la intervención de estos
profesionales, y hoy en día ya nadie cuestiona la gestión integral
de las emergencias sin contar con la intervención de los
psicólogos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Leciñena. Vol el Sr. Costa fer ús de la paraula.

I.10) Pregunta RGE núm. 8253/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a despeses concretes que retallarà el Molt
Hble. Sr. President del Govern en relació amb el pla
d'austeritat.

Passam doncs a la següent pregunta, és relativa a despeses
concretes que retallarà el Molt Hble. Sr. President en relació
amb el pla d’austeritat, i la formula la Sra. Rosa Estaràs.

Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. La setmana passada el president del
Govern anuncià, un any després que tots els ciutadans tocassin
la crisi amb les mans, desgraciadament, que a partir d’aquest
moment ell faria mesures d’austeritat, quan tots els ciutadans
duen més d’un any fent-ne, i ens anuncià 15 milions de retalls
de despesa corrent.

Però és un poquet, jo crec, como el milagro de los panes y
los peces, ho farà sense reduir cap conselleria, sense tancar cap
edifici, sense canviar l’estructura del Govern. I la pregunta que
li faig és molt senzilla: si no redueix cap conselleria, si no
fusiona cap departament, si no redueix empreses públiques, a
qui llevarà el consum d’electricitat, la neteja, la seguretat;
retallarà personal; com ho farà per poder aconseguir aquesta
despesa, aquest estalvi de 15 milions d’euros?

No seria millor que fes el que ha fet tota Espanya i fusionàs
conselleries, com han fet Galícia, Astúries, Canàries, Cantàbria,
Castella-La Manxa, Extremadura, Galícia, Madrid, La Rioja,
Múrcia, Aragó, País Basc, Castella-Lleó, Navarra i Catalunya,
que totes tenen molt menys conselleries que vostè?

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, el primer que
vull dir és que aquest govern pren mesures contra la crisi des de
fa temps, jo crec que vàrem ser la primera comunitat autònoma
que treballàrem en aquest sentit. Efectivament, vaig dir que
faríem mesures d’austeritat, he de dir que ja n’havíem fet
anteriorment: congelació de sous i millora de la gestió de les
despeses també són mesures d’austeritat.

Però ara sí, ara actuarem en tota una sèrie de partides que
afectaran desplaçaments i dietes d’alts càrrecs, la comunicació,
estudis i treballs tècnics, les transferències a empreses
públiques, a inversions immaterials, etcètera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa quatre mesos vostè va aprovar
el pressupost d’aquesta cambra i fa quatre mesos que podria
haver posat en marxa totes aquestes mesures, ja que fa molt de
temps que aquí hi ha molt d’atur; som la quarta comunitat
autònoma d’Espanya amb més taxa d’atur i vostè arriba tard i
malament.

Duc més de dos mesos dient-li que prengui mesures
d’austeritat, que si no ho fa serà una bufetada per als
contribuents veure la seva incapacitat per reduir la despesa
corrent.

Li he de dir que tota Espanya menys Andalusia i vostè, són
les úniques comunitats d’Espanya que tenen 14 conselleries, i
Andalusia és bastant més gran que Balears. No es comprèn, Sr.
President, jo li suggeresc un parell de coses: primer, redueixi les
conselleries, no facin feina per a vostès sinó per als ciutadans;
redueixi les empreses públiques; suprimeixi alts càrrecs;
suprimeixi les dietes dels consells d’administració; redueixi la
despesa corrent; creï una central de compres efectiva, com amb
l’agència de viatges, hotels, material informàtic o d’altres, i no
deixi que els seus sis partits siguin sis regnes de taifes. Liciti la
totalitat de subministrament de forma conjunta.

Així serà creïble, el contrari no serà creïble. Mentre els
ciutadans vegin sis partits cadascun conreant el seu hort i
barallant-se i aturant inversions els ciutadans assisteixen a un
desgovern, o al que és pitjor, a incerteses i desconfiances que
vostès mateixos creen.

No perdi més temps, pensi en el futur de les Illes Balears i
no en el futur de vostès mateixos, la governabilitat és en joc i
vostè fa massa temps que no es dedica a aquesta governabilitat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, com li he dit
a la meva primera resposta, des del Govern de les Illes Balears
ja fa temps que prenem mesures. Jo només li vull dir que els
doblers per a protocol i representació, si comparam el que
gastava Presidència i Vicepresidència en el 2006 respecte del
que gasta en aquests moments Presidència i la Conselleria de
Presidència, hem rebaixat aquestes despeses prop d’un 40%.

Per tant, independentment de totes les tasques que fem en
aquests moments per encaminar doblers cap a les necessitats
socials d’aquesta comunitat autònoma, aquesta comunitat, el
Govern de les Illes Balears fa temps que intenta gestionar els
doblers amb més cura. També li vull recordar que vàrem ser una
de les primeres comunitats que vàrem congelar el sou a tots els
alts càrrecs i que encara hi ha comunitats autònomes que no ho
han fet.

Els doblers que obtendrem amb aquestes mesures ja sap que
van dirigits bàsicament a donar prestacions a aquella gent que
no en té; a donar segones oportunitats en matèria de formació;
a cobrir necessitats bàsiques; a reactivar l’economia, tant des del
punt de vista de les indústries com de l’activitat turística. Per
tant, en aquest sentit fem feina i aquest és el primer objectiu
d’aquest govern, reactivar l’economia i intentar cobrir i palAliar
les necessitats de molta gent que té problemes.

I això ho fem, com se suposa, fora llevar ni un sol dobler als
serveis de benestar social i com se suposa fora baixar ni un sol
euro a les inversions. Nosaltres ara sí que creim que les
administracions han de treure pit i han de donar cara per ajudar
a reactivar l’economia a la part privada.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs, té la paraula, encara que
està passada de temps, ho sap.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, no, és l’altra pregunta Sra. Presidenta.
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I.11) Pregunta RGE núm. 8254/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació de la Llei de pressuposts
generals de la CAIB per al 2009.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perdoni, sí, sí. Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. La nova pregunta és sobre el
pressupost, però he de dir que em sorprèn que les mesures
anticrisi del seu govern siguin congelar els sous i retallar
protocol, crec que els ciutadans es mereixerien una resposta
amb més capacitat argumental.

La pregunta que jo li faig avui és una pregunta molt senzilla,
fa quatre mesos aprovàrem els pressuposts d’aquestes illes, fa
quatre mesos que totes aquestes mesures d’austeritat les podria
haver aplicat i aprovat en els pressuposts, però vostè no ho va
voler, va demanar sacrificis a tota Balears menys a vostès
mateixos, i fa quatre mesos aprovaren uns pressuposts que no
resolen la crisi, que no són reals, que deien que creixeríem al
0,8, ja hem hagut de rectificar, i tornaran rectificar; varen dir
que recaptarien d’IRPF un 22,5%, sabien aleshores que no
perquè els vàrem avisar; varen dir que recaptaríem un 15%
d’IVA i sabien que no perquè l’any anterior ja havien recaptat
un 36% menys; es varen endeutar com mai, amb 662 milions
d’euros, perquè a cap dels sis partits els faltàs el seu pressupost;
incrementaren el capítol de despeses de personal en un 6,91%;
augmentaren la despesa corrent; incrementaren les despeses a
empreses públiques en un 30%; baixaren les inversions en un
1,25%.

I per suposat, dugueren a Zapatero al Jutjat per poder cobrar
els 333 milions d’euros que ens deu en carreteres.

Sr. President, quan rectificarà els pressuposts, es posarà
mans a l’obra, serà seriós i farà uns pressuposts que s’adequïn
a la realitat dient la veritat i servint als ciutadans i no a vostès
mateixos?

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. President té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs, abans de res,
dir-li que efectivament jo li he explicat totes les distintes
mesures, que són moltíssimes, n’hi ha d’austeritat, n’hi ha
d’inversió, n’hi ha per ajudar les petites i mitjanes empreses,
n’hi ha per ajudar les necessitats bàsiques, en definitiva, un grup
d’ajudes que ja he explicat dues vegades en aquest Parlament.

Estic cansat, Sra. Estaràs, que vostè em parli de si la resta
tenim o no capacitat argumental, perquè no fos cosa vostè es
pensi que és en Lope de Vega recitant preguntes, que no és així,
Sra. Estaràs.

I dir-li que sí que modificaré els pressuposts i efectivament
les modificaré precisament per posar doblers a les polítiques
socials, que són les mesures d’austeritat que ja vaig anunciar
l’altre dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sra. Estaràs té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Segueix sense capacitat
argumental. Li he de dir, Sr. President, que avui ningú veu los
brotes verdes, avui cap de les seves mesures dóna resultat,
110.800 persones de les Illes Balears estan aturades i prop de
40.000 no cobren absolutament un euro. Continua sense
modificar els pressuposts i m’agradaria saber quan ho farà i amb
quins termes. Continua sense prendre mesures d’austeritat, i li
posaré un exemple de les seves mesures anticrisi, que ningú no
ha vist.

Com deia Abraham Lincoln, va demanar un dia quantes
cames tendria un ca si la cua la comptàssim com una cama?
Contestà una persona amb la mateixa capacitat argumental que
vostè, que cinc. I Abraham Lincoln contestà: no, en tendria
quatre, perquè encara que vostès li diguin a la cua cama, sempre
serà una cama.

(Algunes rialles i remor de veus)

Doncs això és el que passa amb el seu pla anticrisi, encara
que a la cua li diguin cama sempre serà una cua, això és el que
passa amb el seu pla anticrisi, per molt que ens vulgui vendre
mesures aquestes mesures no arriben a cap ciutadà i amb vostès
som cada vegada més febles i més pobres.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Estaràs. He de
reconèixer que amb la cua m’he perdut. Miri, anem per feina.
Aquesta comunitat autònoma és una de les comunitats
autònomes que en aquests moments respon millor a la situació
de dificultat que pateix tota Espanya i tot el món. Per tant,
aquesta és la situació sense perjudici que, efectivament, tenim
una situació greu, de molta gent aturada i a la gent aturada no se
li dóna feina fora inversions públiques en aquests moments. 
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Per tant, efectivament, aquesta comunitat autònoma també
és una de les úniques comunitats autònomes que no ha rebaixat
inversions públiques. Les seves ja ho sé que les rebaixen. La
seva política, la política del Sr. Rajoy, està molt explicada cada
dos per tres del que faria amb relació a la crisi, baixar
inversions, baixar imposts a tothom per igual i llevar prestacions
socials als treballadors i les treballadores. Doncs no, nosaltres
no anirem per aquesta línia. La nostra línia és ben clara, hem de
continuar mantenint inversions perquè el sector privat té
problemes i quan el sector privat té problemes la cosa pública
ha de donar una mà. Tot el contrari del que feren vostès. Quan
el sector privat no tenia cap problema ni un vostès endeutaren
aquesta comunitat de mala manera i molta de falta ens fa
aquests doblers que vostès varen tirar en aquells moments. Ara
són necessaris aquests doblers. 

Per tant, ara, aquest govern continuarà invertint, continuarà
devora d’aquells més dèbils que no han de pagar la crisi i com
se suposa continuarem amb unes polítiques progressistes que
són, avui en dia, les úniques que no han creat aquesta crisi. Les
idees que defensa el Partit Popular a les Illes Balears són les
idees que a nivell internacional han creat aquesta crisi.

(Aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 6678/09, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política sanitària del
Govern de les Illes Balears.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política sanitària del Govern de
les Illes Balears. En nom del Grup Parlamentari Popular la Sra.
Carme Castro té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Ens
trobam, pràcticament, a la meitat de la legislatura i és aquest un
bon moment per fer un repàs de la política sanitària del Govern
i de la situació que es troba la sanitat de la nostra comunitat
autònoma. Amb aquesta interpelAlació el nostre grup vol
analitzar la gestió de la Conselleria de Salut i Consum, quines
coses han fet, al nostre judici, malament, si n’hi ha d’alguna que
s’ha fet bé segurament ja ho contarà el Sr. Conseller,
segurament n’hi ha alguna, però no he caigut en cap; per tant,
com deia, repassarem allò que és susceptible de millorar i allò
que a aquestes alçades de la legislatura encara no s’ha
materialitzat.

Volem repassar-ho amb aquesta iniciativa perquè queden
encara dos anys per intentar millorar la seva gestió, Sr.
Conseller. En aquests dos anys que han passat de legislatura el
Grup Parlamentari Popular ha presentat moltes iniciatives en
temes sanitaris que sistemàticament han estat rebutjades per tots
els grups parlamentaris. L’argument que s’ha utilitzar per
rebutjar-les constantment era que volien donar un vot de
confiança a la gestió del conseller Sr. Thomàs. Són dos anys ja
de vot de confiança, Sr. Conseller. Ens sembla massa perquè

això ja no és un vot de confiança és un xec en blanc, i el nostre
grup no està dispost a donar-li, perquè fins i tot en temes que
vostè s’ha compromès tampoc no es veu un compliment. 

Per exemple, a dia d’avui encara està pendent la
incorporació de prestacions a les quals vostè s’havia compromès
com la recuperació del finançament de les pròtesis dentals per
a major de 65 anys, que vostès varen eliminar ara fa un any; el
finançament de la cistella de la compra per a les persones
celíaques; també està pendent encara la millora de les
condicions dels pacients que s’han de desplaçar entre illes o de
les Illes a la península per rebre assistència sanitària i que
segons ha anunciat vostè, Sr. Conseller, això es regularà
mitjançant un decret que s’aprovarà a la tardor. Per què hem
d’esperar encara més temps per millorar aquestes condicions?
No es pot fer ara? Tenen vostès ja clar els termes d’aquest
decret? Saben amb quina cadena hotelera faran el conveni per
donar els abonaments als pacients? O simplement això és un
anunci que ha fet vostè per guanyar temps?

Un altre compromís incomplit, fins al moment, és la
instauració a la nostra comunitat autònoma dels estudis de
medicina. Va donar vostè unes xifres sobre el seu cost i uns
terminis per posar en marxa els estudis que coincidien amb la
inauguració de l’hospital Son Espases i ens va comentar que
havíem d’esperar la resposta de la Universitat de les Illes
Balears. Bé, doncs la resposta ja la vàrem tenir i la veritat és que
va ser totalment contradictòria amb el que vostè havia anunciat
tant en pressupost com en planificació per instaurar aquests
estudis a les nostres illes. Sr. Conseller, tindrem Facultat de
Medecina a la Universitat de les Illes Balears? Sí o no.
Comptarà aquesta amb el vist-i-plau del Sr. Manera i es tendrà
una previsió per a aquests estudis en els pròxims pressuposts?
Es posarà vostè d’acord amb la Universitat de les Illes Balears
respecte de costs i terminis d’instauració d’aquests estudis?

Passarem ara a un tema assistencial, un tema que preocupa
molt als usuaris, el tema de les llistes d’espera. Sabem que per
a vostè aquest no és un problema perquè vostè nega la realitat,
i la realitat és que des que governa el pacte de progrés la llista
d’espera ha augmentat un 14% en la xifra de pacients que
esperen una operació quirúrgica i un 5% el temps que han
d’esperar per a aquesta intervenció. Si a més de negar vostè que
la llista d’espera sigui un problema pren decisions que
augmenten aquesta llista d’espera, difícilment resoldrem aquest
problema perquè no deu pensar vostè, Sr. Conseller, que
eliminant els PAC de Portocristo i Can Picafort, per exemple,
o tancant els quiròfans de l’Hospital General, que feien 4.000
intervencions a l’any, tancant les consultes d’aquest mateix
hospital, les consultes externes, que eren 25.000 consultes cada
any o tancant el Servei d’Hospitalització a Domicili de Son
Llàtzer, es milloraran les llistes d’espera i es donarà un millor
servei als ciutadans.
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Per cert, és per donar un millor servei als ciutadans que ha
fet vostè unes noves unificacions de targetes sanitàries
reorganitzant els hospitals comarcals? Perquè amb aquesta
mesura hem tornat al centralisme sanitari de Palma. Ha obligat
vostè a més de 30.000 pacients tornar a ser atesos als hospitals
de Palma quan tenien prop dels seus domicilis uns hospitals
comarcals. Per què no dota vostè aquests hospitals comarcals
d’Inca i de Manacor amb els mitjans humans i materials
necessaris? Amb totes aquestes mesures l’únic que demostra,
Sr. Conseller, és el poc que li importen a vostè els usuaris. 

Ja que hem parlat de dotar de mitjans humans, parlarem de
personal. Totes les iniciatives presentades pel Partit Popular per
fidelitzar els professionals sanitaris o per solAlicitar la realització
d’un estudi per conèixer la situació real de necessitat de metges
especialistes s’han rebutjat pel sol fet que venien del Partit
Popular. Ens pot dir quan es completaran les plantilles tant
d’atenció primària com hospitalària que estan incompletes?
Quines mesures prendrà per fidelitzar els professionals? Quines
mesures de conciliació de la vida familiar i professional
apliquen vostès? Especialment ens agradaria saber això, quines
mesures s’apliquen a l’Hospital de Can Misses, perquè en
aquest hospital la Llei de conciliació s’incompleix
sistemàticament. Quan desbloquejaran vostès el
desenvolupament de la carrera professional o, per exemple, els
estatuts del personal de les fundacions?

Avui tenen l’oportunitat d’aprovar una proposta del Grup
Popular que es debatrà més tard i que li dóna a vostè un camí
legal per no veure’s obligat, segons diu vostè, a imposar
l’acreditació del català a l’oferta pública de feina prevista per a
aquest any. O al contrari, pensa el Sr. Conseller continuar amb
l’exigència de l’acreditació del nivell de català i amb la seva
imposició als professionals que vulguin treballar a la nostra
comunitat autònoma? Li sembla aquesta una bona mesura per
fidelitzar els que fan feina a les Illes i per atreure nous
professionals per cobrir les places vacants? Perquè li record que
encara hi ha molts serveis amb falta de personal, per exemple,
el Centre de Salut de Vila està al 50% del seu personal; a
cardiologia de Can Misses només treballen amb dos cardiòlegs
i mig, quan haurien de tenir quatre; continuen faltant pediatres,
radiòlegs tant a Menorca com a Eivissa. És aquesta una bona
política de recursos humans, Sr. Conseller?

Quant a infraestructures la seva gestió és bona, com a mínim
és fàcil perquè vostè l’únic que fa és inaugurar les obres que es
va trobar acabades o quasi enllestides per l’anterior govern.
Això sí, sembla que té, en infraestructures, una estrella. La seva
infraestructura estrella serà el nou hospital de Son Espases.
Quien lo ha visto y quien lo ve, Sr. Conseller. Se’n recorden
vostès del que deia el Sr. Conseller quan el Partit Popular va
començar les obres de Son Espases? Algun dia, Sr. Conseller,
sabrem el cost real de les modificacions que s’han fet en el
projecte original d’aquest hospital i que li han servit a vostè per
fer canviar d’opinió als seus socis de govern respecte de
l’hospital? Què ha costat allunyar l’hospital trenta metres del
monestir? 

Continuant parlant d’infraestructures, ara una bona notícia.
Per fi sembla que es podran començar les obres del nou hospital
d’Eivissa. Per poder-les començar el Consell de Govern ha
hagut d’aprovar un decret requalificant els terrenys on s’ha
d’ubicar l’hospital i així s’ha saltat les competències
urbanístiques de l’Ajuntament de Vila, governat pel pacte de
progrés, i del Consell d’Eivissa, governat també pel pacte de
progrés. Aquestes dues institucions no han estat capaces
d’aprovar el pla general d’ordenació urbana de Vila, aprovació
imprescindible per poder començar les obres de l’hospital.
Aquest pla no es va aprovar l’anterior legislatura, segons vostès,
per culpa del Partit Popular perquè, segons deien, hi posava
obstacles i entrebancs. Per culpa de qui no s’ha aprovat durant
aquests dos anys de legislatura el Pla general d’ordenació
urbana de Vila? Qui té ara la culpa que el Govern s’hagi vist
obligat a aprovar un decret per poder començar l’hospital? Ens
agradaria que ens ho expliqués.

Una altra proposta del Grup Parlamentari Popular que va ser
rebutjada, va ser la de continuar les converses iniciades
l’anterior legislatura amb el ministeri per dotar de mitjans
humans i materials la sanitat exterior a Eivissa i a Menorca.
Això no es va voler aprovar i tampoc no tenim constància que
s’hagi fet res durant aquests dos anys per arribar a un acord
perquè el ministeri doti aquest servei, que és de la seva
competència, i que ara assumeix el personal de la conselleria,
com vostè ens va confirmar en una resposta per escrit a una
pregunta nostra. Ara ens trobem amb un problema de salut
pública, amb el tema de la grip A, i els serveis de Sanitat
Exterior són molt necessaris, però bé, com que venia del Partit
Popular no es fa res i es deixa i continuam amb el personal de
la conselleria assumint totes aquestes competències.

Podríem continuar amb altres temes, podríem parlar del
compliment del Pla sociosanitari, com està el compliment
d’aquest pla, Sr. Conseller. Com està el compliment del Pla de
salut mental a la nostra comunitat. En resum, molts de
compromisos incomplerts, problemes sanitaris que vostè és
incapaç de resoldre i problemes nous que ha creat vostè sense
cap necessitat com la reorganització sanitària, tancaments de
serveis, exigència del català i una negativa sistemàtica a
acceptar qualsevol proposta del Partit Popular tot i que es
demostra que moltes d’aquestes propostes haurien estat
positives per millorar la seva gestió, gestió que dóna lloc a una
pèrdua de la humanització a la sanitat pública balear ja que es
gestiona d’esquena tant als professionals com a les necessitats
dels usuaris de la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Bon dia, Sr. President. Bon dia, Sra. Diputada. Miri, crec
que ja està molt demostrat que tenim visions diferents del que
passa. Vostè sempre ens critica. Molt excepcionalment ens diu
que feim qualque bé, però jo crec que avançam i ho feim de
forma positiva. Sí m’agradaria fer una petita reflexió, és molt
important tenir clar que el servei públic de salut és un pilar bàsic
de l’estat del benestar, que és necessari, que és un element de
cohesió social i que, per tant, tota aquesta crítica negativa i
continuada tenc dubtes del que vostè pretén. 

Nosaltres volem una assistència sanitària de qualitat, però si
feim més coses i milloram el que feim imagini's vostè que
vàrem trobar. Això ja va començar amb un esforç pressupostari
d’un augment d’un 10% l’any 2008 i amb un augment superior
al 5% en el pressupost d’enguany, de l’any 2009. Uns augments
pressupostaris molt importants en les conjuntures que nosaltres
tenim avui en dia que no tenen res a veure amb la conjuntura
que vostès tenien. Amb aquest pressupost hem d’intentar fer un
esforç de seny, de racionalitat, de prioritzar inversions, de
millorar els recursos propis, els tècnics i els humans, però també
ser molt més eficients en la gestió.

Vostè ha parlat de moltes coses, per exemple, recursos
humans, atenció primària. Nosaltres és veritat que en aquests
vint mesos hem posat 36 metges de família nous, hem posat 7
pediatres, hem posat 49 infermeres, i això ha estat la mesura que
ens ha permès disminuir, quasi en un 12%, les targetes
sanitàries que té cada metge de família. Hem passat de 1.900 a
menys de 1.700, això implica que els professionals poden
treballar millor i si els hem hagut de posar és perquè hi
mancaven i perquè qualcú anteriorment no ho va fer.

Parla d’infraestructures, jo no parlaré de les infraestructures
que va tenir l’oportunitat d’inaugurar la Sra. Castillo, això és
acció de govern, el que està planificat s’ha de continuar com a
acció de govern. Podríem parlar de l’hospital nou de Menorca,
qui és que va posar la primera pedra? O qui és que va deixar el
projecte d’Inca? Això és el de menys, l'important és que els
ciutadans puguin gaudir d’unes infraestructures. És veritat que
nosaltres hem pogut inaugurar catorze centres de procedència
molt diversa i l’important és que ha millorat el servei a 160.000
persones i que, a més, els ciutadans tenen una millor
infraestructura. També és veritat que estam en fase de
construcció de set centres més i tenim previst licitar molt aviat
quinze centres més.

Evidentment, a qui li toqui inaugurar benvingut sigui, però
hi ha una línia en infraestructures, com hi ha una línia a la seva
illa a Eivissa. Totes les inversions que es varen fer l’any passat
d’un valor superior a 6 milions, 32 llits, l’hospital de dia
oncològic, l’augment d’espai dins urgències, els nous
quiròfans... tot això no és important, l’únic important és una
tramitació administrativa urbanística que vostè sap positivament
que no és competència de la Conselleria de Salut. El repte és el
nou hospital i serà una realitat, i això és competència d’aquest
conseller i per això hi ha un projecte arquitectònic, hi ha un pla
funcional i començarà a rodolar molt prest.

Existeixen altres coses a més de l’illa d’Eivissa, existeix
l’Hospital de Manacor que té un pla director d’una obra que
ampliarà aquest servei. Això que vostè diu que desmuntam els
hospitals comarcals doncs jo no he trobat cap projecte de
l’anterior administració per a un pla director nou a l’Hospital de
Manacor que millorarà molt les condicions dels professionals i
dels ciutadans, una inversió de 13 milions. Vostè parla de
reorganització a Inca, vostè sap la quantitat de professionals que
hem hagut de posar? Això ha permès l’augment d’una activitat
quirúrgica, per exemple, o d’una activitat assistencial. Nosaltres
tenim, i ja li ho hem explicat, les millores per a l’Hospital
d’Inca. Hi ha un projecte de la comunitat autònoma, el projecte
de Son Espases, i vostè sap que no és el que vostè diu que
millora de l’hospital, el que milloren són deficiències que vostès
no varen contemplar molt importants, en les condicions
tècniques d’adaptació de disminuïts, en la millora de serveis i
moltes altres coses.

Nosaltres treballam perquè els treballadors, els
professionals, tenguin millors condicions de feina. Ja ha sortit
la convocatòria d’aquesta oferta pública d’ocupació de 4.000
places de set categories fins l’any 2010 que vostès no varen
voler treure i ha estat la primera convocatòria de més de 800
places d’infermeria i de més de 26 comares. És una passa
endavant. Nosaltres hem fet un pla d’ordenació de recursos
humans, que no vàrem trobar, hem creat la figura de l’emèrit,
hem creat mesures que fan que els professionals puguin
vincular-se millor a les illes menors i també modificam moltes
coses en el servei de salut. Hem introduït mesures de
modernització del servei de salut, des de la recepta electrònica
que s’ha possibilitat d’una idea que va sorgir fa uns anys, de
l’anterior administració, que nosaltres hem continuat perquè és
positiva per als ciutadans, per a l’administració, per als
professionals i això és el que hem fet, igual que la història de
salut digital, perquè, antre d’altres coses, les aplicacions
informàtiques suposen millora en la prestació sanitària.

Vostè treu el tema dels estudis de grau de medicina. Ja li
vaig explicar en el meu despatx i en seu parlamentària com
funciona això de crear uns estudis de grau de medicina. Això és
competència de la Universitat, que està fent feina, que ja té un
esborrany de pla d’estudis, i la Universitat ha de polir aquest
projecte, que no és una qüestió que ha de crear cap conselleria.
Això ho fa dins la seva autonomia la Universitat de les Illes
Balears, i en aquest sentit està treballant.

Diu que nosaltres no afegim prestacions. Idò crec que el seu
compte és el compte de la padrina, perquè vostè ha enumerat
una sèrie de coses però n’ha deixat moltes. 

Vostè fa demagògia amb els trasllats. Nosaltres fins ara hem
fet el que vostès varen deixar damunt el BOIB, que és una
augment d’IPC; això és el que varen deixar, això és el marc
legal que tenim. Com que a nosaltres no ens agrada, posarem
una proposta nova. Ara resulta que som nosaltres els dolents,
però escolti, és que nosaltres fins ara hem estat fent el que
vostès varen deixar, que l’únic que contemplava era un augment
d’IPC; crec que no parlava de res d’abonament d’hotel ni de
mitja pensió. Nosaltres hem estat fent el que vostès varen deixar
i no hi estan d’acord.
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Vostè també ha parlat de llistes d’espera. Clar, l’activitat del
servei ha augmentat molt l’any 2008, però a vostè no li interessa
això, no li interessa. Aquest mes de març nosaltres li vàrem dir
que les llistes d’espera són dinàmiques, aquest mes de març
estaven a 52 dies, una xifra bastant bona per al conjunt del país,
havien disminuït 1.000 persones en el darrer any. El 80%
d’intervencions quirúrgiques per primera vegada a la nostra
comunitat es fan dins els primers tres mesos, per primera vegada
el 80%. I això per què és?, perquè ha augmentat l’activitat
quirúrgica en 4.000 intervencions, quasi un 8%. Això és gestió,
això es fer les coses com toca. Evidentment augmenta la
població, augmenten les indicacions perquè la gent per sort viu
més temps, i per tant nosaltres hem de donar i gestionar totes
aquestes coses.

Crec que les dades del Servei de Salut quant a activitat són
dades que ens indiquen de quina manera estam millorant, i totes
augmenten i això és positiu. Nosaltres estarem sempre amb
vostè quan les propostes siguin en positiu, de millora, i això és
el que nosaltres hem anat demostrant al llarg del temps. Estam
a meitat de legislatura, hi ha projectes que encara s’han de
desenvolupar però que evidentment jo puc afirmar en aquests
moments que la qualitat assistencial i la salut dels nostres
ciutadans està millor ara que fa dos anys.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per fixar posició i per un temps de cinc
minuts intervé en nom del Grup Mixt la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, nosaltres aprofitarem aquesta
interpelAlació per comentar alguns aspectes de la seva gestió
referits fonamentalment a l’àrea de salut d’Eivissa, tot i que
comentarem també algunes qüestions d’àmbit general.

En primer lloc voldríem expressar-li la nostra satisfacció per
les darreres decisions que s’han pres en relació a la construcció
del nou hospital d’Eivissa, aposta que és fonamental per a vostè
i també per al nostre grup, per a Eivissa pel Canvi. Pensam que
ha estat una bona notícia, tot i que sembla que al partit de
l’oposició no li sembla que sigui una bona notícia, però
nosaltres sí pensam que és una bona notícia, l’anunci fet el
passat dijous pel Govern en relació a l’aprovació d’un decret llei
que haurem de validar en aquesta cambra i que sobretot
permetrà agilitar els tràmits per al començament de la
construcció d’aquesta infraestructura tan necessària per a
Eivissa. Aquesta és una passa més que se suma a totes les
anteriors donades per les diverses administracions implicades,
i pel que fa al Govern nosaltres volem destacar les més recents.
Una és la declaració d’interès autonòmic que el passat 13 de
febrer es va concedir a les obres del nou hospital, i també
l’anunci fet sobre l’ampliació de la cartera de serveis amb la
incorporació de les especialitats de radioteràpia, neurocirurgia,
cirurgia vascular, maxilAlofacial, hemodinàmica i ressonància
magnètica. Nosaltres estam esperançats que es compleixi el

començament d’obres en les dates anunciades, així com els
terminis d’execució perquè el nou hospital sigui una realitat cap
al 2011.

Una segona qüestió que valoram també positivament és el
compliment del compromís de millora de les condicions de
desplaçament dels malalts i dels seus familiars. Efectivament
nosaltres li hem donat i li donam un vot de confiança perquè
pensam que és un problema important que afecta malalts i
familiars de totes les illes, però d’una manera molt clara els
d’Eivissa, de Formentera i de Menorca. Aquest tema ha estat
objecte de discussió tant en el plenari com en comissió en
nombroses ocasions, i volem recordar la proposta de resolució
que va sortir del darrer debat de política general: la decisió de
concedir abonaments d’hotel que inclouen allotjament i mitja
pensió i la pujada dels diners destinats a pagar el transport de
l’aeroport a l’hospital pensam que suposa una millora
substancial, un canvi qualitatiu i quantitatiu notable respecte a
la situació actual, que justament és la que va deixar el Partit
Popular i que ara tan critica. El conseller ha dit que serà a partir
de la pròxima tardor quan es posaran en marxa aquestes
mesures; nosaltres esperam que sigui com més prest millor.

Llistes d’espera; nosaltres també volem parlar de llistes
d’espera. Pensam que s’està fent feina i una bona feina en la
bona direcció. Som conscients que les dades puntuals d’un mes
poden canviar de forma substancial en un període de temps
relativament curt. Nosaltres defensam que les llistes d’espera
s’han de fer servir com un indicador més de qualitat assistencial,
però pensam que no és convenient ni l’alarmisme ni l’ús
partidista que moltes vegades ens trobam en aquesta qüestió.
Com que avui estam parlant gairebé tot el temps de l’illa
d’Eivissa, sí que volem destacar les darreres dades que nosaltres
vàrem conèixer el mes d’abril referides a l’Hospital de Can
Misses, en què es parlava d’una reducció d’un 18% de la llista
d’espera; nosaltres pensam que això té a veure, i així s’ha de
reconèixer, amb la inversió feta a l’hospital l’any passat.

Quarta qüestió, un tema que es pot considerar menor però
que nosaltres volem destacar. Són les actuacions que s’estan
duent a terme per la seva conselleria en relació a dotar l’illa
d’Eivissa de dues UVI mòbils durant les 24 hores del dia tot
l’any. Estam pendents d’aquesta pròxima ampliació del servei
i sabem que serà a partir de l’any pròxim quan es completarà
durant els dotze mesos anuals.

Ja en un àmbit general volem esmentar l’oferta pública
d’ocupació a la seva àrea. Des del nostre grup valoram
positivament el compromís de la seva conselleria en relació a la
creació i consolidació de llocs de feina, així com a la
fidelització dels professionals. 
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Una breu referència a la grip A. L’altre dia, quan vostè feia
la compareixença de manera voluntària a la comissió, nosaltres
li expressàvem el nostre suport perquè consideràvem que era
una bona gestió i que ara s’està demostrant. Pensam que és
responsabilitat dels grups parlamentaris donar-li suport en
aquestes actuacions. 

Ja per concloure li voldríem plantejar simplement dos
suggeriments de línies de feina que nosaltres pensam que
necessiten un impuls; d’una banda, intentar millorar l’ambient
laboral a l’Hospital de Can Misses per diversos problemes que
s’han plantejat en relació amb la reestructuració de torns de
feina d’infermeria o la comunicació amb la gerència. I un segon
tema també al qual volem que es doni un impuls serà el de
completar la xarxa d’atenció primària amb la construcció dels
centres de salut de Sant Josep i de Sa Colomina; és ben cert que
la declaració també d’interès autonòmic que es va produir
juntament amb la de l’hospital a data de 13 de febrer ens resulta
també una notícia alentadora.

En resum, Sr. Conseller, l’encoratjam a seguir amb la seva
feina posant la millora de la sanitat pública i la millora de
l’assistència sanitària dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears com a eixos fonamentals de la seva gestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bon dia, Sra. Presidenta, moltes gràcies. Senyores diputades,
senyors diputats, ens trobam davant una interpelAlació -trobam-
molt genèrica; és dificultós a vegades posicionar-se en cinc
minuts sobre tota la política d’una conselleria. Pareix que en
principi l’institut de la interpelAlació valdria la pensa centrar-lo
en algun d’aquests aspectes perquè permet aprofundir-hi o tenir-
ne una opinió i treure’n d’alguna manera més rèdit, de la
informació que pot aportar el conseller. Al final una
compareixença en aquest sentit és gairebé un altre debat de
pressupostos o una línia tan general que ens resulta molt difícil,
sobretot per part del nostre grup, posicionar-nos en 5 minuts,
més enllà del que és el reconeixement de la importància de la
salut dins el sistema general del benestar, i aquest terç del nostre
pressupost, més d’un terç del pressupost de la nostra comunitat
autònoma, que es dedica a intentar gestionar de la millor manera
possible aquestes demandes, crec que es fa una tasca meritòria
i especialment jo crec que, com ha apuntat el conseller, en un
moment de gran dificultat econòmica l’esforç que es fa per estar
a l’alçada de les demandes és molt important.

Per ventura els que tenen receptes tan senzilles com baixar
els ingressos, baixar els pressuposts de l’any 2009 perquè estan
mal calculats els ingressos, baixar l’endeutament del 2009
perquè no s’hauria de tenir, i així i tot pujar les despeses de
sanitat d’una manera espectacular, doncs ja ens explicaran com
ho fan. Els ho hem demanat cada vegada i no hi ha manera de
treure’n clarícia, però des del rigor i realment haver de donar
cobertura real a les demandes sanitàries de la nostra població,
creim que el Govern ho fa amb prou eficiència.

Respecte dels equipament és prou conegut que nosaltres
pensam d’antuvi que la gran estrella de la legislatura és un
hospital equivocat, a un lloc equivocat com és Son Espases -ja
no hi tornaré a entrar perquè crec que ha tengut prou debats i és
prou coneguda la situació i la posició de tots els grups, però
encara ens trobam amb aquesta iniciativa-, i ara per intentar
resoldre amb la màxima celeritat el tema de Can Misses
nosaltres també trobam desgraciat que hi hagi una dificultat de
planificació de les instalAlacions sanitàries amb prou temps, amb
prou racionalitat com perquè siguin plantejades en els plans
territorials i en els plans urbanístics. Ens ha passat pràcticament
amb totes que s’ha hagut de córrer darrere requalificacions de
terrenys: a Inca, a Son Llàtzer, a Son Espases... En cada un
d’ells realment no hi ha hagut mai una previsió ordinària,
normal, d’aquest planejament, però estam convençuts que allò
important és que es dugui a terme i per tant celebram i felicitam
que no siguin entrebancs de tipus formal els que dificultin
aquesta iniciativa. També l’increment de centres de salut, com
s’ha apuntat, i encara en caldrien. 

Són moltes les mancances de la nostra salut. Aquestes 4.000
places que ara surten realment són un esforç també important de
donar seguretat als llocs de treball. Nosaltres hem de lamentar,
Sr. Conseller, aquesta exempció del català que es fa en aquesta
convocatòria. Pensam que a un país on el català fos normal és
evident que les llengües oficials han de ser conegudes per tota
la funció pública; lamentam sobretot que malgrat que vostè hagi
fet una exempció i doni dos anys per entrar encara hi hagi una
política, hi hagi unes demandes del principal partit de
l’oposició, del partit més votat del país, que consideri que donar
dos anys per aprendre una llengua és una política antisanitària.
La veritat és que ho lamentam i des de la nostra posició animam
perquè es prenguin totes les mesures perquè la funció pública
conegui les llengües oficials del país.

També l’animam a anar avançant en la facultat de medicina.
Qualsevol d’aquests temes, com se sap, tant en atenció primària,
com en sociosanitari, amb especialitats, amb les demanades que
ha aprovat aquest parlament, ens duria a un debat sencer i
tendrem ocasió de tenir-lo, és segur, dins aquesta legislatura en
comissió i en ple, però també el volem animar, ja dic, en aquesta
tasca que té encomanada en part, perquè en part és sobretot una
tasca de la Universitat i de la mateixa Conselleria de Cultura, de
la facultat del medicina. 

I també felicitar-lo i apuntar si ens pot donar qualque
novetat o vol fer alguna precisió en aquesta interpelAlació del
tema de la grip A i el cas d’Eivissa. Jo crec que sí que hi ha
hagut un desplegament eficient. Nosaltres volem agrair la seva
compareixença ràpida a la Comissió de Salut, però si ara en
aquesta ocasió de la interpelAlació global hi pot fer algun
comentari també li ho agrairíem.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Atès que normativament a la
interpelAlació els diputats que parlen es posicionen però no
parlen amb l’interpelAlant, ens limitarem a explicar el que
pensam que s’ha fet des de la conselleria, però no podem obviar,
Sr. Conseller, dir que és dificilíssim no trobar un opositor res,
absolutament res, que hagi fet bo i que tot sigui dolent. Jo crec
que és bastant difícil aquest posicionament però, bé, cadascú té
la seva opinió. Nosaltres esperarem en el seu moment la moció
que farà el Partit Popular que, atesa la intervenció d’avui, serà
segurament constructiva i podrem donar-li suport fins al final.

Nosaltres estam d’acord amb vostè quan va dir que la
política sanitària avui està basada en la persona com a usuària
de la salut. Nosaltres creim que si alguna cosa bona té la
transferència, que en té, evidentment és que augmenta l’equitat
territorial: desapareixen els problemes interterritorials, que són
molts, però l’equitat territorial augmenta, i aquí s’està
demostrant, en la política sanitària que està fent aquest govern,
que és de cara al ciutadà i no d’esquena als ciutadans, com s’ha
dit. Nosaltres pensam que s’han fet millores importantíssimes:
a Menorca s’ha fet l’hospital de dia de psiquiatria, a Manacor hi
ha un pla director que és molt important, s’està plantejant i es
podrà construir el nou hospital d’Eivissa, a Formentera també
hi ha millores, etc., etc. 

Pensam, per tant, que de cara als ciutadans es fan millores
importants. Els trasllats amb avions, amb el nou concurs que hi
ha, que s’ha intentat pervertir dient, a Menorca per exemple, que
no hi haurà helicòpter, que l’helicòpter que no hi haurà a
Menorca es porta a Eivissa quan és estrictament fals, a
Menorca, segons el nou concurs, hi haurà un avió en el qual es
podran manipular els malalts si hi ha algun problema, igual que
a Eivissa; hi haurà un avió a Menorca i un a Eivissa, i
l’helicòpter evidentment se suposa que serà per als trasllats de
Formentera a Eivissa i viceversa. Per tant és una millora més.

Respecte als trasllats jo diré molt poca cosa. Els trasllats es
varen trobar com es varen trobar, que era relativament..., s’havia
anat posant des del seu moment i va anar augmentant l’IPC.
Què s’ha fet ara?, idò posar un abonament, posar 10 euros per
dinar que serà poc; sí que és poc, jo ja vaig dir l’altre dia que
l’abonament segurament no serà per al Valparaiso, però bé, un
abonament per dormir a mitja pensió, per tant dormir i sopar, és
una millora. Això està treballat, nosaltres pensam, de cara al
ciutadans. Per tant estem contents i donam suport a aquesta
gestió.

Respecte a altres temes que ha tractat vostè i molt
ràpidament, a primària nosaltres pensam que és important el
descens del nombre de cartilles. Sabem que només a Eivissa hi
ha 52 professionals nous, entre ells 15 metges de primària i 10
d’infermeria que evidentment eren necessaris; es van trobar
quan va començar aquesta legislatura un problema
importantíssim que va desembocar en una vaga, en una vaga
que no podem oblidar que venia duita perquè així com parlem
dels trasllats, que s’augmentava només l’IPC, a les guàrdies

només s’augmentava l’IPC, Sr. Conseller. Hi va haver una
transferència el gener del 2002, les guàrdies mèdiques van
augmentar molt aquells dos anys i després es varen augmentar
l’IPC i la bomba va esclatar en les mans. Els recursos humans
jo crec que han millorat, s’ha fet després de la vaga una
fidelització important de cara als professionals. La carrera
professional, que en principi era tan sols un augment de sou
camuflat, en aquest moment pensam que s’està fent un estudi de
com fer una carrera professional com toca, inclosos els metges
que es jubilin, que seran emèrits, que ja n’hi ha algun en
hospitals, a Son Dureta en concret. I per últim sobre aquest tema
l’OPE, que és la primera que es fa, amb 2.768 places, que és
més del 50% d’interins. Pensar i dir que no s’ha fet res durant
dos anys a mi em sembla literalment exagerat.

Volia també parlar, ja tenim un poquet de temps encara, del
català. A l’OPE sí, hi ha el català, però bé, jo crec que estem
parlant de coses que...; qui va fer la Llei de funció pública?, qui
va fer la Llei de normalització lingüística? El català, el C, es
demanava; el problema que hi ha és que no havien sortit places,
i ara ens hem trobat el pastís aquí, i quan s’intenta arreglar
d’acord amb uns i en desacord amb altres hi ha gent que va a
una manifestació a dir que hi està en contra, i no només el
sindicat (...), sinó altra gent de partits polítics. Jo no ho entenc.
S’aprofiten alguns de determinades posicions, ja sigui aquesta,
ja sigui algun tema més greu que passa en alguns hospitals i
aprofiten per intentar fer política de coses que pensam que no
s’ha de fer

Per últim, Sr. Conseller, pensam que l’augment de
pressupost, sense ser suficient, és important, en aquest moment
és un 35% del total del Govern, però també és cert que el
pressupost del Govern ha augmentat bastant. Estam també
contents que en el Consell Interterritorial hagin desaparegut
aquestes portades de diaris, sempre, que se van unos, entran los
otros, ningú no participa, què és el que passava?

També per acabar, vull parlar un moment de la grip nova.
Pensam que el tractament que es va donar a aquesta grip,
l’explicació del que va passar, del que passa i del que,
desgraciadament no acaba, sinó que continua i va potser a més,
no li donaré mai la culpa a vostè evidentment sobre aquest
assumpte, els altres potser la hi donaran, però pensam que el
tractament va ser bo, no va ser igual que altres vegades s’ha fet
a aquest parlament -parlo del Clarafenicol- però aquesta vegada
sí va ser bo, vostè va sortir al Parlament i va explicar a la
comissió corresponent el que tocava.

Per últim i per acabar, no parlaré de llistes d’espera perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gascón, ha d’acabar.
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EL SR. GASCÓN I MIR:

Estic acabant, presidenta, és un segon. No parlaré de llistes
d’espera, només és que he trobat unes dades de l’Informe 2008
de servicios sanitarios, comparació de posició entre comunitats
autònomes i valora 17 punts de baròmetre sanitari, de l’OCU,...
vull dir, de ciutadans que prefieren la asistencia sanitaria
pública, valoración global, demora media valorada per l’OCU,
etc. El 2004 en teníem cinc per darrera, el 2005 vàrem millorar
i en vàrem tenir sis per darrera, el 2006, que ha hi havia política
plena del Partit Popular en teníem quatre només per darrera, ja
anàvem per avall, cinc el 2007 i aquest any ja en tenim set per
darrera. És a dir que francament els ciutadans noten una
milloria, Sr. Conseller.

Evidentment, tampoc no som objectiu, no tot és dolent ni tot
és bo, però aquesta és la nostra posició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascón. En torn de rèplica té la paraula l’autora
de la interpelAlació, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, m’agradaria començar
demanant a la Sra. Suárez que quan parli a aquest parlament
procuri no fer judicis de valor sobre el que pensa el Partit
Popular i sobretot que no digui mentides perquè crec que he dit
ben clar -i així constarà al Diari de Sessions-, quan he començat
a parlar de l’hospital d’Eivissa, he començat dient que aquesta
era una bona notícia. Per favor, Sr. Suárez, quan pugi aquí a
parlar ho faci en nom seu o del seu grup, però eviti com li dic
judicis de valor sobre el que diu o pensa el Grup Parlamentari
Popular.

Sr. Conseller, no és feina de l’oposició venir aquí a alabar-
lo, al manco no és el que tenc entès, penso que hem de
fiscalitzar la seva gestió, aportar iniciatives i intentar, encara
que sigui una feina molt difícil, que se n’aprovi alguna. El Partit
Popular el que vol és una assistència sanitària de qualitat a
aquesta comunitat autònoma i això no ho aconseguirem amb
l’autocomplaença que vostè normalment s’aplica. Li demanaria,
Sr. Conseller, una mica d’autocrítica i potser així les coses
aniran una miqueta millor.

Vol dir, Sr. Conseller, que totes les nostres propostes són
negatives? Crec que el nostre grup presenta iniciatives per
ajudar-lo a millorar i com li dic, totes es rebutgen
sistemàticament, perquè el que em faltaria per sentir és el que
crec que ha volgut insinuar el Sr. Gascón quan deia que quasi,
quasi donam la culpa al Sr. Conseller sobre el tema de la grip A.
Evidentment, la seva compareixença, la hi vam agrair la
setmana passada o l’altra a la Comissió no permanent de Salut
i crec que li vam dir ben clar que tenia tota la nostra
colAlaboració i que estàvem al seu costat en aquest tema.

Un altre tema sobre el qual parla, el tema de personal, que
han posat tant de personal. És clar, crec que es van fer a
l’anterior legislatura unes infraestructures que es posen en
marxa ara, idò tenien planificat tota una sèrie de personal
corresponent per poder fer funcionar aquestes infraestructures.
Bé, tots els grups, crec que duien la lliçó apresa i ni tan sols han

escoltat allò que he dit, perquè no he dit en cap moment que no
s’hagi fet res en dos anys. He dit que segurament s’han fet coses
bones, però que no em toca a mi realçar-les, ja les ha explicat el
Sr. Conseller.

El nostre grup -com dic- ha presentat moltes iniciatives,
totes s’han rebutjat. Hem presentat iniciativa respecte al pla de
xoc per reduir la llista d’espera, per fer un pla d’educació
sexual, per fer mesures per fidelitzar els professionals, obrir els
PAC de Can Picafort i Portocristo, fer un estudi per conèixer la
realitat de la manca d’especialistes a les nostres illes per poder
així acabar amb aquest problema, però bé, tot s’ha rebutjat.
Sempre tot el que nosaltres diem és negatiu, no hi ha res positiu
en allò que diu el Partit Popular. 

Miri, Sr. Conseller, és el seu problema, ja li ho he dit moltes
vegades. Estam per donar-li suport en temes que són temes
d’Estat. Si no volen la nostra ajuda, bé, està clar que el que ha
fet aquesta legislatura, al que portem de legislatura, sobretot als
últims mesos, és prioritzar d’entrada el coneixement de la
llengua catalana. A més a més, ha demanat als professionals,
mitjançant una enquesta, quina és la seva ideologia política.
Això són les seves prioritats sanitàries, Sr. Conseller? Això,
l’únic que fa és desmotivar els professionals, són els usuaris de
la sanitat els que han de ser el centre de la seva gestió, no els
interessos polítics d’un pacte de progrés que ja no s’aguanta.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Thomàs.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, no sé si som
molt o poc autocomplaent, però per descomptat esperava que
vostè no s’autojustifiqués perquè acaba d’estar aquí cinc minuts
en què l’únic que ha fet ha estat autojustifica-se. Crec que estam
davant una interpelAlació sobre la política sanitària i
evidentment amb el darrer exemple que ha posat ja d’un
projecte de recerca i de lligar-lo a demanar ideologies
polítiques, crec que vostè mateixa es retrata. 

Sr. Suárez, li vull agrair les seves paraules, sap que
treballam per millorar el que és específicament Eivissa,
especialment en el tema de l’ambulància amb UVI de Sant
Antoni que començarà a rodolar específicament perquè continuï
caminant i feim l’esforç específicament amb l’OPO, que surten
102 places d’infermera a Eivissa, Formentera i 8 de llevadores.
Evidentment, ens queden reptes per fer en infraestructures i
altres coses, però l’important és el camí que duim. 

Evidentment, ja ho he dit, Sr. Alorda, el tema dels estudis de
grau en aquest moment està dins l’àmbit que ha d’estar que és
el de la universitat i evidentment tant la Conselleria d’Educació
i Cultura com la Conselleria de Salut i Consum, perquè no
oblidem que les facultats de medicina a partir de tercer estan
dins hospitals i centres de salut, nosaltres estam per donar
suport, ajudar i complementar la tasca que fa la Universitat. 
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Hem procurat incidir en moltes coses, diferents persones han
parlat de la nova epidèmia de la grip A, en tot moment he
intentar donar informació cap al conjunt dels ciutadans i per a
aquells que representen la voluntat dels ciutadans que són els
diputats i per això vàrem fer la compareixença dins comissió.
Crec que des de la conselleria, des del Consell de Salut en cap
moment no s’han llançat missatges ni de alarmisme ni
d’emergència, però la nostra obligació és posar el serveis
sanitaris, els serveis d’epidemiologia, de vigilància de la salut
en situació d’alerta pel que pugui venir i poder atendre els
problemes de salut dels ciutadans que és el que ha passat fins
ara i aquest cas que es va confirmar ahir a l’illa d’Eivissa.

Crec, Sra. Castro, que duim una línia de millora. Una línia
de millora que ha de ser progressiva. Ha tornat treure el tema de
l’Hospital de Can Misses, només li diré que, entre altres
institucions o partits, va ser el seu mateix partit que el mes de
març va demanar al Govern, a la conselleria, que fes coses
perquè l’hospital fos una realitat. Per tant, nosaltres hem
respectat l’autonomia de les diverses institucions i en el moment
en què ens han demanat que els donàssim una mà, els l’hem
donada, perquè els que ens interessa és que l’hospital sigui una
realitat.

Vostè, sembla que com ja s’ha dit aquí no és capaç de trobar
ni un punt de millora en la gestió. Crec que hi ha dades que són
positives, crec que ho ha tornat treure perquè viu i és d’una illa,
de l’illa d’Eivissa, sembla que no és suficient aquesta millora
que proposam per al trasllat d’aquests 37.000 ciutadans que es
mouen entre les illes cap a la península i si ho hem fet, li torn a
dir ho hem fet perquè el que vostès varen deixar no ens agrada
i com no ens agrada ho milloram. Primer no es queixen del que
vostès feien, però es queixen de les millores que volem
introduir. Mai no han donat un bo d’hotel, mai no han donat
mitja pensió i només pagaven el taxi d’anada, no pagaven el taxi
de tornada.

Per tant, tot això són millores. Que el que proposam no és
suficient? Ho podem discutir, però evidentment, no em diguin
que el que vostès tenien era bo.  Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs.

III. Moció RGE núm. 7646/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de cultura, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 5835/09.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 7646/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en matèria de cultura derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 5835/09.

Intervé en nom del Grup Parlamentari Popular la Sr. Feliu
per un temps de deu minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, fa uns
quinze dies vàrem dur a terme a aquest parlament un debat
d’interpelAlació entorn a la política cultural que du a terme el
Govern. Un debat d’interpelAlació que entenc, crec que no va ser
entès per part de la consellera que la veritat és que lament que
no sigui present en aquest debat d’avui, idò no va ser entès per
part de la consellera ja que va titllar el debat d’interpelAlació de
visió tremendista, apocalíptica, amb un discurs demagògic de
cara a la galeria. 

Crec que està clar que la consellera desconeix quines són les
obligacions de l’únic grup de l’oposició que no és més que
plantejar debats i que, si consideram que és important que quedi
clar i volem conèixer que és el que es fa el Govern en matèria
cultura el més adient és presentar un debat d’interpelAlació i
conseqüentment també el debat d’ara de la moció per tal
d’intentar encaminar una miqueta la política cultural que tan
desencaminada va per part del Govern de les Illes Balears.

A la interpelAlació la consellera no ens va contestar
pràcticament a res. Tal vegada, l’únic que va quedar ben clar és
que moltes coses no s’havien fet i que moltes coses tampoc no
es pensaven fer. Això, la veritat és que és, en resum, el que
vàrem treure en clar d’aquell debat d’interpelAlació de fa quinze
dies.

Temes com el desenvolupament normatiu de les lleis d’arxiu
i biblioteques, no se’ns va aclarir res. Crec que és important que
aquest parlament insti el Govern que desenvolupi aquestes dues
lleis que són dues lleis que varen ser aprovades amb un ampli
consens a aquest mateix parlament la passada legislatura i que
sembla que la consellera no sap encara que és la seva obligació
posar-les en marxa. Esper la valentia de tots els grups que donen
suport al Govern a l’hora de fer complir -no demanam res més-
una llei que va ser aprovada per aquest parlament amb molt de
consens -torn a repetir- per molts de grups, pels grups que ara
donen suport al Govern.

Ja han passat dos anys, la consellera encara no sap que és
urgent i que és obligatori que posi en marxa aquestes dues lleis.
Només, quan vaig treure aquest tema al debat d’interpelAlació,
ens va dir la consellera que es treballava per fer una revisió de
la reglamentació d’excavacions; en tema de biblioteca es va
parlar de política de personal, etc., no ens va dir res;
desenvolupament reglamentari de la Llei d’arxiu, no es va dir
res; desenvolupament reglamentari de la Llei de biblioteques, no
es va dir res. Han passat dos anys i encara no s’ha fet
absolutament res i això és molt greu perquè és un incompliment
claríssim d’una llei aprovada per aquest parlament.
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Altres temes. Ens va dir la consellera que el Consell de les
Arts i de la Cultura era un projecte de legislatura, un projecte
que pel que es veu, ja ha passat l’equador de la legislatura i si
alguna cosa ens ha quedat ben clar és que no té cap intenció de
dur-lo endavant. Va dir que es tractava d’un projecte que
suposava un cost molt elevat i de molts de càrrecs i que per això
esperen el moment més favorable per posar-lo en marxa. És a
dir, no es farà. Això que com ja he dit en reiterades ocasions,
aquest és un compromís electoral i a més, és un compromís del
pacte de governabilitat, pacte que varen signar tots els grups que
estan aquí presents, que donen suport al Govern i que -entenc-
és realment espectacular aquesta manca d’intenció de posar en
marxa un compromís.

Des del Grup Parlamentari Popular proposam que es pugui
discutir, simplement proposam que es pugui consensuar un
model de Consell de les Arts i de la Cultura entre tots els grups
adaptat a la realitat actual, és clar, ara estam en un moment de
crisi, un moment complicat, però això no ha de ser una excusa
per tal de no dur endavant un projecte d’aquestes
característiques. Estam convençuts que arguments com aquests,
emprats per la mateixa consellera, de dir que és un projecte molt
costós i amb molts de càrrecs és un argument per sortir del pas
i és un argument per passar-hi per damunt sense fer res.

Volem fer feina, volem que el Govern presenti dins els
propers quatre mesos una proposta de constitució del Consell de
les Arts i de la Cultura, que puguem consensuar entre tots els
grups i que sens dubte surti el millor model i el més adequat pel
temps que corren.

Ens posam a disposició del Govern per tal de treballar en
aquest tema, però crec que el tema de la crisi no ha de ser una
excusa per tal de no posar en marxa un projecte d’aquestes
característiques. Esper també obtenir el suport de tots els grups,
als quals vull recordar una vegada més que ho varen signar dins
l’acord de governabilitat i que entenc que ha de ser també del
seu interès que aquest tema vagi endavant.

Un altre tema sagnant, la biblioteca central d’Eivissa i el
Museu Arqueològic. La consellera va dir al debat
d’interpelAlació que fins a l’any 2011 -fins al 2011- no es podran
començar les obres. Aquest tema, la veritat és que ja no sé com
l’he de qualificar. Realment el ministeri i el Govern pens que
se’n riuen de tots nosaltres i molt especialment dels ciutadans
eivissencs. Era un tema que ja estava tancat a l’anterior
legislatura. Era un tema que l’estiu passat el ministre de Cultura
quan va anar a Eivissa va anunciar que ja es posaria en marxa
i és un tema que ara la consellera ens anuncia que fins el 2011
no es començarà a fer res. Els terrenys es varen cedir ara fa
quatre anys per part del Consell Insular d’Eivissa i ara, la veritat
és que no sé què esperam per començar ja les obres. 

Creim que hem de ser més seriosos i per això proposam
instar la consellera que reclami el més aviat possible al
Ministeri de Cultura l’inici de les obres tant de la biblioteca
central com del Museu Arqueològic d’Eivissa. Esper també
comptar amb el suport dels grups que sempre, els grups de
l’esquerra, molt especialment han estat reivindicatius en tots els
temes que vénen de Madrid, crec que aquest n’és un i crec que
no hem d’esperar i no hem de donar més aire al ministeri per tal
que passi amb cançons i aquesta biblioteca i aquest museu
comencin ja i no esperar el 2011 per començar les obres. 

Crec que tenen, senyores i senyors diputats, l’oportunitat per
demostrar-nos a tots que els interessos dels eivissencs són els
interessos de tots els ciutadans de les Illes Balears i han d’estar
per sobre dels interessos del Ministeri de Cultura.

En referència a la promoció exterior, la consellera també va
quedar ben a gust explicant tot el que feia la seva conselleria en
matèria de promoció a l’exterior de la nostra cultura, però el cert
és que també va quedar en evidència la manca de coordinació
que en aquesta matèria tenen l’Institut d’Estudis Baleàrics,
l’Institut Ramon Llull i la mateixa direcció general de Cultura.
Creim i demanam a aquesta moció que es reguli i es planifiquin
les competències de cada un i per això volem que la conselleria
faci una norma per tal que es puguin aclarir totes aquestes
accions que al final són accions del mateix govern, però que
massa vegades sembla que competeixen entre ells, aquests
organismes. 

L’únic que demanam en aquesta moció i en aquest punt és
aclarir tot això pel bé de tots i sobretot pel bé dels propis
interessats. El tema del Conservatori Superior de Música i
Dansa, reiterat en aquest debat, la darrera setmana ja se va fer
una pregunta, és un tema que clama al cel també, és un tema que
la consellera en el debat de la interpelAlació va ignorar
totalment, no va donar cap resposta i no va dir absolutament res,
no es va manifestar. La veritat és que aquest menyspreu cap
sobre aquest tema ens preocupa.

El passat mes de desembre, la consellera va dir que tenia un
pla director, encara no s’ha fet res, encara no s’ha presentat res,
no ha començat a funcionar aquest pla director entenem
nosaltres, i consideram imprescindible solucionar aquesta
situació. Per això instam la consellera perquè aquest pla director
que va anunciar el mes de desembre el presenti i el posi en
marxa.

I un darrer punt també important és el referent a les
transferències als consells insulars en matèria cultural. Què
passa amb aquestes transferències, tampoc no es va dir res, jo li
ho vaig demanar en el debat de la interpelAlació, no ens va
respondre. Què passa? Quines decisions s’han pres? Quines
passes s’han fet? A hores d’ara encara no sabem res d’aquest
tema de transferències als consells insulars. Per això demanam
i instam la consellera que presenti davant d’aquest parlament
una planificació d’aquestes transferències als consells insulars.

Poden veure que és una moció allà on entenc jo que tots els
punts tenen una intenció constructiva, una intenció per millorar
i aclarir la política cultural i que ara per ara l’únic grup de
l’oposició, el grup que representa el 47% dels ciutadans
d’aquestes illes, desconeix absolutament quines passes s’estan
donant i quina és la postura del Govern entorn aquests temes
que són molt importants. Jo deman la colAlaboració de tots els
grups que donen suport al Govern, per tal de poder tirar
endavant i que es pugui dur una clarificació, que és l’únic que
perseguim, i tal vegada una empenta al Govern perquè s’animi
i que aquesta absoluta paràlisi cultural que està duent a terme
durant aquests dos anys s’acabi i comencin a pensar i a creure
de ver que en política cultural es poden fer moltíssimes coses i
que és ben necessària per a aquestes illes, sobretot en èpoques
com aquesta, apostar per la cultura. Cosa que ens agradaria que
fos una realitat i ara per ara no ho és.
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Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Passam ara al torn de fixació de posició
i per un temps de deu minuts intervé en primer lloc per part del
Grup Parlamentari Mixt la Sra. Esperança Marí. Molt bé, per
tant intervendrà per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Feliu, el Partit Popular ens presenta una proposició no de llei
feta, des del meu punt de vista, per un seguit d’iniciatives que
bàsicament tenen una relació que és la del calendari. Es veu que
el Govern té un lideratge suficient com perquè el PP s’hagi de
limitar a calendaritzar les propostes que fa el mateix Govern.
Entenc que en un camp com aquest, seria especialment
important que l’oposició pogués proposar alternatives i
presentar algun tipus de projecte propi. Però ens trobam que
senzillament va a remolc d’allò que proposa el Govern i només
es fan propostes en relació amb els terminis o a l’execució de
projectes del propi Govern. Per tant, tenint en compte aquest
tema i tot el (...) de qüestions que se’ns plantegen, les
desglossarem una per una i explicant la nostra intenció de vot.

Quant al primer punt hi votarem en contra per dues raons.
La primera és que ja s’ha fet el document, i així en vàrem parlar
a la interpelAlació, s’ha fet el document d’organització del
Consell de les Arts i aquest es troba actualment en fase de debat.
Per tant, s’hi està treballant. La segona raó és que si en 30 anys
de democràcia no s’ha creat el Consell de les Arts, no crec que
ara ens hàgim d’atènyer a aquest termini de 4 mesos. 

Quant al segon punt, entenem que el PP hauria de retirar-lo
perquè allò que s’hi proposa, la presentació d’un pla director per
solucionar els problemes d’espai del Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears, està fet. Per tant, si està fet
ja està fet. 

Pel que fa al tercer punt, s’està treballant en el
desenvolupament d’ambdues lleis, ambdues lleis que esmentau.
S’està fent des del Govern i s’està portant a terme també des
dels consells insulars i que en tenir les competències en cultura
són les institucions que també tenen les competències en arxius
i biblioteques. Així mateix s’ha constituït la Junta Interinsular
d’Arxius i la Comissió Tècnica, atenent l’article 31 de la llei. En
la mateixa línia i pel que fa a la Llei 19/2006, article 37, també
s’ha constituït el Consell de Biblioteques de les Illes Balears i
s’estan fent moltes més coses, però aquí seria llarg desenvolupar
i tampoc pens que no és l’objecte d’aquesta intervenció. Per
tant, ens sembla prou senyores i senyors diputats del PP el que
s’està fent en aquest camp.

Quant al punt quart el podríem votar a favor, si no fos que
s’estan fent gestions tant pel que fa a la Biblioteca Central
d’Eivissa, com pel que fa al Museu Arqueològic. I entenc, Sra.
Feliu, que som molt reivindicatius i com que som molt
reivindicatius sabem que s’està fent tot allò que es pot des del
Consell Insular d’Eivissa. S’està en la fase de contractació de
l’empresa que ha de realitzar el projecte bàsic i, per tant, el
projecte d’execució d’ambdues obres. Per sort i això sí li he de
reconèixer, tot sigui dit de passada, el solar no es veu sotmès a
la problemàtica d’execució del Pla General d’Ordenació de la
ciutat de Vila.

Pel que fa al punt cinquè, el PP hi mostra potser sense
pretendre-ho, els seus perjudicis tradicionals a l’hora de
difondre la nostra cultura a l’exterior. Comparem la possible
interferència entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Institut
Ramon Llull, amb la quantitat d’organismes de l’Estat espanyol
que es dediquen a la promoció exterior de la seva cultura.
Tenim Institut Cervantes, Sociedad Estatal de Acción Cultural
en el Exterior, Dirección General de Proyección Cultural del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Centros Culturales de
España, Agregados Culturales de las Embajadas, Dirección
General del Libro, etc. Tot això només per començar, després
hi ha totes les menors, més totes les autonòmiques. I tots n’estan
encantats, perquè quanta més promoció exterior tengui una
cultura, més coneguda serà. Per tant, benvinguda sigui la
promoció exterior de la nostra cultura a través d’aquests
organismes, tant de bo en tenguéssim més.

I pel que fa a l’últim punt, el sisè, senzillament voldria
recordar que tècnicament qui traspassa competències als
consells insulars és el Govern, no una conselleria concreta i
esmentada. Vostè sap perfectament que hi ha un calendari de
traspassos de competències i que el Govern està treballant i
seguint aquest calendari de transferències.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Atès que s’han dividit el temps, té la
paraula el Sr. Melià del Grup Mixt també per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, assumim les explicacions i el sentit del vot anunciat
per la portaveu Esperança Marí, per tant intentarem no caure en
repeticions innecessàries. És evident que aquesta moció és una
crítica a les accions concretes que està duent a terme el Govern
de les Illes Balears, no és realment una proposta que presenti
alternatives a aquesta política cultural que s’està duent, no
compartim l’opinió que aquest govern no aposti per la cultura,
és evident que no podem compartir de cap manera aquesta
opinió. Lògicament sempre s’hi poden dedicar més pressuposts,
sempre s’hi pot fer més esforç, tot és millorable en aquesta vida,
però lògicament com a punt de partida de la moció, lògicament
no hi estam d’acord.
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En relació amb el Consell de les Arts i la Cultura, ja s’ha dit,
lògicament dins un pla d’austeritat i dins un moment econòmic
tan difícil, del que es tracta és de no engreixar l’administració,
sinó en tot cas d’aprimar-la, entenem que en aquest moment se
pot replantejar el document que s’ha fet i que s’ha elaborat, però
lògicament no estam en disposició que en un termini tan breu,
quatre mesos, posar en marxa la constitució d’aquest Consell de
les Arts i la Cultura.

En relació amb el tema del Conservatori Superior de Música
i Dansa, també ja s’ha aprovat aquest pla i per tant, s’estan fent
les gestions necessàries per solucionar un problema que
realment era preocupant.

En relació amb la Llei d’arxius i a la Llei de biblioteques,
realment s’està fent un desenvolupament i aquest
desenvolupament no és únicament reglamentari, la llei es
desenvolupa de moltes maneres, també posant en marxa tots els
òrgans previstos en aquests textos legals i aquest
desenvolupament sí que s’està realitzant.

I finalment, per evitar repeticions, dir que lògicament no
compartim tampoc que hi hagi una duplicitat administrativa en
relació amb la promoció exterior. Al contrari, des d’Unió
Mallorquina volem manifestar, posar en evidència i fer públic
la nostra satisfacció per la gran tasca que fan alguns organismes
com l’Institut d’Estudis Baleàrics, en part continuant una tasca
que es va fer en positiu la legislatura passada, però que s’està
potenciant, diversificant. Per tant, pensam que és una feina que
s’ha de continuar i que s’ha de potenciar, en la mesura
pressupostària i de mitjans que sigui possible. Entenem que
cada un d’aquests organismes que són al punt 5 de la moció
tenen una funció ben explícita, lògicament sempre hi ha terrenys
fronterers, però això passa..., ho ha dit la Sra. Marí, a nivell de
l’Estat i a nivell de qualsevol administració perquè la promoció
de la cultura és molt diversa, molt ampla i sempre hi ha diverses
administracions i diversos òrgans que interactuen, però això és
positiu, perquè lògicament tots compartim la importància de la
cultura en el món que ens mou i a la societat en què vivim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Passam ara al Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds. Té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Feliu, contestaré els punts de la moció un per un perquè les
consideracions generals ja les vaig fer l’altre dia. Respecte del
primer punt, parla del Consell de les Arts i la Cultura.
Efectivament, el programa d’aquest Govern, el programa de la
coalició que es va signar ara fa dos anys parla de la creació d’un
Consell de les Arts i la Cultura, diu el programa de govern
signat a Mallorca, i és evident, ja ho va deixar clara la
consellera l’altre dia, que la proposta en aquest moment del
Govern és fer-ne un per a Balears. Nosaltres entenem que un
òrgan d’assessorament d’aquest tipus, un òrgan de participació
ha de tenir una funció molt important en definir les línies de
política cultural i valoram que això es faci des d’un organisme

independent i integrat per allò que se’n diu persones de prestigi
i d’experiència en el món cultural. 

A nosaltres ens resulta molt interessant seguir el procés que
hi ha hagut a Catalunya que ha estat, jo crec que val la pena
recordar-lo en aquest moment en què se’ns presenta una
proposta en quatre mesos, com dic, recordar que ha estat un
procés llarg. A Catalunya va ser l’any 2003 que se va crear una
plataforma ciutadana, una plataforma de gent del món de la
cultura, una plataforma de reivindicació del Consell de les Arts
i no va ser fins l’any passat, mitjançant una llei del Parlament,
quan es va crear i fins el gener d’enguany que s’han nomenat els
membres d’aquest Consell de les Arts i la Cultura. Per tant, és
un procés que requereix reflexió, que requereix debat i més
encara en el cas de Balears en què també s’ha d’incloure la
participació dels consells insulars, com incorporar-los, com fer
que participin de la definició i la gestió d’aquest organisme; en
definitiva, perquè els consells insulars són les institucions
competents en matèria de cultura. A més a més també és un
moment per veure com funciona el consell que s’ha creat a
Catalunya i a partir d’aquí fer una avaluació del model triat.

Després hi ha una qüestió d’oportunitat, allò que va dir la
consellera fa quinze dies o tres setmanes. Nosaltres pensam que
no és una excusa i en qualsevol cas ens sorprèn que el Partit
Popular un dia digui que s’han de reduir conselleries, un altre
dia presenti un pla per reduir empreses públiques i un altre dia
critiqui la Llei de serveis socials perquè només fa, segons diu,
crear organismes innecessàries i avui ens venguin amb una
proposta de presses per crear un organisme i que no oblidem
que és un organisme que no és barat. Les personalitats del món
de la cultura són gent de prestigi, gent que fa una feina
important. No sabem, no està definit si haurien d’estar en règim
de dedicació exclusiva o de dietes. Però en qualsevol cas, és una
cosa costosa que en aquest moment de crisi pot esperar.

Respecte del segon punt, se’ns diu que el Govern ha de
presentar en aquesta cambra un pla director del Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. El patronat de
la Fundació va aprovar el passat 7 de maig, és a dir, fa quatre o
cinc dies, aquest pla. Per tant, aquest pla ja existeix i a part que
ja existeix, ens crida també l’atenció aquesta figura de
presentar-lo davant d’aquesta cambra. Com els diputats saben,
aquesta cambra aprova lleis, aprova proposicions no de llei,
aprova figures diverses, però no aprova plans. Per tant, si vostès
volen conèixer aquest pla el poden solAlicitar amb una solAlicitud
de documentació, poden solAlicitar una compareixença perquè
s’informi, però no se discuteix pròpiament el pla. En qualsevol
cas estam segurs que la conselleria oferirà tota la informació i
totes les possibilitats perquè es pugui debatre i perquè pugui ser
conegut per tots els grups d’aquesta cambra.
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El punt tercer fa referència a la Llei d’Arxius i Biblioteques,
i ha dit la proposant la Sra. Feliu que s’insta a fer complir la llei.
És veritat que la literalitat del punt és que s’insta a fer complir
la llei, però també és veritat que s’insta a fer allò que ja s’està
fent. Ja s’hi han referit els portaveus anteriors i per tant no fa
falta que m’hi estengui. Però tant la Llei d’arxius, com la Llei
de biblioteques, Llei 15/2006 i la Llei 19/2006 coneixen durant
aquesta legislatura un desenvolupament important. S’ha creat la
Junta Interinsular d’Arxius i la Junta Interinsular de
Biblioteques, la Comissió Tècnica d’Arxius i la Comissió
Tècnica de Biblioteques i també s’estan creant comissions
insulars perquè també en aquest terreny els consells insulars hi
tenen un paper molt important a jugar. Jo no vull ser exhaustiu
relatant totes les passes que s’han fet, perquè crec que no em
pertoca, jo som un diputat, jo crec que ha de ser el Govern el
que ha de contar totes les passes que s’han fet. En qualsevol cas
allò que vull deixar ben clar, és que no volem que aquest
parlament insti el Govern a fer una cosa, el desenvolupament
d’una llei que li toca fer i que ja està fent i, a més, pensam que
ho està fent amb diligència i celeritat.

Respecte de la Biblioteca Central d’Eivissa i el Museu
Arqueològic d’Eivissa. Nosaltres també ho vàrem dir fa tres
setmanes en el debat de la interpelAlació, que estam d’acord que
hem de ser reivindicatius davant Madrid, en tot allò que sigui
exigència d’inversions i exigència de finançament. I també ho
hem de ser en el terreny cultural. En aquella ocasió vàrem dir
que aquesta exigència de finançament moltes vegades
darrerament s’ha adreçat al terreny de la mobilitat, de les
infraestructures, del tren, del medi ambient també, però també
pensam que en matèria de cultura hi ha un dèficit molt
important, hi ha un deure de justícia de reclamar que des del
ministeri, des del Govern central es facin més inversions. I en
aquest terreny, la Biblioteca d’Eivissa és una reivindicació
històrica i de justícia. El que passa és que aquesta Biblioteca
Central d’Eivissa és en camí, les institucions que hi tenen
alguna cosa a dir, com són consell, Govern i Madrid han parlat,
han fet passes i aquesta biblioteca no només està en camí, sinó
que a més suposarà una reordenació nosaltres creim que molt
adequada a tot aquest conjunt de biblioteques, que és allò que
falta i allò que s’ha d’esmenar en primera instància. Però també
arxiu i museu perquè el terreny que es preveu podrà permetre
fer la Biblioteca Central i que també hi hagi unes dependències
per a arxiu. També que hi hagi unes dependències per a museu
i que permetrà que tot allò que ara és a Dalt Vila que està en
unes condicions molt precàries, passi a aquestes dependències
i completar un mapa museístic molt important entre això i el
Museu del Puig dels Molins, que, com vostè sap, s’inaugurarà
properament. Per tant, jo crec que són bones notícies per a
Eivissa. I en aquest sentit hem de felicitar la tasca que fa el
Govern.

El punt cinquè parla de clarificar competències entre Institut
Ramon Llull, Direcció General de Cultura i Institut d’Estudis
Baleàrics. Jo aquí voldria recalcar la gran notícia que ha estat la
reincorporació de les Illes Balears a l’Institut Ramon Llull,
tornant enrera aquella passa que s’havia fet durant l’etapa
anterior, allà on el Govern balear en va sortir, perquè sembla
que no interessava que tots els països de parla catalana, totes les
terres de parla catalana ajuntessin esforços per fer una promoció
exterior de la seva literatura, del seu art, de la seva cultura en
definitiva. Dic això, no només per tornar a destacar la
importància d’aquest fet, crec que és una de les coses que hem

de posar en els capítols positius d’aquest govern, sinó també
perquè l’Institut Ramon Llull té unes característiques diferents
als altres dos organismes. L’Institut Ramon Llull és aquest
organisme des del qual feim promoció exterior de la cultura,
conjuntament amb tots els territoris de parla catalana o
idealment amb tots els territoris de parla catalana, perquè com
se sap el Govern de la Generalitat Valenciana sembla tenir-hi
poc interès i sembla considerar que la cultura i la llengua
catalana no és la seva, cosa que esperam que un govern de les
Illes Balears mai no arribi a aquesta conclusió. Però l’Institut
Ramon Llull té una tasca específica i, repetesc, creim que és una
gran notícia que les Illes Balears hi tornin ser. 

I una altra cosa diferent és allò que han de fer la Direcció
General de Cultura i l’Institut d’Estudis Baleàrics. La Direcció
General de Cultura que acumula les tasques que en matèria de
cultura fa el Govern de les Illes Balears, fa sobretot, tenint en
compte que les competències de cultura són dels consells, fa
sobretot una tasca precisament de promoció exterior. I l’altre
dia, la consellera, ja va explicar la tasca que feia de permetre
que els nostres creadors assisteixin a fires, a congressos,
exposicions, a múltiples ocasions i esdeveniments
internacionals, una tasca que és cert que ja es feia, ja s’havia
començat en etapes anteriors i que s’havia continuat a la
immediatament anterior, però que nosaltres entenem que durant
aquesta legislatura es multiplica i s’aprofita al màxim.

L’Institut d’Estudis Baleàrics es dedica sobretot a l’edició i
a la publicació sobre temes baleàrics, adreçada sobretot a la
ciutadania de les Illes Balears, però és evident que, per relacions
que tengui amb organismes semblants i per oportunitats que
tengui, també fa alguna tasca de promoció exterior, i el diputat
d’Unió Mallorquina ja ha incidit en la idea que en aquest terreny
com més facem millor i com més gent s’hi impliqui millor.

I finalment, el darrer punt fa referència a la planificació de
les transferències de cultura, la matèria de cultura és una de les
matèries que fa més temps i que amb més èxit ha estat
desenvolupada pels consells insulars i que on està més ben
delimitat el que pertany als consells i el que pertany al Govern.
És veritat que hi ha coses que encara es poden transferir, que
encara s’han de transferir, i en aquest sentit es fa feina, amb la
intenció que aquesta legislatura es puguin culminar aquestes
transferències.

De manera especial s’ha fet feina en el traspàs de les
competències de gestió d’alguns establiments de titularitat
estatal que ara són de competència autonòmica i que haurien de
ser competència dels consells insulars, especialment el cas del
Museu de Menorca i de l’Arxiu Històric de Maó, que això ja
està en marxa, ja s’ha debatut en aquesta cambra i ja està en
marxa. Nosaltres aprofitam per dir que també hauríem
d’incloure a qualque moment en la reflexió la necessitat que
també el Museu de Mallorca segueixi el mateix camí, però
aquestes coses no es fan amb un dia, sinó que tot du el seu
temps, el seu debat, la seva reflexió i el seu procés.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, voldria
saludar el director general de Cultura i la cap de servei també de
Cultura que ens acompanyen avui, ja que no ha pogut venir la
consellera, perquè és a Madrid, precisament a una entrevista
amb el ministre per aclarir alguns dels temes que avui hem de
parlar aquí.

Bé, seguint la tramitació parlamentària, la interpelAlació en
matèria de cultura que va presentar el Grup Popular s’ha
sustentat en una moció on s’insta el Govern de les Illes Balears
a posar en marxa una sèrie d’accions, suposam que amb la
intenció de millorar una gestió que en aquell moment es va
qualificar d’erràtica i de no sé quantes coses més. Curiosament,
a totes aquestes qüestions que ara es demana la consellera ja va
donar compte en el Ple de la interpelAlació, en el sentit que o ja
es realitzaven o de quina manera es pensaven realitzar o quines
no eren pertinents, encara que no ens hauria d’estranyar que
s’insisteixi en aquest tema quan la diputada també va insistir
una i altra vegada que no se li donava resposta a coses que
evidentment se li donava resposta.

De tota manera, els temes que avui es duen a debat són
temes que poden semblar estratègics, d’aquests temes
importants en la gestió cultural: el Consell de les Arts, el
desplegament de les lleis d’arxius i biblioteques, la transferència
de les competències de cultura als consells insulars, la millora
dels grans equipaments culturals com el Conservatori de Música
i Dansa, etcètera, temes complicats que exigeixen esforços, que
no són fàcils de solucionar ni tan sols en una legislatura,
sobretot si no s’ha fet la feina que tocava a les anteriors, i en tots
aquests la conselleria ara hi treballa.

En fi, s’ha parlat aquí tantes vegades, la consellera ha donat
tantes explicacions sobre els mateixos temes que posar-los una
i altra vegada damunt la taula en aquest Parlament es diria que
és perquè el Partit Popular ja no té res més a dir sobre la gestió
cultura, que sempre es dóna voltes sobre el mateix.

Quantes vegades haurem de sentir en aquest Parlament les
passes que es donen en relació amb les transferències de centres
culturals de titularitat estatal als consells insulars? Quantes
vegades haurem de sentir parlar dels problemes del
Conservatori de Música? Quantes vegades del desplegament
reglamentari de les lleis d’arxius i biblioteques, en el Ple, en
comissió, en forma de pregunta, en forma de proposició no de
llei, etcètera?

Però anem per feina, nosaltres també tenim molta paciència,
com la consellera d’Educació i Cultura, a més ara ens pertoca
fixar la posició del nostre grup.

El primer punt de la moció insta el Govern de les Illes
Balears per tal que en un període de quatre mesos presenti
davant aquesta cambra una proposta de constitució del Consell
de les Arts i la Cultura. Evidentment, no hi podrem votar a favor
per diverses raons: una, per posar terminis a una acció de
govern que té la seva planificació, que pot no coincidir amb els
desitjos del Partit Popular, però açò no vol dir que no sigui
vàlida. Per altra banda, la consellera ja li ha donat les
explicacions que, malgrat que efectivament era un projecte per
a aquesta legislatura, potser ara mateix no era el moment més
adequat pressupostàriament per començar nous projectes.
Curiosament la seva portaveu ha demanat en diverses ocasions,
avui mateix també, mesures d’austeritat en la despesa, cosa que
vostès no fan, per cert, quan governen, i la disminució de
càrrecs públics, i aquest projecte necessàriament passa per tenir
persones al capdavant que l’impulsin.

El segon punt, que demana que es presentin davant la
cambra el Pla director, anunciat el mes de desembre, segons
vostès, per palAliar la manca d’espai del Conservatori Superior
de Música i Dansa de les Illes Balears, tampoc pot ser votat
favorablement; en primer lloc, perquè ja està redactat i s’ha
aprovat pel Patronat del Conservatori, i perquè existeix una
certa confusió en aquesta proposta: no serà certament aquest Pla
director que solucioni la manca d’espai del conservatori. Aquest
document tracta de l’estructura i l’organització del Conservatori
Superior de Música, catàlegs d’especialitats, alumnat, categories
laborals, llocs docents per al període 2009-2012. I a més, és un
document que ha de ser flexible, modificable, adaptable, primer
el Decret de mínims de l’ensenyament artístic superior i el
desenvolupament dels currículums dels estudis dins l’àmbit de
la LOE, i també, en segon lloc, en l’àmbit de l’espai europeu
d’ensenyaments superior, és a dir, de l’espai Bolònia. El Pla
director, per tant, és eminentment acadèmic, res a veure amb
l’espai físic.

També resulta curiós que demanin el desenvolupament
normatiu de les lleis d’arxius i patrimoni documental i del
sistema bibliotecari de les Illes Balears; els vull recordar, ja ho
he fet diverses vegades, que la Llei de patrimoni històric i
artístic, per exemple, del 1998, i la Llei de museus de l’any
2000, és a dir, dues de les grans lleis d’aquesta comunitat en
matèria cultural, únicament s’ha desenvolupat un decret referit
a intervencions arqueològiques a la primera llei, i en un moment
en què vostès també haguessin pogut fer alguna cosa més en
aquesta competència.

Ja veig que tenen prou cura de no parlar, per exemple, de la
Llei de museus, que no va ser desplegada reglamentària en tota
una legislatura. Actualment, i tal com els hem recordat en
diverses ocasions, resulta que ara la potestat reglamentària recau
sobre els consells insulars, no sobre el Govern. Malgrat açò, la
Conselleria d’Educació i Cultura ja ha donat una sèrie de passes
per coordinar aquesta acció reglamentària que tindran els tres
consells; per exemple, constituir les juntes interinsulars, també
les comissions tècniques interinsulars que pertoca.
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Sobre la reclamació de l’inici d’obres de la Biblioteca
Central del Museu Arqueològic d’Eivissa la consellera ja els va
donar prou informació en el debat de la interpelAlació sobre
aquests temes i jo diria que abans de començar obres, que és el
que vostès demanen, s’hauria de fer el projecte i les licitacions.
Per tant, actualment ja es fa una previsió d’actuacions,
juntament amb el Ministeri de Cultura, encaminades que
finalment pugui ser una realitat que l’illa d’Eivissa compti amb
una biblioteca pública i que les obres puguin començar,
efectivament, abans del final de la legislatura, però primer s’ha
de fer el projecte, les licitacions, etcètera.

El cinquè punt tracta un tema que ja hem vist diverses
vegades tant en el ple com en comissió i és la seva insistència
a voler fer evident que hi ha duplicitats de funcions entre el
director general de Cultura, Institut Ramon Llull i Institut
d’Estudis Baleàrics. Però nosaltres tenim molta paciència, com
he dit, i els ho tornarem explicar. La Direcció General de
Cultura té entre les seves competències la promoció exterior,
per posar un exemple, dirigida als nostres creadors perquè
participin en actes de tipus general, fires, congressos,
exposicions, etcètera. A partir d’aquí s’utilitzen diversos canals
que poden facilitar açò: un és l’Institut Ramon Llull i l’altre
l’Institut d’Estudis Baleàrics. Cadascun d’aquests compten amb
altres objectius, a més d’aquest en concret, i també utilitza, per
exemple, un altre canal, com ja s’ha dit aquí, com és l’Institut
Cervantes.

Aquesta diputada veu molt clara la diferència i intentaria
explicar-la, si més no per a no tornar parlar d’aquesta qüestió,
si fos possible. Per posar un exemple, l’Institut d’Estudis
Baleàrics s’ocupa de l’edició de llibres dels nostres creadors i de
la seva difusió i l’Institut Ramon Llull de donar ajudes a les
edicions de particulars, no edita, dóna ajudes. L’Institut Ramon
Llull compta, per tant, amb un ampli ventall de seus i espais
arreu del món on les produccions culturals de les Illes Balears,
juntament amb les de la resta de territoris de parla catalana, es
poden donar a conèixer. No podem, per tant, aprovar aquest
punt, no estam d’acord que hi hagi duplicitat de funcions: com
més agents actuïn en la difusió de la nostra cultura a l’exterior
millor.

Finalment, les transferències de les competències en matèria
de cultura, la vull informar que es van transferir l’any 1994 als
consells insulars. Pot ser, no ho sé, es refereix a alguna cosa en
concret, però no són competències; en tot cas, quan es parla dels
museus de titularitat estatal, el que es transferia era la gestió, les
competències no perquè no es tenen. I per la resta, també hi ha
una sèrie de competències que són compartides, que sempre
n’hi haurà, el foment de la cultura, la promoció exterior, la
coordinació, etcètera.

En definitiva, aquesta moció és fruit, sota el punt de vista
d’aquesta diputada, d’arguments confosos i tal vegada jo diria
que de manca de coneixement de la gestió cultural. Es vol crear
un servei a un moment que no toca, perquè és un moment
d’austeritat; parla d’un pla director per al Conservatori que és
acadèmic, per solucionar un problema d’infraestructura que va
ser creat per vostès, per cert; vol que el Govern exerceixi la
potestat reglamentària que, segons l’Estatut d’Autonomia, tenen
ja els consells insulars; volen que es clarifiquin competències
d’entitat que per a tothom han estat clares, excepte per a vostès
que no ho entenen, i volen una planificació de transferències de

competències en matèria de cultura que ja estan fetes des de
l’any 1994. Per tant, no hi ha per on agafar aquesta moció.

No sé si desconeix aquestes passes que diu que fa el Govern,
no ho sé, tal vegada podrien mirar els diaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Vol fer ús de la paraula la Sra. Feliu?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Realment no sé si dir que em sorprèn o no em sorprèn, jo crec
que a hores d’ara ja no em sorprèn res, però és lamentable el
silenci de l’esquerra davant l’evidència, que a més no ho dic jo,
ho diuen els mitjans de comunicació, ja li vaig mostrar a la
consellera una pàgina l’altre dia d’un mitjà de comunicació a
una pregunta que li vaig fer, davant la inacció absoluta en
matèria que du a terme aquest govern el silenci de l’esquerra
realment és lamentable, és realment lamentable quan altres
vegades, per actuacions molt menors que aquestes, han muntat
un guirigall que bé.

Excuses en podem trobar tots, si a vostès el que no els va bé
és un tema, per exemple, quant al Consell de les Arts i la
Cultura, un tema que en un període de quatre mesos es presenti
davant aquesta cambra, no diu la proposta que es constitueixi,
diu una proposta de constitució, nosaltres no diem que es posi
en marxa d’aquí a quatre mesos, no he dit això, qui ho ha dit, els
diputats que ho hagin dit han volgut intencionadament
manipular, diguem, aquest punt; perquè nosaltres el que diem és
que, davant la situació de crisi que patim i davant les dificultats
que hi ha, tenint en compte que és un compromís electoral i
tenint en compte que és un compromís de pacte de
governabilitat, anem a ajuntar tots els nostres esforços i anem a
cercar una proposta de constitució.

Ja veurem si es pot arribar a constituir o no, però nosaltres
el que diem és: creem unes reunions allà on es pugui començar
a parlar d’aquest tema, no ha de ser excusa el tema de crisi
econòmica, perquè aquests temes van molt bé, aprofitar-se
d’aquest argument, no ha de ser excusa, perquè crec que es pot
arribar que no sigui tan costós com ha estat a Catalunya, no té
per què, vostès han agafat el model de Catalunya, nosaltres no
diem que s’hagi de copiar exactament el model de Catalunya,
anem a veure quina és la fórmula. Nosaltres demanam que es
presenti una proposta de constitució, i deim quatre mesos
perquè és que ja fa dos anys, fa dos anys que s’havia d’haver
presentat; no s’ha presentat i per això deim que en quatre mesos
s’hauria de presentar.



2916 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 / 12 de maig del 2009 

 

La veritat és que trob que aquestes excuses que donen tots
els grups que quatre mesos no, que tal, per a nosaltres està
claríssim que el que volen és que no passi res, no es faci res i no
ens acusin que nosaltres, per una banda, instam el Govern, el
president, que retalli conselleries i que, per altra banda, creï
aquest Consell de les Arts i la Cultura, perquè aquest Consell de
les Arts i la Cultura no té per què ser costós, el que passa és que
ens hem de seure i ho hem de parlar i ho hem de debatre. Això
és el que demanam, una proposta de constitució per tal que es
faci, pel que es veu això no és possible donar-hi suport.

(Remor de veus)

El segon punt, vostès diuen que el Pla director no és el pla
que ha de solucionar els problemes del conservatori. Va ser la
pròpia consellera, en el mes de desembre, vagin al Diari de
Sessions, que va presentar aquest Pla director com la panacea,
que seria el que arreglaria tota la situació crispant que ara
mateix pateix el Conservatori Superior de Música i Dansa; però
és que des del desembre fins ara no s’ha fet absolutament res,
els alumnes continuen fent classes a barraques, els alumnes
continuen indignats, els pares, els professors, hi ha
manifestacions cada dia -no, no em digui que no, Sra. Rita, hi ha
manifestacions cada dia, cada dia hi ha queixes-, entrin vostès
a internet, vagin a parlar amb els pares, amb els alumnes, amb
els professors, a veure en quina situació es troben. Què ha fet el
Govern per solucionar aquest tema? Res.

La consellera va dir, tenc la solució, treballam en un Pla
director; molt bé, idò el presenti, ens ho faci arribar. Si s’ha fet
aquest Pla director i no ens ho ha fet arribar a nosaltres? Però si,
a més, vostè em diu que aquest pla director no és el que
solucionarà el problema d’espai, idò una de les dues menteix: o
la consellera o vostè, perquè la consellera ho va presentar com
la solució a tots els problemes del Conservatori Superior de
Música i Dansa. No s’ha fet absolutament res i a més s’ha
ignorat o s’ignora totalment aquesta problemàtica que afecta
molta, molta gent d’aquestes illes i crec jo que és del tot injust.
O sigui que tampoc no veig el problema en dir, que es presenti,
que ens facin arribar quina és la solució que té el Govern per a
aquest tema, no entenc com és possible que tots els grups de
l’esquerra no donin suport a una proposta que només és aclarir
què és el que vol fer el Govern per solucionar els problemes del
conservatori.

El tema del desenvolupament reglamentari de la Llei
d’arxius i de la Llei de biblioteques. Sra. Rita, vostè em diu que
el Govern renuncia a fer de coordinador amb els consells
insulars per desenvolupar? Perquè vostè què em diu: que el
Govern es limitarà a ser mer espectador del desenvolupament
d’aquesta llei? Perquè vostè em diu: no, no és competència del
Govern, és competència dels consells; ja ho sabem, però el
Govern té una funció molt clara, que és coordinar tot això, i
nosaltres el que demanam és que se’ns presenti, se’ns digui què
és el que es fa, quin desenvolupament, fins ara (...) consells,
molt bé, però el desenvolupament reglamentari, han passat dos
anys ja, jo crec que és moment que aquesta llei ja sigui una
realitat i aquestes lleis ara per ara únicament són als papers:
s’han creat, es creen, es reuneixen, es fan consells, es creen,
però no es fa absolutament res. Anam passant els anys, passaran
dos anys més i ens podem jugar el que vulguem que d’aquí a
dos anys aquestes lleis encara no seran una realitat en aquesta
comunitat, unes lleis que es varen aprovar la legislatura passada,

això és el que nosaltres demanam. I que es clarifiqui quina és la
postura del Govern, perquè la veritat és que ens preocupa que la
Sra. Diputada del Grup Parlamentari Socialista ens digui que el
Govern no entra dins les seves competències; jo crec que sí, jo
crec que és molt important la posició que ha de tenir el Govern
davant aquesta ...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA.

Vagi acabant, Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

El tema de la difusió de la cultura a l’exterior està ben clar,
nosaltres, tota la difusió que es faci benvinguda serà. Per
suposat que si nosaltres apostam, i havíem apostat sempre per
la promoció a l’exterior, el que diem és que es clarifiqui, perquè
ara mateix la situació real quina és? Que un mateix projecte pot
rebre subvencions, ajudes de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de
l’Institut Ramon Llull, de la Direcció General de Cultura, i ha
passat, ha passat, i a més que entre ells no s’han assabentat que
han subvencionat el mateix projecte, quan el projecte global l’ha
de subvencionar el Govern de les Illes Balears. Demanam que
es clarifiqui, no diem que no a la promoció exterior, no diem
que no a l’Institut d’Estudis Baleàrics, el que demanam és que
es clarifiqui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu, gràcies.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sra. Presidenta, per favor, només un punt més li deman.

El tema de les transferències als consells insulars només li
deman, només demanam també una planificació d’aquestes
transferències, que arribi que se’ns doni la informació per tal de
conèixer quina és la planificació, què és el que fa fins ara el
Govern en matèria de transferències als consells insulars. Però
està clar que no hi ha interès que sigui públic i clar quina és la
feina que està fent el Govern en matèria cultural.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu.

(Petit aldarull a la sala)
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Arribat aquest punt procedirem a la votació.

Passam a votar, i votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 27; cap abstenció. Per tant
queda rebutjada la moció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 7085/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de l'estatut propi del personal estatutari
del Servei de Salut de les Illes Balears per tal que el català
sigui un mèrit i no un requisit.

I passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i a la votació de proposicions no de llei, en aquest cas la
relativa al desenvolupament de l’estatut propi del personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per tal que el
català sigui un mèrit i no un requisit. 

En nom del Grup Parlamentari Popular el Sr. Fiol té la
paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el feliç esdeveniment del part de la diputada autora d’aquesta
moció, ajuntat amb la lleu indisposició del diputat que havia de
defensar aquest moció, m’obliguen a sortir a intervenir i
improvisar unes paraules per defensar aquesta moció que duim
avui al plenari.

Està ben clar i és ben sabut que la llei està fet per servir els
homes i no els homes per servir la llei, i és també, Sra.
Presidenta, senyores i senyors diputat, ben sabut, que l’article 3
del Codi Civil, aplicable com saben tots els diputats a
l’ordenament en general, predica que les normes s’ha
d’interpretar no només atenent al sentit propi del que diuen, sinó
també al seu context, als seus antecedents històrics i legislatius,
i molt especialment aplicant-se a la realitat social del temps en
què s’han d’aplicar. 

Per tant aquesta proposta que duim avui, aquesta proposta
que es pretén aprovar, proposició no de llei per la qual s’insta,
el Parlament de les Illes Balears insta el Govern a l’elaboració
d’un decret llei o un projecte de llei a tramitar per urgència que
desenvolupi la Llei 55/2003, de l’estatut marc del personal
estatutari del Servei de Salut, que contempla el coneixement de
la llengua oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
sigui considerada aquesta com un mèrit a tots els procediments
selectius i no com una obligació.

Aquesta proposició òbviament -és innegable i a més és un
fet- és una reacció al Decret 24/2009 que es va aprovar
recentment i que ha substanciat una polèmica forta, important,
rellevant no només dins la sanitat, que sí, sinó també i molt
especialment dins l’opinió pública de les Illes Balears. 

Naturalment es podien seguir dos camins per elaborar aquest
decret o per establir aquesta norma, la mateixa exposició de
motius del decret ho determina, i de fet invoca la Llei 3/86, de
normalització lingüística, i també, per aplicació extensiva, el
Decret 100/1990 amb caràcter subsidiari. Convé subratllar
aquesta qüestió perquè hi ha un segons camí que la mateixa

exposició de motius reconeix però que no ha volgut seguir, que
és precisament el que es ve avui a proposar, a saber: l’article 32
de la Llei 55/2003, de l’estatut marc de personal estatutari,
preveu la possibilitat que la normativa autonòmica reguli les
exigències de coneixement de la llengua oficial de cada
comunitat autònoma; per tant la mateixa exposició de motius
d’aquest decret ens mostra un altre camí diferent del que el
mateix decret ha pres, i per tant a nosaltres ens pareix que és
aquest un camí molt més raonable per diverses qüestions.

La primera és que al meu parer, i ho dic amb tota la
sinceritat, no existeix essencialment un dret a ser atès en català,
o a ser atès en castellà, o a ser atès en anglès; existeix un dret a
ser atès, existeix una obligatorietat que els poders públics
prevegin, atorguin i facin funcionar un sistema de salut suficient
amb uns estàndards de qualitat exigibles per procurar
l’assistència sanitària i la curació d’aquelles persones que
demanen la necessitat d’assistència sanitària. Aquest és el
vertader dret, el dret essencial que els poders públics han de
complir, i això es fa incardinat, agradi o no, dins el conjunt d’un
sistema nacional de salut. El nostre sistema de salut no és un
sistema aïllat d’altres comunitats autònomes; el Servei Balear
de Salut està incardinat dins un sistema més ampli -m’apunten
per aquí que fins i tot europeu. Però els vull dir que les persones
que hem format part del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut, i he tengut l’honor durant tres anys de
formar-ne part, els he de dir que les connexions, les
vinculacions són molt estrictes, sobretot encara avui en termes
legislatius, a l’estatut dels professionals de la sanitat. 

Per què els professionals de la sanitat tenen un estatut
específic? El tenen perquè aquesta professió té uns camins, unes
vinculacions, i l’objecte de la seva activitat és essencialment
distint del que és la pura administració. Evidentment que cap -
com han fet vostès i opinen vostès; jo no dic que no càpiga
aquesta interpretació, només que no la compartim- una
interpretació extensiva que digui que el sistema sanitari també
és stricto sensu administració, com ho pugui ser una oficina
burocràtica de tributs del Govern de les Illes Balears; és una
interpretació. Nosaltres pensam que de la mateixa manera, ho he
explicat qualque vegada, que quan..., clar, podem dir que els
músics de l’orquestra simfònica també són funcionaris, ja ho
vaig explicar una vegada al Sr. Melià, de qualque manera ho
són, també, però el que els demanam és que toquin el violí o la
trompeta o el tambor, no és vera?, i que toquin bé, perquè allò
que s’espera de l’orquestra simfònica és que interpretin bé
Mozart, Brahms, Haydn, qui sigui, no que parlin una llengua o
parlin l’altra. Idò paralAlelament el que s’esperava del Sistema
Nacional de Salut, del Sistema Autonòmic de Salut, del
SERBASA, és que curi les persones i que doni uns estàndards
de qualitat essencials. 

Evidentment que és també el particular, com a ciutadà de les
comunitats autònomes, tributari del dret a ser entès en la seva
llengua, evidentment, això forma part..., i aquí de qualque
manera hi pot haver una colAlisió de drets innegable, hi pot
haver una colAlisió normativa, jo no la neg, però torn a la
interpretació que les normes estan fetes per servir les persones.
La prioritat?, la prioritat, senyores i senyors diputats, és que el
sistema de salut atengui amb uns estàndards de qualitat els
nostres pacients, aquesta és la qüestió.
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I la substancialitat d’aquesta moció, idò que existeix un camí
distint a aplicar supletòriament la llei autonòmica dels
funcionaris i una interpretació extensiva de la Llei de
normalització, existeix un altre camí, insistesc que la mateixa
exposició de motius del decret ho reconeix: fer la normativa que
desenvolupa la prescripció de l’estatut marc del personal
sanitari sobre aquesta qüestió, i determinar en quins termes i de
quina manera és exigible o no en major o menor nivell el
coneixement del català a la salut pública.

Bé, nosaltres pensam que aquest ha de ser considerat com un
mèrit i no com una exigència, un mèrit que a més, insistesc, pot
ser tributari d’un complement salarial, pot tenir unes condicions
específiques molt determinades i es poden establir uns
estàndards específics, però pensam que interpretant les normes
dins el context social en què ens movem -el mateix decret ho
reconeix-, insuficiència de professionals per atendre, hi ha casos
per desgràcia ben coneguts i ben evidents de dificultats perquè
a determinats indrets de la nostra comunitat trobem
especialistes, no especialistes que tenguin un nivell de català,
no!, especialistes per poder atendre determinades patologies,
aquesta és la qüestió prioritària. Naturalment davant aquesta
qüestió vencen totes les altres, i és vera, per tant, que si no, com
l’exigència d’uns coneixements imprescindibles per poder
actuar dins l’àmbit estricte de la salut, es poden establir
efectivament unes valoracions, uns avantatges, uns
reconeixements i uns mèrits que poden ser considerats sempre
en peu d’igualtat.

Plantejar-ho com una condició, com fa el decret, encara que
aquest decret inclou també el que en termes esportius es diria
una patada a seguir perquè, clar, estableix una moratòria i
d’aquí a dos anys ja en parlarem perquè n’establirem una altra
si fa falta, la qual cosa implica sempre, senyores i senyors
diputats, un poquet d’autoengany, perquè si no són capaços de
complir les prescripcions que volen imposar, no seria més
raonable que anassin pel camí que nosaltres els estam
proposant?, no seria de molt més seny i molta més esma anar
per aquest camí de desenvolupar aquesta normativa
primigèniament com un mèrit i ja veurem, si el temps ens ho
permet, anar convertint tot això en una obligació? 

La llengua, senyores i senyors diputats -ja sé que això no
agrada a molta gent que és aquí-, no pot ser presentada mai com
una imposició a una societat plural, a una societat europea, se’m
deia fa un moment, on precisament vénen aquí professionals
que ni tan sols no coneixen llengües romàniques i que hauran
d’anar, evidentment, perquè l’atenció sanitària òbviament
comprèn la comprensió del que diu el pacient, això és una
obvietat, per tant evidentment que les persones que treballen
aquí han de conèixer la nostra llengua, i evidentment que les
persones que fan feina aquí han d’involucrar-se dins la nostra
societat, i la manera més directa de fer-ho és conèixer la
llengua, i això ha de ser un procés que ha d’anar evolucionant.
El que passa és que és molt discutible que puguem presentar
aquest tema en els termes que el decret pretén i ha aprovat a una
societat on la pluralitat, la falta de professionals necessaris i la
possibilitat que aquest tema sigui presentat no com una
obligació sinó com un mèrit, convida per tant que aquest mèrit
sigui un element més però no principal, no principal sinó
subsidiari. 

L’obligació principal, insistesc, per acabar, del sistema
públic de salut és establir i donar als ciutadans uns estàndards
de qualitat i de salut per damunt o al nivell que els ciutadans
mereixen, financen i tenen dret a exigir, no altres coses. Aquesta
és vertaderament la finalitat. Poder adonar-nos i podem
efectivament aplicar decrets que contenen, com he dit, una
patada a seguir i d’aquí a dos anys el que hi hagi ja veurem
com ho resol, però això és una forma més d’enganar-nos a tots
nosaltres, com tan habitualment es fa en aquest parlament.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Per part del Grup Mixt la Sra. Marí té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Fiol, molt breument. El Partit Popular ens presenta avui una
proposició no de llei destinada a tractar la llengua catalana com
si no fos oficial a les Illes Balears. Em permet de recordar-los
que l’Estatut d’Autonomia estableix que la llengua catalana és
oficial juntament amb el castellà i que és llengua pròpia de les
Illes Balears. Per tant des de quan una llengua oficial és un
mèrit i no un requisit en tractar-se de la funció pública?

És el Partit Popular, que sempre va de constitucionalista, de
respectuós amb la legislació vigent, de defensor dels principis
legals en què se sustenta la nostra convivència, que ara cau en
la contradicció flagrant de tractar el català com si fos una
llengua menys oficial que el castellà o bé no tan oficial o no
oficial en les mateixes condicions, fets que desmenteix el nostre
estatut, a pesar de tot l’embolcall de bon misser que ens ha
presentat el Sr. Fiol. 

No puc consentir, senyores i senyors diputats, que es parli
sistemàtica a l’exposició de motius de la imposició de la llengua
catalana. Es pot dir que el castellà és imposat a Madrid?, senten
el francès com una imposició els ciutadans de París o de Lió?
Que tothom hagi de saber català a la funció pública no és cap
imposició, sinó la conseqüència lògica del que diu el nostre
Estatut d’Autonomia, que el català és oficial juntament amb el
castellà a les Balears, i que és la llengua pròpia del nostre país.

No vull allargar-me més sobre aquesta qüestió. Crec que els
diputats i les diputades respectuosos amb el marc legal vigent
hem de donar ple suport al decret que converteix el català en un
requisit a l’àmbit de la sanitat. En qualsevol cas poden queixar-
nos del fet que es tracta d’un decret molt rebaixat, perquè només
es reclama un coneixement molt elemental de la nostra llengua;
fins i tot li donarem suport aquelles persones que pensam que el
marc legal vigent és inacceptable per insuficient, però l’acatam
perquè, senyors del PP, som demòcrates. No crec honestament
que ningú que sigui respectuós amb la Constitució Espanyola i
amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears pugui fer-hi res
de diferent.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds... Ah!, s’han dividit el temps. El Sr.
Melià, d’Unió Mallorquina, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, perdó
per no haver informat que ens dividíem el temps. 

Miri, Sr. Fiol, el context i la realitat social i política, jo li ho
resumiré molt ràpidament: es diu manipulació, es diu
contradicció i es diu canvi de postura, i el que estam vivint en
relació amb la llengua és un canvi de postura del Partit Popular,
un canvi de postura que no vol utilitzar una via de la Llei
55/2003, sinó que allò que pretén és dinamitar tot l’aparell
normatiu en relació a la llengua. Vostès han dit que volen
canviar la Llei de normalització lingüística, que volen derogar
el decret de mínims; no em faci així perquè són afirmacions
polítiques que tothom coneix. Vostès han canviat totalment la
seva postura en aquesta qüestió, perquè molta d’aquesta
normativa autonòmica, que dóna cobertura i que dóna sentit al
decret aprovat pel Govern que vostès critiquen a través
d’aquesta proposició no de llei, precisament va ser feta,
aprovada per vostès.

Els únics que parlen aquí d’imposició d’una llengua són
vostès. Vostès diu: “no s’ha de presentar la llengua com una
imposició”; efectivament, és que cap dels grups que donen
suport al Govern no la presenten com una imposició, són vostès
que tot el temps fan referència a aquesta imposició, són vostès
que juguen a la manipulació amb aquesta qüestió de la
imposició, com li ha explicat perfectament la Sra. Marí.

Miri, a una intervenció anterior ja vàrem explicar que sí, que
existeix un dret a ser atès, i li vàrem explicar que hi ha un
conveni europeu que l’Estat espanyol ha ratificat, que es diu de
llengües minoritàries o regionals, de l’any 92, que preveu
expressament un dret a ser atès, perquè quan preveu que s’ha de
donar una resposta oral i escrita en la llengua minoritària o
regional, utilitzant la terminologia d’aquest conveni, és evident
que està reconeixent un dret a ser atès. Però més important que
un dret a ser atès és un dret a ser entès, i és evident que el mínim
que podem demanar al personal sanitari és que entengui els
ciutadans als quals ha de prestar servei aquest servei sanitari. I
ja dir que el servei sanitari no és administració pública i..., bé,
no sé què pensaran els funcionaris, si de cop se’ls retira aquest
estatut teòricament privilegiat, si se’m permet també
l’expressió. Per tant aquí el que hi ha és molta confusió i molta
tergiversació.

Que el decret faci una previsió progressiva i de procés, vostè
li diu patada hacia arriba i ho critica, quan després acte seguit
en el seu mateix discurs diu que l’aprenentatge i l’ús de la
llengua oficial, que vostè teòricament defensa, després diu que
això és un procés. Idò precisament aquesta és la previsió que fa
la normativa que vostès critiquen amb anterioritat.

Miri, aquest decret que ha fet el Govern simplement recull
una normativa autonòmica existent, seria contrari a la Llei de
normalització lingüística el que vostès proposen, això és així; de
fet crec que fins i tot algun membre del Consell Consultiu així
ho va manifestar en el dictamen que varen emetre sobre aquest
decret, i per tant el que s’intenta a través d’aquesta normativa és
una cosa evident, que és el domini i l’ús dels dos idiomes
oficials d’aquesta comunitat. Ja sabem que vostès tenen una
manera d’entendre tan peculiar el bilingüisme que consisteix
que només sigui necessari, s’utilitzi i s’asseguri l’ús d’una
llengua, aquesta és la seva versió de les coses, però la versió
almanco d’Unió Mallorquina és que hem tenir els instruments
jurídics i legals necessaris per garantir el domini de les dues
llengües oficials, i aquest decret va precisament en aquesta línia
i per tant té tot el nostre suport, i lògicament votarem
desfavorablement la proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca el Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, em permetran que abans d’entrar en el tema feliciti jo
també la Sra. Castillo, i després faci una reflexió inicial sobre el
que són, el que haurien de ser les formes en política, les formes,
els procediments, les maneres d’actuar, que són tan importants
en política com el fons de la qüestió, perquè defineixen els
termes polítics. I en política és cert que de vegades no es diu la
veritat, a vegades la veritat es disfressa, s’amaga o simplement
es deixa de costat. No hauria de ser així però tots sabem que
malauradament així és, però hi ha una cosa pitjor que la
mentida, una cosa molt pitjor, i és la veritat a mitges, la falsedat
encoberta, la tergiversació interessada dels fets, la manipulació
conscient de la realitat. Això és molt pitjor perquè a partir d’un
gra de veritat és construeix tot un discurs fals i farcit de
mentides. En definitiva, es pretén confondre i manipular la
ciutadania.

Avui, amb aquesta proposta del Partit Popular, ens trobam
amb un cas de manual, un exemple paradigmàtic de com es
poden retòrcer els fets i els arguments només per aconseguir
avantatges partidistes i això per molt que el Sr. Fiol ho hagi
vestit de paraules plenes de mel i sucre.

Avui ens trobam davant un debat on l’objectiu del Partit
Popular no és per res millorar la sanitat pública, sinó treure’n
profit partidista, fins i tot a costa de crear nafres inexistents i no
ens hauria d’estranyar, per res ens hauria d’estranyar. L’actual
política en contra de la normalització de la llengua catalana que
porta a terme el Partit Popular condueix aquest partit, en lloc
d’oferir solucions a problemes, a no fer altra cosa que engreixar-
los i en molts de casos com és aquest, generar-los i és que el
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Partit Popular ara per ara és part del problema i, en molts de
casos, el problema mateix.

Senyores diputades i senyors diputats, no ens enganem, avui
no parlam de sanitat pública, ni tan sols parlam del decret que
fixa els coneixements del català a la sanitat. Tot això són
pretextos i excuses. Avui parlam d’una altra cosa. Parlam de la
hipocresia del Partit Popular que sota grans discursos només
pretén el més barroer dels objectius: erosionar el Govern a costa
de la salut i dels drets lingüístics dels ciutadans.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, gràcies..., però com no vull caure en les mateixes
falAlàcies que utilitza el Partit Popular demostraré, jo sí
demostraré aquesta afirmació i ho demostraré per tres vies
diferents, amb tres argumentacions lògiques diferents.
Demostram idò..., primera demostració, tot emprant la clàssica
via matemàtica: la reducció a l’absurd. Diu el Partit Popular, ho
ha dit el Sr. Fiol, “allò que és important és que siguin bons
metges, no que sàpiguen català”, girem l’argumentació i facem
un exercici d’imaginació, diguem “allò que és important és que
siguin bons metges, no que sàpiguen castellà”.  

Hi estaria d’acord, en això, el Partit Popular? Hi estaria
d’acord? Ho veuen com no? No hi estarien, perquè per a ells el
català és innecessari, ara ho veurem, però el castellà és
sacrosant. Anem una passa més enllà amb aquesta argumentació
de reducció a l’absurd. Propòs al Govern de les Illes Balears,
propòs al Sr. Thomàs que lloguem demà mateix un vol xàrter i
partim cap a Romania o anam a Romania i tornam carregats de
metges romanesos que parlin una llengua romànica similar al
català, bons especialistes, bons professionals, ben preparats,
amb contracte de feina i amb el compromís que, no en tres anys
ni en dos ni en un, amb el compromís que en sis mesos han de
dominar el nivell exigit de català i el assegur que no tindrien cap
problema, no tendrien al manco el fals problema que els metges
que fa anys i anys que són a la nostra terra i es neguen a
conèixer la llengua del nostre país. 

I ho acceptaria això el Partit Popular? De cap de les maneres
perquè, és clar, aquests metges romanesos sabrien català,
podrien atendre en català, però no coneixerien el castellà i a
sobre no tendrien tampoc el deure de conèixer-lo perquè com no
són espanyols no els afectaria l’article de la Constitució.
Llavors, de cop...

(Remor de veus)

... ja veuríem de cop... es nota... es nota que he tocat ferida,
de cop el Partit Popular s’hi oposaria, posaria el crit al cel, seria
gros!, parlaria amb la boca plena, a crits, com fan ara, de
discriminació dels castellanoparlants, el ciri que muntarien
defensant els drets dels castellanoparlants faria època. És a dir,
que després ja no seria important que fossin bons metges, sinó
únicament que dominessin el castellà. 

Tots els arguments que han emprat fins ara, falsos i falsaris,
per justificar la discriminació que pretenen contra els
castellanoparlants ja no els emprarien, al contrari, exigirien que
sabessin castellà per sobre les seves capacitats mèdiques perquè
parafrasejant el Sr. Fiol “les normes estan -segons ells- fetes per
al servei de les persones”, jo hi afegeixo, estan fetes per al
servei de les persones en castellà, però bé, ja he dit que era una
demostració per la via de la reducció a l’absurd, però per molt
absurda que sigui aquesta hipòtesi que he plantejat deixa en
evidència la fonamental hipocresia del Partit Popular, que per
res pensa en els pacients, per res pensa en els drets lingüístics
dels ciutadans, per res es preocupa per la sanitat. Bé, el seu únic
interès -i crec que queda clar- és la utilització partidista dels
conflictes, aquest i els altres, primera demostració. Llavors quod
eram demostrandum  la hipocresia del Partit Popular. 

Facem però una passa més, demostram-ho ara amb una altra
argumentació, segona via, una argumentació legal. El Partit
Popular ens demana a la seva proposta que el Govern de les
Illes Balears cerqui subterfugis per incomplir la legalitat, cerqui
fórmules retorçudes per botar-se les normatives legals, faci
equilibris jurídics per obviar el compliment de la legalitat. Se’ns
demana en definitiva una prevaricació a gran escala...

(Remor de veus)

... per molt que ens citi el Codi Civil. Avui els he de
confessar, senyores diputades, senyors diputats, que estic, com
deim a Menorca, xalant. Ens estan demanant que s’incompleixi
la legislació tant autonòmica com estatal. Textualment ens
demana el Partit Popular que el Govern de les Illes Balears
“elabori i aprovi, això diuen a la seva proposició no de llei, un
decret llei o un projecte de llei que contempli que els
coneixement de la llengua oficial de la comunitat autònoma de
les Illes Balears sigui considerat com un mèrit”. Això és el que
demanen.

És a dir, ens demanen que el Govern faci un decret que
vulneri la Llei estatal del estatuto básico del empleado público
que en el seu article 54.11 diu textualment i sense cap mena
d’interpretació possible i molt manco la que ha fet el Sr. Fiol,
diu textualment que els funcionaris “garantizarán la atención
al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea
oficial en el territorio”. Es demana que es faci un decret per
incomplir aquesta llei estatal. Per incomplir aquesta llei estatal
i per incomplir també la normativa autonòmica ja que la Llei de
normalització lingüística a l’article 8.1 no dóna lloc a dubtes
quan estableix que “els ciutadans tenen dret d’usar la llengua
catalana oralment o per escrit en les seves relacions amb
l’Administració pública a l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma”. I, com es pot garantir el dret de ser atès en català si
no es coneix la llengua? Com dimonis poden escollir, podem
escollir que se’ns atengui en català a l’empara de la llei estatal
i autonòmica si els metges no han de complir el requisit de
conèixer el català? Com es pot fer això?
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Ho torn a repetir: el Partit Popular ens demana una
prevaricació clara i sense cap altra justificació que els seus
afanys partidistes de treure rendibilitat d’algunes protestes
puntuals d’alguns metges que volen viure al marge de la
legalitat sense acatar la legislació que obliga la resta de
funcionaris, que obliga tots els funcionaris sense excepcions.
Quod eram demostrandum, segona demostració de la hipocresia
política del Partit Popular.

Per si això no bastava, passem a la tercera demostració,
havia dit que n’hi havia tres i no me’n deixaré cap. Passem a
demostrar que el Partit Popular es fa portaveu d’un grup de
metges que, des del corporativisme i la defensa de privilegis, es
neguen a acceptar el mandat del Govern elegit pels ciutadans,
es neguen en definitiva a acceptar les decisions de les
institucions que són fruit de la sobirania popular i, això sí, amb
el suport interessat del Partit Popular.

El Partit Popular ha intentat, amb bones paraules això sí,
mostrar-se en aquesta cambra com a portaveu del personal
sanitari i atribuint-se la representació i la veu dels professionals
de la sanitat. Permetin-me que per acabar gairebé els llegeixi
l’opinió respecte d’aquest tema d’alguns metges del sistema de
salut de les Illes Balears, diu així: “L’Acadèmia Mèdica Balear
des de fa quaranta anys, utilitzant el català com a llengua
vehicular en la majoria de casos, organitza anualment prop d’un
centenar d’activitats científiques de formació continuada. Les
activitats de l’acadèmia han trobar un excelAlent ressò entre els
professionals de la salut de manera que avui són 900 els socis de
l’acadèmia. De cap de les maneres no podem creure que aquest
nombrós grup de professionals qualificats i responsables de
l’assistència sanitària abandonin la sanitat pública -com ells han
insinuat- de les Illes per uns mínims requisits de coneixement de
la llengua catalana. La nostra institució, l’Acadèmia Mèdica
Balear, dóna suport de manera clara a la feina de normalització
i a totes les passes fetes endavant per dur-la a terme també a
l’àmbit de la sanitat pública”. Quod eram demostrandum, el
Partit Popular no parla per, ni defensa els professionals de la
sanitat. El Partit Popular només intenta fer del conflicte un arma
electoral, una i altra vegada. Tercera i darrera prova de la
hipocresia política del Partit Popular.

No m’allargaré més, només la reflexió final. Senyores
diputades i senyors diputats, cal desemmascarar aquestes
maniobres del Partit Popular; cal que els ciutadans sàpiguen que
no es preocupa per la sanitat de les Illes Balears, només ho fa
veure; cal que sàpiguen que el que pretenen una i altra vegada
és discriminar els ciutadans catalanoparlants; cal que coneguin
que només es mouen per càlculs partidistes i electorals; cal que
d’una vegada per totes els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears siguin conscients que el Partit Popular ara per ara -ara
per ara- és un perill per a la convivència pacífica de la nostra
societat. Un perill.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Ribalaiga té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em tem que no seré tan entretingut
com el Sr. Riudavets, al manco no tenc les seves qualitats. Bé,
senyores i senyors diputats, el Partit Popular fidel als costums
continua insistint a promoure polèmica i enfrontament on,
parlant amb objectivitat, no hi ha cap motiu per crear ni
polèmica ni enfrontament. Vull dir que no hi hagi cap dubte
respecte a això i com no pot ser d’una altra manera el nostre
grup no donarà suport a la proposició no de llei, ja que
defensam l’actuació del Govern en aquesta matèria i, com vam
dir a la darrera intervenció a aquesta cambra, el Govern ha
practicat una política de normalització lingüística sensata,
conciliadora i ajustada a dret.

El Govern ho ha fet molt bé, en aquest decret. Llegida amb
deteniment la proposició del Partit Popular es dedueix, no ho
diu textualment, que el Partit Popular pensa que no és just exigir
el català com un requisit als professionals sanitaris que es
vulguin incorporar al servei públic, pensen més bé que ha de ser
una gràcia d’aquests professionals saber rallar català, és a dir,
un mèrit. A més de considerar-ho injust també ho consideren
inadequat. Si tenim en compte les peculiaritats de la sanitat
pública a Balears, on el dèficit de professionals i l’elevat
nombre de professionals d’altres indrets és una evidència
pensen que és inadequat a aquest entorn de persones
desconeixedores de la nostra cultura i de la nostra llengua,
exigir talment, que sàpiguen parlar o entenguin el català i fan
una equació o un silAlogisme que és fals i diuen “si s’exigeix
català a aquests professionals baixarà la qualitat, no tindrem
bons professionals”. Això és fals. Aquest silAlogisme és fals.
S’equivoquen amb els dos plantejaments, ni és injust ni és
inadequat. 

No és injust exigir el coneixement del català com a requisit
a qualsevol persona que es vulgui incorporar a l’Administració
pública de la nostra comunitat, la legislació, sentències,
dictàmens a favor d’aquest argument no ens en falten i per això
avui els argumentaré aquest extrem amb paraules manllevades,
paraules dels magistrats del Tribunal Constitucional que a la
seva sentència núm. 46/1991, de 28 de febrer, així ho deien. En
aquesta sentencia els magistrats desestimen un recurs
d’inconstitucionalitat interposat pel Govern d’Espanya contra
l’article 34 de la Llei del Parlament de Catalunya 17/1985, de la
funció pública de l’Administració de la Generalitat. Un article
que parla de la necessitat d’acreditar el coneixement del català
en les seves expressions oral i escrita als processos de selecció
de personal de l’Administració autonòmica catalana. Crec que
per la seva similitud amb el nostre debat és útil que coneguem
què van dir en aquella ocasió els senyors magistrats.

Deien: “L’establiment d’un règim de cooficialitat lingüística
en una part del territori de l’Estat no contradiu el principi
d’igualtat dels espanyols en tot el territori nacional ja que aquest
principi no pot ser entès de cap manera com una rigorosa i
monolítica uniformitat d’ordenament de la qual resulti que
aquest, en qualsevol part del territori, es tenguin els mateixos
drets i obligacions”. D’aquí deduíem que resultava clar que
l’exigència del coneixement del català per a l’accés a la funció
pública a l’Administració de la Generalitat no és discriminatòria
des de la vessant de la igualtat dels espanyols en tot el territori
nacional. 
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Continuam, i continuen argumentant: “No resulta acceptable
l’argument de l’advocat de l’Estat que l’exigència pot suposar
un obstacle per accedir a la funció pública per qui no tengui
coneixement del català. El mateix principi de mèrit i capacitat
suposa la càrrega per qui vulgui accedir a una determinada
funció pública d’acreditar les capacitats, coneixements i
idoneïtat exigibles per a la funció a la qual aspira, però que
l’exigència del coneixement de l’idioma, que és oficial al
territori on actua l’administració a la qual aspira a servir, és
perfectament indiscutible dins els mèrits i capacitats requerides.
La raonabilitat de valorar el coneixement del català com a
requisit general de capacitat, encara que variable en el seu nivell
d’exigència, ve justificada per diversos motius. En primer lloc,
hem de mencionar el caràcter del català com a llengua de
l’Administració de la Generalitat, juntament amb el castellà,
ambdues d’ús preceptiu, que són vàlides i eficaces les
actuacions administratives fetes en català i que els particulars
tenen el dret d’usar el català en les seves relacions amb
l’Administració. A més, es tracta d’un requisit justificat i
equitatiu també en funció de la mateixa eficàcia de
l’Administració autònoma, per la qual cosa resulta
constitucionalment lícit exigir en tot cas un cert nivell de
coneixement de la llengua catalana que resulta imprescindible
perquè el funcionari pugui exercir adequadament el seu treball
a l’Administració autonòmica, a causa del caràcter cooficial de
l’idioma català a Catalunya i a causa també de l’extensió de l’ús
del català a tot el territori de la comunitat autònoma”.

M’hauran de perdonar si la traducció no és molt correcta,
esper que sí, que sigui fidel a allò que deien els magistrats. En
qualsevol cas, la sentència, vostès la poden trobar perquè com
és obvi és pública. Bé, crec que després del que hem llegit, no
queden massa dubtes i queda clar que el Govern no ha comès
cap injustícia amb aquest decret i que l’exigència del
coneixement de la llengua catalana per als professionals que es
vulguin incorporar a la sanitat pública d’aquesta comunitat està
plenament justificada. Qualsevol persona que es vulgui
incorporar a l’Administració pública de la nostra comunitat ho
de saber, la..., perdó..., perdó...

Passem a veure però, el segon argument del Partit Popular
segons el qual amb aquesta exigència no es tendrien en compte
les peculiaritats de la sanitat pública balear, la manca de
professionals. Això és pura elucubració, senyores i senyors.
Aquest raonament és pura elucubració del Partit Popular, només
cal llegir-se el decret, l’argument cau pel seu propi pes. Això, sí,
s’ha de llegir sense cap apriorisme. Basta una lectura serena del
decret per veure l’esforç que s’ha fet per conciliar una exigència
necessària amb les nostres -diguem- peculiaritats, tant a l’article
2, àmbit d’aplicació, en el seu apartat 3 on es parla dels
empleats públics que accedeixin a una plaça de personal
estatutari. 

No els vull avorrir amb la lectura d’una norma que
segurament s’hauran llegit i rellegit, però és allà on parla dels
terminis de dos anys, comptadors a partir de la data que ocupin
la plaça per poder adquirir els coneixements. El capítol 3, amb
els nivells de català exigibles per als que tenguin titulació
acadèmica del nivell A o del grup A, s’exigirà el nivell B; per
als que tenguin la titulació acadèmica del grup C se’ls exigirà el
certificat A. Són peculiaritats d’aquest decret respecte del decret
general que la comunitat autònoma té per a tots els seus
funcionaris, peculiaritats que responen a les peculiaritats pròpies

a què feien referència quan rallàvem del personal o de les
persones que treballen a l’àmbit sanitari. 

Disposició addicional segona, és sancions. Crec que queda
prou clar que es tenen en compte peculiaritats molt
determinades del món de la sanitat, “excepcionalment quan la
prestació assistencial pugui resultar afectada -Sr. Fiol, quan
pugui resultar afectada- per manco insuficiència de
professionals o quan s’hagin de contractar investigadors”. En
aquests casos no s’exigirà per poder donar precisament resposta
a la principal funció que té el que rallam, que és contractar
professionals sanitaris.

Disposició addicional tercera, cursos de llengua catalana per
a aquell que no en sàpiga. Disposició transitòria, prova prèvia
de nivell de català. És a dir, si no tenim el títol al manco podem
fer una prova per acreditar el coneixement. 

Amb això crec que queda prou clar, per qui ho vulgui
entendre, que el Govern ha actuat correctament amb aquest
decret. Ha tingut en compte que no es podia desatendre un dret
reconegut a l’Estatut i a la Llei de normalització lingüística que
tenen tots els ciutadans de la nostra comunitat a dirigir-se i a
expressar-se davant l’Administració pública en qualsevol de les
dues llengües oficials i que l’Administració ha de respondre
amb la que hagin triat. Així mateix el Govern ha procurat que
la cobertura d’aquest decret es fes com diu el preàmbul del
decret “tenint en compte el tradicional dèficit de professionals
sanitaris que pateix la sanitat pública balear”. 

Per tant, no tenen cap motiu per estar preocupats, ni vostès
ni ningú, perquè aquest decret regula de manera molt sensata les
tensions entre l’exercici del drets lingüístics i el dret a un servei
sanitari de qualitat i ho fa de manera conciliadora, donant
facilitats perquè els professionals s’hi puguin adaptar, amb
garanties que el servei sempre serà atès amb els millors. 

Finalment tot açò, com no podia ser d’una altra manera, es
fa a l’empara de la llei, bàsicament de tres normes de les quals
vostès comparteixen amb nosaltres la seva bondat: la
Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització
Lingüística.

No vull acabar sense demanar-los que ho deixin córrer, la
llengua sempre ha estat un vehicle d’enteniment entre les
persones i les cultures. No li vulguin donar un ús diferent. I si
m’ho permeten, els llegiré una cita de Jesús Tuson, en el seu
llibre El luxe del llenguatge i diu: “una llengua és un pou
insondable, inasausible, d’on cadascú extreu el que vol. Açò sí,
sempre aigua clara, si de cas hi trobam pols, només serà
atribuïble al receptable”.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Ribalaiga. Vol fer ús el proposant de la
paraula? Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Per sort o per desgràcia fa molt d’anys que circul per aquest
parlament com perquè me facin por les coses que sent aquí, ni
tan sols que m’impressionin. És veritat que quan tocam qualque
tema, surt aquí el millor de tots vostès, els insults, perquè aquí
el que s’ha fet és insultar el grup que representa quasi la meitat
dels ciutadans de les Illes Balears...

(Aplaudiments) 

A mi m’és igual. Sí, ara li llegiré la llista de greuges. Vostès
no tenen dret a dir-nos si nosaltres som o no demòcrates... Això
no és un insult? Carall!, és una desqualificació..., el contrari de
demòcrata què és?, antidemòcrata, totalitari, i això no és un
insult? A mi m’ho sembla. Per tant, se’ns ha acusat de no ser
demòcrates, no només d’això, això no és res. Se’ns ha acusat
de..., llegiré si la presidenta m’ho permet, llegiré la llista de
greuges només perquè la recordin i se’n temin del que vostès
diuen quan pugen a aquesta tribuna i no els agrada allò que els
diuen des de l’altre costat del Parlament. Aquí ens hem de
respectar tots...

(Aplaudiments)

Sí, sí, aquí ens hem de respectar tots, clar que ens hem de
respectar tots. Jo he defensat una proposició i em sembla que no
he insultat ningú i he intentat no ofendre ningú. 

El primer que se’ns ha dit és no demòcrates, seguidament la
proposta que avui defensam és un exemple de manipulació, de
tergiversació, de dinamització del sistema educatiu de les Illes
Balears, s’ha parlat del Decret de mínims. S’ha invocat el
Consell Consultiu, com si el Consell Consultiu fos dogma de fe
que hem de creure tots, no me’n faltaria d’altra! Mentir,
falsedat, manipulació conscient, hipocresia, proposar prevaricar
en aquest Parlament s’ha arribat a dir, en un estat d’emoció que
ell mateix ha qualificat de xalar, o una cosa així, el mateix Sr.
Riudavets. Proposar al Parlament una prevaricació, proposar la
comissió d’un delicte. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta, se’ns acusa que hem proposat al Parlament la
comissió d’un delicte. Ja està bé! Ja anam ben servits! “Falso,
falsario, prevaricación, mentir, falsedad”. Efectivament, surt
el millor de vostès quan tocam alguns temes. A mi no em fan
por, però no em deixen d’alAlucinar perquè això sí m’ha tocat en
determinades ocasions viure de prop el fonamentalisme, veure-li
la cara de molt a prop moltes vegades, el totalitarisme de
determinats partits i de determinades persones. Damunt el
territori i damunt la realitat, i jo després de molts d’anys de ser
aquí, els he de dir en nom del Grup Popular, nosaltres no
acceptam ni lliçons de democràcia, ni carnets d’estimar la nostra
llengua, ni d’estimar més Mallorca, no ho acceptam!

(Aplaudiments)

No ho acceptam! Vostès no tenen cap legitimitat per dir-nos
res de tot això. S’equivoquen completament. Els he de dir que
això no és així i ja poden invocar totes les sentències del
Tribunal Constitucional que vulguin. Jo també puc invocar
sentències del Tribunal Constitucional que en aquesta
legislatura ja no es compleixen, com que els pares puguin elegir
la llengua d’aprendre a llegir i a escriure els seus fills. Ja no es
compleixen, perquè l’ordre que regulava això ha estat derogada
per la consellera...

(Aplaudiments)

No una, 21 sentències del Tribunal Constitucional. Si fins i
tot el Sr. Patxi López, nou lehendakari ha dit que el seu govern
convertirà el tema de la llengua en un mèrit i no en un requisit,
fins i tot el lehendakari del País Basc ha dit això. Vostès han de
revisar els seus propis plantejaments, senyors diputats...

(Aplaudiments)

No ho ha dit?, ves si ho ha dit, el que passa és que no ens
agrada sentir-ho, que és una altra cosa!

(Remor de veus)

No ho ha dit? Sí que ho ha dit i, a més, el País Basc que faci
el que vulgui, el País Basc té un context molt diferent al nostre,
naturalment.

Per tant, només he pujat aquí, Sra. Presidenta, per dir que
com tantes altres vegades hem hagut de fer en aquest parlament,
no ens fan por aquests arguments totalitaris que vostès
manegen. Quan vostès ens diuen que som uns falsaris, que no
som demòcrates, que som uns manipuladors i quan s’atreveixen
a dir damunt d’aquesta tribuna, ni més ni manco. i ho citaré
textualment: “que el Partit Popular és un perill per a la
convivència pacífica a les Illes Balears”, els convid que pensin
en el que diuen quan pugen en aquesta tribuna, perquè per
ventura el perill per a la convivència a les Illes Balears no és al
Partit Popular i per ventura és a altres indrets, en el
totalitarisme, en l’antiliberalisme i en la falta de respecte pel
que pensen els altres. Nosaltres aquí continuarem venint...

(Aplaudiments)

...naturalment a defensar el que pensam, a defensar les
nostres idees, els nostres plantejaments, que no són només dels
28 diputats; si fossin només els dels 28 diputats encara podríem
passar per segons quines coses. S’equivoquen, darrera aquests
28 diputats hi ha molta gent, molta opinió pública, molts de
ciutadans que tenen tants de drets com els que puguin tenir els
que representen vostès. Per tant, els exigesc més respecte i els
exigesc més serietat en aquest parlament.

(Aplaudiments i remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat, procedirem a la votació. Passam a votar.

(Continua la remor de veus)

Si els sembla bé, calmam els ànims. Passam a votar. Votam.

(Remor de veus i aplaudiments)

Si els sembla bé, tornam a votar. Votam.

Passam a votar. Votam.

26 vots a favor, 26 en contra. I per tant, suspenem un minut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats del Partit Popular, per favor!

Passam a votar. Votam.

Continua òbviament l’empat. Per tant, queda rebutjada
aquesta proposició no de llei.

(Aplaudiments i remor de veus)

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 5845/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
venda de tabac pels establiments turístics a les Illes Balears.

A continuació debatrem la proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Popular relativa a la venda de tabac pels
establiments turístics de les Illes Balears. El representant del
Partit Popular té la paraula, Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja és una reiteració la
proposició no de llei que presentam avui de nou i que no pretén
més que es pugui comercialitzar el tabac en els comerços
turístics. Aquesta pretensió surt arran de la modificació de la
Llei 28/2005, de mesures sanitàries contra el tabaquisme, el
consum i la publicitat de productes del tabac. Recordaran les
senyores i senyors diputats que inicialment la llei citada
prohibia la venda en establiments comercials i fixava quins
establiments eren els que podien dur endavant la venda de tabac
i ho prohibia a la resta, és a dir, als comerços se’ls prohibia que
poguessin fer cap tipus de venda. Però poc temps després
d’haver-se publicat la llei i degut precisament a la polèmica que
va generar que els establiments comercials no poguessin vendre,
el Govern central a través d’un reial decret va modificar la llei
i va autoritzar que es pogués vendre tabac als quioscs i als
establiments comercials de les Illes Canàries. Quedaven fora
d’aquesta autorització tots els altres establiments comercials,
tots els altres establiments turístics.

Aquesta situació va generar una controvèrsia encara molt
més greu i en el Parlament de les Illes Balears, això va ser l’any
2006, es va aprovar per unanimitat una proposta referent a
possibilitar la venda de tabac en els comerços turístics. Això va
fer que a la llei d’acompanyament del 2007 el Govern de les
Illes Balears complís amb l’acord del Parlament i establís la
categoria d’establiments comercials turístics, de manera que es
pogués adaptar a la Llei 28/2005 i es pogués permetre la venda
de tabac. De fet fins i tot aquesta llei va ser recorreguda davant
el Tribunal Constitucional, però el Tribunal Constitucional no
ha autoritzat la suspensió de la llei, per tant, aquesta és vigent.
El problema ha estat que des de la Delegació del Govern s’han
fet actes que impedeixen el compliment d’aquesta norma.

Per tant, la qüestió senyores i senyors diputats, com és obvi,
no és una qüestió sanitària, no és una qüestió de salut, aquesta
discussió no s’ha discutit mai, vull recordar que aquesta llei
anti-tabac es va aprovar per unanimitat a les Corts espanyoles.
Per tant, no és una qüestió sanitària o de salut el que duim aquí
a debat, és una qüestió purament econòmicament i una qüestió
de justícia. Una qüestió econòmica perquè significa unes
pèrdues importantíssimes per a un determinat sector com és el
dels comerços turístics. I una qüestió econòmica, que a més en
aquest moment, dins la situació de crisi en què ens trobem,
aquesta baixada es nota molt més en aquests comerços. I fa que
les seves pèrdues siguin més greus. I una qüestió de justícia
perquè no es pot entendre que es modifiqui la llei original i un
tipus de comerç sí i els altres no. Quines raons sanitàries hi ha
perquè els quioscs o els establiments comercials ubicats a
Canàries puguin vendre tabac i els establiments comercials
turístics de la resta d’Espanya no puguin vendre tabac? Quina
raó hi ha perquè un tipus de comerç de les Illes Balears pugui
vendre tabac i uns altres tipus de comerços turístics de les Illes
Balears no puguin vendre tabac? És una qüestió que jo entenc
que planteja una discriminació important dins el sector
comercial, és una qüestió que no té cap raó sanitària, ni de salut,
sinó purament econòmica. I que per tant, necessita ser esmenada
com més aviat millor.

Per tot això, el grup parlamentari presenta una proposició no
de llei que engloba quatre punts, però que es pot resumir d’una
manera molt senzilla, s’insta el Govern de les Illes Balears a
permetre la venda de productes de tabac a tots els establiments
comercials turístics. Seria interessant i és necessari que es
desenvolupi la Llei de comerç en el sentit de possibilitar
l’aplicació d’aquesta norma a través de la creació del registre
corresponent. I després, com és obvi, el Parlament insta el
Govern de l’Estat a retirar el recurs d’inconstitucionalitat
interposat front l’esmentada disposició.

I finalment es fa un prec i crec que és important al Govern
de l’Estat, que no imposi sancions als establiments turístics
comercials que estan complint la llei de les Illes Balears i que
tampoc no signifiqui un retall en els fons estatals a la comunitat
autònoma per a la lluita contra les drogodependències de les
Illes. Crec que això va ser una jugada contra la comunitat
autònoma, contra les ciutadans de les Illes Balears totalment
absurda i innecessària. Si estam parlant de raons econòmiques
les que fan que s’autoritzin determinats establiments, no és just
que les Illes Balears es vegin sancionades pel Ministeri de Salut.
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Aquesta és en definitiva i breument la pretensió que ens du
a defensar aquesta proposició no de llei davant el ple. I a més,
en altres ocasions ha tengut el suport unànime d’aquesta cambra
i que darrerament pareix ser que hi ha dificultats i dubtes perquè
aquesta qüestió es dugui endavant. Jo esper que amb l’any que
ha passat des de la darrera vegada que vàrem parlar d’aquesta
qüestió, allà on tothom es manifestava d’acord, però ningú va
arribar a donar la passa endavant per poder aprovar aquesta
proposició, ara hagin reflexionat i hagin canviat de criteri i
puguem dur endavant una qüestió que no és més que pura
justícia per als ciutadans d’aquesta terra. Especialment per als
ciutadans que són titulars d’establiments turístics a les Illes
Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Passam al torn de fixació de posició
i en primer lloc intervé pel Grup Parlamentari Mixt Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, com diu el diputat Sr. Cardona és un debat reiteratiu
perquè ja n’hem parlat en altres ocasions sobre aquesta qüestió.
I tot i que estam d’acord en el fons del debat que planteja el
Partit Popular, realment la solució jurídica en aquesta qüestió no
és gens fàcil perquè, com sap perfectament el Sr. Cardona, hi ha
un conflicte jurídicocompetencial que s’ha de resoldre.

Efectivament els punts 1 i 2 estan dins aquest conflicte,
perquè entenem, encara que no ens agradi, encara que no ho
puguem compartir, entenem que la realitat que tenim en aquest
moment és que qui permet la venda de productes de tabac en els
establiments comercials turístics no és el Govern de les Illes
Balears, és el Comissionat del Mercat de Tabac, organisme
estatal, i per tant no podem votar a favor aquest punt perquè no
és aquesta la situació jurídicocompetencial que tenim en aquest
moment.

I en relació amb el punt 2, li hem de dir que entenem que el
Govern de les Illes Balears està tramitant els expedients perquè
els establiments turístiques que així ho solAliciten, puguin
obtenir la catalogació com a comerços turístics i per tant,
obtenir l’autorització d’aquest organisme estatal per poder
vendre tabac. Per tant, no és un problema de desenvolupament,
sinó de tramitació de les solAlicituds i aconseguir l’objectiu de
l’autorització d’aquest organisme estatal.

En relació amb el tercer punt, li diré que hi estam
absolutament d’acord. Té el nostre suport, li votarem a favor si
hi ha votació separada, com així solAlicitam.

I en relació amb el quart punt, el problema és que tal com ve
redactat pareix que es convida a intentar que no es tramitin els
expedients sancionadors. Clar, lògicament entenem que la
pretensió és intentar no afectar més aquestes activitats
econòmiques i des d’aquest punt podem entendre la seva
petició. Però entendrà que lògicament des d’aquest parlament no
hem de votar iniciatives perquè no se tramitin els expedients
sancionadors. Les lleis estan per complir-les i el principi de
legalitat, evidentment, tots el respectam.

Per tant, el que li proposam i ja li ho vàrem proposar a un
debat anterior, és una esmena de substitució in voce dels dos
primers punts, en el sentit que ja li vàrem presentar una esmena
en un debat anterior d’Unió Mallorquina i que serien els
següents dos punts. Primer: “El Parlament de les Illes Balears
solAlicita al Govern de l’Estat i al Govern de les Illes Balears
que valori ampliar els canals de distribució de productes del
tabac en els comerços turístics, sense perjudici de les mesures
que garanteixin la limitació d’accés dels menors en el tabac a fi
d’evitar perjudicis econòmics a un sector que tradicionalment,
a les Illes Balears, ha tengut ingressos importants derivats
d’aquesta activitat “. I el segon: “El Parlament de les Illes
Balears solAlicita al Govern de les Illes Balears que plantegi la
inclusió de la venda del producte del tabac, per part dels
comerços turístics, dins el règim especial de les Illes Balears”.

Perquè, efectivament estam d’acord amb la discriminació o
amb el greuge comparatiu que existeix amb Canàries, com vostè
hi ha fet referència, però també entenem que per qüestions
jurídiques i competencials l’àmbit concret on s’ha de vehicular
aquesta petició i l’obtenció d’aquesta possibilitat és en el règim
especial, per això li fem aquesta esmena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com ha dit el Sr.
Cardona, efectivament és un debat que ja hem tengut altres
ocasions, recordar en tot cas que el 2005 la Llei de mesures
sanitàries, aprovada per les Corts Generals, prohibeix la venda
de tabac en els comerços exceptuant els estancs. Després, però,
l’Executiu central va començar una sèrie, diguem, d’excepcions
a aquesta norma: primer varen ser els quioscs, després
ALDEASA que, com sabem, té l’exclusiva a l’aeroport, després
varen venir les Illes Canàries, on es va permetre que els
comerços turístics, el 2006, en concret, poguessin vendre tabac,
amb la qual cosa, un criteri general en què nosaltres estàvem
totalment d’acord, que era restringir el consum de tabac, un
criteri general que era prohibir vendre tabac per a tothom, va ser
trencat pel mateix Govern de l’Estat en diverses ocasions.
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Per tant, nosaltres, dins aquesta coherència el que demanam,
lògicament, és que no hi hagi greuges entre uns i els altres. Per
tant, creim que tots estam d’acord amb l’existència d’un
problema de salut, però quan el Govern central ha permès tantes
excepcions, com el cas dels quioscs o com el cas de les Illes
Canàries, és evident que s’han de fer algunes passes per part de
les Illes Balears.

El 2006 es va crear la figura del comerç turístic i per tant, a
partir d’aquell moment, crec que el que s’ha de fer és defensar
els interessos d’aquests comerços turístics de les Illes Balears.
Des del nostre punt de vista, el Govern de les Illes Balears ha
anat en aquesta línia; va intentar evitar el recurs
d’inconstitucionalitat davant el Govern de Madrid, al final, com
sabem, no va ser possible, es va presentar aquest recurs, però
recordem que a l’Acte, d’11 de març del 2008, sense entrar en
el fons de l’assumpte, va aixecar la suspensió del precepte
impugnat, però l’Estat, així i tot, manté el recurs.

Bé, quant als punts 1 i 2 de la seva proposició en concret, la
realitat és que no hi ha comerços de les Illes Balears, a hores
d’ara, que hagin obtingut la declaració de comerç turístic perquè
aquest apartat de la llei no s’havia desenvolupat, no s’havia dit
en cap moment com el negoci que volia ser comerç turístic
podia obtenir del Govern aquesta declaració i quins requisits
s’establien. Aquesta és una qüestió que estava pendent, en
aquests moments sí que ja està aclarida i per tant ara es
tramiten, des de la Direcció General de Comerç, les distintes
solAlicituds que han anat arribant, i jo estic convençut que
aquelles que compleixin els tràmits i requisits obtendran, per
tant, la qualificació de comerç turístic i s’enviarà la solAlicitud
al Comissionat per al Mercat de Tabacs que, com molt bé ha
explicat el Sr. Melià, efectivament, és el competent per
autoritzar la venda del tabac.

Bé, per tant, això és important dir-ho, nosaltres no som els
competents i per tant el punt 1, no seria correcte aprovar el punt
1 tal i com està redactat.

I quant al punt 2, des del nostre punt de vista, des del
Govern es du a terme la tramitació necessària i per tant tampoc
no hauria de ser possible aprovar aquesta proposta.

En canvi, sí que estaríem totalment d’acord amb el tercer
punt, que és el de retirar el recurs d’inconstitucionalitat, perquè
creim que aquest Parlament de les Illes Balears i el Govern ja
han manifestat en diverses ocasions que aquesta és la seva
intenció i per tant no hi hauria cap problema. Tampoc no
tendríem problema en acceptar les esmenes presentades pel
Grup Mixt, en el sentit que s’incloguin els comerços turístics en
el Règim Especial de les Illes Balears i la resta d’esmenes
substitutives de les propostes que ha presentat el Partit Popular,
perquè ja en el seu moment també vàrem manifestar que hi
estàvem, en el debat precisament d’abril del 2008, que va ser
precisament el que es va dur en aquest aspecte.

Per tant, aquesta és la posició que el Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds tendrà en aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré breu, en primer lloc per
l’hora en què ens trobam i, en segon lloc, perquè aquí debatem
avui, per segona vegada en aquesta legislatura, una mateixa
proposició no de llei. Recordaran, senyors i senyores diputats,
que en el mes d’abril de l’any passat ja vam debatre aquesta
proposició del Partit Popular i per cert no va ser aprovada per
mor que el Partit Popular no va voler acceptar una esmena que
li proposàvem la resta de grups. Bé, idò, avui tornarem a parlar
del mateix tema.

En nom del nostre grup, em reafirm en les reflexions que
vaig fer l’any passat en relació amb la Llei 28/2005, aprovada
pel Govern central per lluitar contra els efectes nefastes que té
el tabac damunt la salut. Però com que avui el que ens ocupa no
és el plànol sanitari i de salut públic, sinó l’econòmic o
comercial, dos plànols que no és prudent entrecreuar ja que
supòs que tots estaran d’acord amb mi que la salut no té preu. I
també em reafirm en la crítica que els vaig fer l’any passat en
relació amb el mecanisme que va utilitzar el Partit Popular quan
governava aquesta comunitat autònoma, per desdibuixar una llei
bàsica; recordem sinó que ho va fer mitjançant la llei
d’acompanyament dels pressuposts del 2007, com sabem, en
aquella època aquesta llei solia ser un calaix de sastre, però no
és tan sols açò, el més greu és que no van desenvolupar el
reglament que havia de permetre els comerços turístics ser
considerats anàlegs als hotels i hostals, amb la qual cosa no se
sabia quines condicions havia de reunir un comerç per
considerar-se com a tal i per tant poder-los equiparar pel que
feia a venda de tabac.

Record que l’any passat el portaveu del Partit Popular es va
enfadar quan li vaig dir que l’actuació del seu partit en aquest
tema no havia passat de ser una política de gestos. I mirin per
on, açò no ho dic únicament jo ara, sinó que ho reconeix el
Partit Popular a l’exposició de motius de la proposició no de llei
que ara ens presenta pel procediment d’urgència. Mirin el quart
paràgraf, on diu textualment: “atès que és necessari
desenvolupar normativament la modificació legislativa operada
per la Llei de mesures tributàries i administratives que
acompanya els pressuposts per a l’any 2007". Açò té un nom:
poc rigor procedimental o, en termes més colAloquials, no fer els
deures quan un els ha de fer. I com que no ho va fer el govern
que ho havia de fer, la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia de l’actual govern gestiona aquest procés de la forma
més adequada per donar resposta al sector afectat.

El meu grup, pel que fa als quatre punts que proposa el Partit
Popular, ens sumam al sentit de vot manifestat pels portaveus
que m’han precedit; és a dir, si accepten l’esmena in voce
exposada pel portaveu del Grup Mixt, Sr. Melià, votarem a
favor, en cas contrari ens veurem obligats a fer-ho en contra en
els punts 1, 2 i 4, pels motius que molt breument exposaré, per
no repetir les intervencions dels portaveus que m’han precedit.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 / 12 de maig del 2009 2927

 

En relació amb el punt 1, el Govern no és competent per
permetre la venda de tabac, és aquesta una competència única
i exclusiva del Comissionat per al Mercat de Tabacs.

Pel que fa al punt 2, tal com he dit, la conselleria entenem
que ja tramita les solAlicituds rebudes i adjudicarà la qualificació
de comerç turístic a aquells que s’adaptin a les característiques
fixades per la legislació vigent per aconseguir-la.

Amb el punt tercer hi estam d’acord, per coherència amb
allò que ja es va debatre i aprovar en aquesta cambra la
legislatura anterior.

I finalment, el punt quart, pensam que no es pot promoure de
cap manera l’eliminació de sancions als comerços que
infringeixin la normativa, cadascú ha d’assumir la seva
responsabilitat.

El meu grup confia en un consens, si no és així la nostra
postura ha quedat exposada i ens sabria greu per als comerços
turístics, per als quals algú ha creat unes falses expectatives, i no
són precisament els socialistes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sr. Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré seguir els
comentaris que han fet els distints portaveus per ordre
d’intervenció. Mirin, a mi em sorprèn sempre que quan un
vulgui fer qualque cosa, i això és molt característic de vostès,
especialment dels partits que es diuen nacionalistes, és que,
quan se’ls compliquen les coses diuen que no tenen
competències per fer això, com que no tenen competències no
podem fer res, ja està.

Anem a veure, el que feia la llei, o la modificació de la llei,
l’article 14 de la llei d’acompanyament de l’any 2006, dels
pressuposts del 2007, en concret, el que estableix és la
classificació d’establiments turístics, precisament perquè es
puguin incloure dins l’aplicació i dins la possibilitat de venda de
la llei nacional. Per tant, el que no ha fet la llei és envair
competències de ningú i podem resoldre perfectament. Excusar-
se en què no és competència nostra, és a més absurd, perquè el
Comissionat Nacional per a la Venda de Tabac ha de resoldre
conforme a llei, i si una llei de les Illes Balears classifica els
establiments d’una manera determinada, que els poden incloure
dins la llei nacional, ha de resoldre en aquest sentit, i no ho fa.
Aquesta és la primera qüestió.

Clar, que llavors es digui que pretenem que no es tramitin
els expedients sancionadors, veurà, Sr. Melià, la qüestió és molt
senzilla: és que un dels gestos, ja que han parlat avui del gestos
una altra vegada, Sra. Mercadal, un dels gestos de la Delegació
del Govern és que es va comprometre a no recórrer davant el
Tribunal Constitucional aquesta llei de les Illes Balears, i
complint estrictament amb la seva paraula va i la recorre. I no
en va tenir prou amb això, sinó que va enviar la Guàrdia Civil
a tots els establiments, i s’han donat casos que a un establiment
comercial, a un establiment de souvenirs es presentaren quatre
furgonetes de la Guàrdia Civil a inspeccionar per veure si es
venia tabac o no. D’això li parlava, però d’una manera no tan
clara; i demanàvem que això no torni passar, i si és ver que
s’han de fer inspeccions que es facin com s’hagin de fer, però
sense necessitat d’aquestes “alaratas”, que dirien en castellà,
que jo crec que ja està bé.

I per l’altra banda, tornam una altra vegada, Pere amb la
massa, amb la història de valorar. Miri, si no hi hagués hagut
una modificació de la llei o diverses modificacions de la llei
nacional, nosaltres no plantejaríem aquesta qüestió; però com
hem de dir al Govern de l’Estat que valori a veure si a les Illes
Balears els comerços turístics poden vendre, si resulta que ja ho
ha valorat i ha dit que els quioscs sí, i a les Illes Balears també,
i ja ho ha valorat i ha dit que ALDEASA, segons, és a dir, el Sr.
Barceló té raó, ho deia, ALDEASA també ho ha valorat, i també
ho ha valorat a les Illes Canàries? No n’hi ha prou amb aquestes
valoracions? Ara hem de tornar a valorar a veure si és bo o
dolent que econòmicament es faci justícia en aquesta terra?

Sr. Melià, valorar ja està valorat i cadascú ha fet la seva
valoració, el Govern i vostès una i nosaltres una altra; el Govern
i vostès no volen que els comerciants d’aquesta terra puguin
vendre i nosaltres sí, aquesta és la diferència. I tota la resta són
excuses i a més bastant barates, perquè dir ara al Govern central
que valori a veure si podem vendre, és simplement no dir res, el
Govern central ja ho ha valorat i ho ha fet amb les seves
modificacions legals. I vostès es comprometen amb els
comerciants i llavors a l’hora de la veritat i pitjar el botó i dir sí
o no, diuen no. I aquesta és la realitat.

Hi ha una altra qüestió i és que s’ha afirmat per dues
vegades, dos portaveus diferents, que clar, que no es podien
autoritzar els comerços turístics perquè la norma, la llei no
s’havia desenvolupat; efectivament, la llei va entrar el primer de
gener del 2007 i el maig del 2007 hi va haver eleccions, i amb
sis mesos, just en època preelectoral no voldran vostès que ens
dediquem a treure lleis o a desenvolupament de lleis quan en el
moment que ens trobàvem no era el més adequat, almenys per
cortesia de cara a les eleccions; que a partir de llavors ho
volguessin fer està bé.

Que jo sàpiga, Sra. Mercadal, no s’ha fet el reglament de la
Llei de comerç de les Illes Balears i en canvi sí s’estan
autoritzant, cosa que està molt bé, s’estan ja classificant aquests
establiments. I aleshores, per què em venia a dir a mi que havia
de treure el reglament? No s’ha tret el reglament i s’autoritzen,
no s’ha tret el reglament, Sra. Mercadal, i s’autoritzen, què ve
a dir ara? Què ve a dir ara? Critica que es faci amb una llei
d’acompanyament, i què més té? Què més té?
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Em parla de política de gestos, em parla de capacitat de
diàleg, miri, com que a vostè li agrada treure, llegir, jo li he de
dir una cosa, segur que és molt brillant en moltes coses, però en
anàlisis de text poc, vostè quan estudiava batxiller segur que en
anàlisi de text la suspengueren, perquè si llegeix el text que ha
volgut llegir, diu “atès que és necessari desenvolupar
normativament la normativa legislativa operada per la Llei de
mesures tributàries i administratives que acompanya els
pressuposts de l’any 2007, tot i que amb ella està previst i és
directament aplicable”, això ho ha oblidat, això ho ha oblidat
Sra. Mercadal.

Com ha oblidat que vostè, a la darrera intervenció, ara fa un
any, deia que “el seu grup opina que front a la política de gestos
de l’anterior Govern, ple de paraules buides, simulant donar
suport als comerciants, ara és el moment de consensuar amb el
Govern de Madrid normatives que, respectant la llei contra el
tabaquisme, evitin els perjudicis econòmics i laborals en els
comerços que tradicionalment havien dispensat el tabac de les
zones turístiques. I estam segurs i, a més, animam a seguir
aquesta a l’actual Conselleria de Comerç, Indústria i Energia”.
Senyora Mercadal, ha passat un any, on és aquesta brillant
activitat i capacitat per arribar a acords consensuats amb
Madrid?

Sap per què hem tornat a presentar la mateixa proposta?
Perquè fa un any i no han fet absolutament res, fa un any, i
vostè va anunciar que aquí hi hauria una gran negociació i que
s’arreglaria tot, i resulta que no s’ha fet absolutament res. A mi,
Sra. Mercadal, que em vengui amb les mateixes excuses de fa
un any, que pràcticament llegeixi el que va dir fa un any, no
m’arregla res. Però escolti’m, que critiqui el Partit Popular està
molt bé, almenys vostè surt satisfeta d’haver pogut criticar algú,
però el problema sap quin és? Que vostè manté la injustícia i la
discriminació cap als comerciants turístics de les Illes Balears,
aquest és el problema i d’aquí hauran vostès de prendre
responsabilitats, cadascú amb els seus actes assumeix les
responsabilitats i les conseqüències que tenen. Vostès en aquest
moment és negar el principi d’igualtat als comerciants de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Aquesta presidència entén que no s’accepten
les esmenes que ha presentat el Sr. Melià i que per tant hi ha una
aprovació per assentiment en el punt 3 i que passaríem a la
votació dels punts 1, 2 i 4, tal com venen a la proposició. És
així?

Doncs, passam a votar i votam.

Resultat de la votació: a favor, 26; en contra, 27. Per tant,
queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions del Ple núm. 62,
de 28 d'abril del 2009. 

Pàg, 2835, intervenció de la Sra. Mercadal i Mercadal, darrer
paràgraf

On diu: ...i aquesta manca de tarannà conciliador del passat
l'estam pagant ara els eivissencs i formenterers, ...

Hi ha de dir: ...i aquesta manca de tarannà conciliador del passat
l'estan pagant ara els eivissencs i formenterers, ...



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 / 12 de maig del 2009 2929

 



2930 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 / 12 de maig del 2009 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 / 12 de maig del 2009 2931

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


