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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats.

0. Jurament o promesa del nou diputat, si escau.

Abans de començar el debat procedeix que la nova diputada
l’Hble. Sra. Maria Antònia Sureda i Martí presenti la promesa
o el jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, atesa la renúncia al càrrec de la Sra. Maria
Antònia Munar i Riutort, d’acord amb l’establert a l’article 7.1.3
del Reglament de la Cambra. Passam doncs al jurament o a la
promesa de la nova diputada. 

Honorable Senyora, jurau o prometeu per la vostra
consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputada del Parlament de les Illes
Balears amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, promet. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sureda, pot ocupar el seu escó.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies.

(Aplaudiments)

I. Elecció de president o presidenta, si escau.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en l’elecció del president o presidenta del Parlament
de les Illes Balears.
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Per a aquesta elecció es tendrà en compte l’establert als
articles 36 i 37 del Reglament del Parlament i es procedirà
exclusivament a l’elecció de president o presidenta, per la qual
cosa cada diputat escriurà un nom a la papereta que tenen
damunt la taula i en resultarà elegit aquell que tengui el vot de
la majoria absoluta dels membres de la Cambra en primera
votació. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria
es repetirà l’elecció entre els que hagin aconseguit les dues
votacions majors i en resultarà elegit qui n’obtengui més vots.

Per a l’elecció de president o presidenta, en compliment del
que estableix l’article 37 del Reglament del Parlament, preg als
portaveus dels grups parlamentaris que facin arribar a la Mesa
les propostes de candidats per a aquesta elecció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, propòs l’Hble. Sr. Pere
Rotger i Llabrés com a president d’aquesta cambra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, proponemos como
candidata a la Sra. Aina Rado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, si no hi ha més candidatures per tal de procedir a
l’elecció de president o presidenta del Parlament facin el favor
d’escriure un sol nom a les paperetes i el Sr. Secretari Primer
començarà a cridar-los per ordre alfabètic perquè dipositin la
papereta a l’urna. 

Sr. Secretari, pot procedir.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Alberdi i Castell, Rosamaria.

Alemany i Moyà, Isabel.

Alorda i Vilarrubias, Antoni.

Armengol i Socias, Francesca Lluch.

Barceló i Milta, Gabriel.

Boned i Roig, Joan.

Cabrer i González, Margalida.

Carretero i Niembro, Josep Lluís.

Castillo i Ferrer, Aina Maria.

Castro i Gandasegui, Carmen.

Coll i Canyelles, Miquel Àngel.

Costa i Serra, Josep Maria.

Crespí i Prunés, Anna.

Dalmau i Fortuny, Francesc Josep.

Diéguez i Seguí, Antoni.

Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.

Fiol i Amengual, Francisco.

Flaquer i Riutort, Joan.

Font i Barceló, Jaume.

Garcías i Simón, Antoni.

Gener i Bosch, Antònia.

Gornés i Hachero, José Simón.

Huguet i Sintes, Cristóbal.

Jerez i Juan, Miguel Ángel.

Juan i Cardona, Josep.

Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.

Llinàs i Warthmann, Isabel Carmen.

Marí i Mayans, Esperança.

Mayans i Serra, Josep.

Melià i Ques, Josep.

Mercadal i Mercadal, Margarita.

Morell i Cuart, Sandra.

Morillas i Navarro, María Luisa.

Munar i Cardell, Miquel.

Oliver i Mut, Gaspar.

Palau i Costa, Catalina.

Pastor i Cabrer, Antoni.

Pastor i Sánchez, Encarnación.
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Pons i Pons, Marc.

Ribalaiga i Briones, Ernest.

Rita i Larrucea, Maria Cristina.

Rodríguez i Barberá, José María.

Serra i Torres, Antoni.

Soler i Torres, Catalina.

Suárez i Ferreiro, Marián.

Sugrañes i Barenys, Misericòrdia.

Sureda i Martí, Maria Antònia.

Tadeo i Florit, Jaume.

Tarrés i Marí, Xico

Torres i Cabañero, Carolina.

Torres i Marí, Maria.

Vinent i Barceló, Assumpta.

Antich i Oliver, Francesc.

Barceló i Martí, Joana Maria.

Santiago i Rodríguez, Fina.

Palau i Torres, Pere.

Rotger i Llabrés, Pere.

Rado i Ferrando, Aina.

Riudavets i Florit, Eduard.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabada aquesta votació procedirem a fer el recompte dels
vots. Pregaria als secretaris que procedeixin a fer el recompte.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.
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Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sra. Aina Rado.

Sr. Pere Rotger.

Sra. Aina Rado.

i Sra. Aina Rado.

LA SRA. PRESIDENTA:

El resultat de la votació ha estat el següent: vots a favor de
l’Hble. Sra. Aina Rado, 30; vots a favor de l’Hble. Sr. Pere
Rotger, 29.

Atès el resultat d’aquesta votació i segons l’acord pres per
la Mesa del Parlament, a partir del que estableix el Reglament
del Parlament d’aquesta cambra, present la meva renúncia al
càrrec de Vicepresidenta primera del Parlament de les Illes
Balears.

EL SR. VICEPRESIDENT SEGON:

En conseqüència, queda proclamada presidenta del
Parlament de les Illes Balears la Molt Hble. Sra. Aina Rado
Ferrando. Enhorabona.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquests moments el Sr. Pere Rotger m’ha demanat la
paraula. Sr. Pere Rotger, té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT SEGON:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només dues coses, la
primera de totes donar-li la meva més sincera enhorabona i
desitjar-li tota casta d’encerts tant a nivell personal com també
per a aquesta cambra. En segon lloc, vull adreçar-me a la meva
formació política i al nostre Grup Parlamentari Popular per
donar-los les gràcies perquè per tercera vegada consecutiva
m’ha proposat per tenir aquesta alta responsabilitat de ser
president d’aquesta cambra. Per tant, agraïment etern a tots els
meus companys del grup parlamentari i dir-los també que em
sent molt orgullós de pertànyer a aquesta formació política i que
amb el tema que ens ocupa avui, aquesta feina que s’ha fet,
aquesta serietat i aquest rigor vos honra. 

Moltes gràcies i estic a la vostra disposició.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, abans de continuar
amb l’ordre del dia permetin-me dirigir-los unes breus paraules,
les meves primeres paraules com a presidenta d’aquest
parlament. 

Primerament vull agrair de tot cor al meu grup, al Grup
Socialista, que ha confiat en mi per a aquesta alta
responsabilitat, a tots i a cadascun de vosaltres, moltes gràcies.

També vull fer extensiu el meu agraïment sincer als altres
grups que ja el 2007 dipositaren la seva confiança en la meva
persona per pertànyer a aquesta Mesa i que han refermat aquesta
confiança amb una major responsabilitat, grups i persones que
generosament m’han donat el seu suport, renunciant potser, a
legítimes aspiracions. Sincerament, moltes gràcies.

Senyores diputades i senyors diputats, crec en el diàleg i en
l’entesa, faré tot allò possible perquè en aquest any que resta de
legislatura el Parlament sigui l’espai de debat polític que
esperen els ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, el meu
compromís és el de ser la presidenta de tots i totes. Vivim una
situació complicada, una crisi que ho fa passar malament a prou
famílies i allò que interessa avui, allò que demanden els
ciutadans i ciutadanes és que després de l’exposició de totes les
idees possibles, siguem capaços d’arribar a acords, capaços de
fer pinya. 
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Sabem que no és una tasca simple, necessita de la
complicitat de tots i totes les forces polítiques. Per tant, hem
d’esforçar-nos a aconseguir entre tots un clima de respecte i
tolerància, aquest pot conduir a un major consens. Així, estiguin
segurs, defensarem millor els interessos de la ciutadania de les
Illes Balears.

Per això, vull que sàpiguen que el meu despatx restarà
sempre obert per rebre totes aquelles qüestions, iniciatives o
suggeriments que creguin oportú fer-me arribar de tots els
diputats i diputades. També compto amb el suport dels membres
de la Mesa, suport imprescindible per dirigir aquesta cambra
amb dignitat i equilibri. Finalment, permetin-me també un
agraïment per al personal del Parlament que amb la seva feina
discreta i eficient ens fan més fàcil les tasques als diputats i a les
diputades. 

Com he dit abans, però, senyores i senyors, no em vull
estendre massa. Avui crec que no és el temps dels discursos, és
el temps de la feina i és el temps del debat i de trobar solucions
entre tots. 

Per tant, senyores diputades i senyors diputats, moltes
gràcies i anem per feina.

(Aplaudiments)

Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, tal com
vàrem decidir a la Mesa del Parlament, solAlicit dels portaveus
dels grups parlamentaris la seva conformitat per introduir un
nou punt, que és referent a l’elecció de la vicepresidenta primera
de la Cambra...,

(Remor de veus)

...vicepresident o vicepresidenta de la Cambra, Sr. Fiol, té
tota la raó.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sempre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Deman disculpes.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha cap inconvenient, com és
natural, que es produeixi l’elecció de vicepresidenta o
vicepresident.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més inconvenients. 

Per tant idò, passarem a l’elecció del vicepresident primer o
vicepresidenta primera del Parlament de les Illes Balears. Per a
aquesta elecció es tendrà en compte l’establert als articles 36 i
37 del Reglament del Parlament i es procedirà exclusivament a
l’elecció del vicepresident primer o vicepresidenta primera per
la qual cosa cada diputat escriurà un nom a la papereta que
tenen damunt la taula i en resultarà elegit aquell que tengui
major nombre de vots.

Per a l’elecció de vicepresident primer o vicepresidenta
primera en compliment del que estableix l’article 37 del
Reglament del Parlament prego al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista que faci arribar a la Mesa la proposta de
candidat o candidata a aquesta elecció. Moltes gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, proponemos a la Sra. Isabel
Alemany i Moyá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per tal de procedir a l’elecció de
vicepresidenta primera facin el favor d’escriure un sol nom a les
paperetes i el secretari primer començarà a cridar-los per ordre
alfabètic perquè depositin la papereta a l’urna.

Sr. Riudavets, pot procedir.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Alberdi i Castell, Rosa Maria.

Alemany i Moyá, Isabel.

( Petit aldarull a la sala i aplaudiments)

Alorda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, no se senten els noms que crida el
secretari. Una mica de silenci, per favor. 

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Alorda i Vilarrubias, Antoni.

(Petit aldarull a la sala i aplaudiments)

Armengol i Socias, Francesca Lluch.

Barceló i Milta, Gabriel.

(Remor de veus i aplaudiments)

Boned i Roig, Joan.

(Remor de veus)
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Cabrer i González, Margalida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats..., Sr. Diputat.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Carretero i Niembro, Josep Lluís.

Castillo i Ferrer, Aina Maria.

Castro i Gandasegui, Carmen.

Coll i Canyelles, Miquel Àngel.

Costa i Serra, Josep Maria.

Crespí i Prunés, Anna.

Dalmau i Fortuny, Francesc Josep.

Diéguez i Segui, Antoni.

(Aplaudiments)

Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.

Fiol i Amengual, Francisco.

Flaquer i Riutort, Joan.

Font i Barceló, Jaume.

Garcías i Simón, Antoni.

Gener i Bosch, Antònia.

Gornés i Hachero, José Simón.

Huguet i Sintes, Cristóbal.

Jerez i Juan, Miguel Ángel.

Juan i Cardona, Josep.

Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.

(Aplaudiments)

Llinàs i Warthmann, Isabel Carmen.

(Remor de veus)

Marí i Mayans, Esperança.

Mayans i Serra, Josep.

Melià i Ques, Josep.

Mercadal i Mercadal, Margarita.

Morell i Cuart, Sandra.

Morillas i Navarro, María Luisa.

Munar i Cardell, Miquel.

Oliver i Mut, Gaspar.

Palau i Costa, Catalina.

Pastor i Cabrer, Antoni.

Pastor i Sánchez, Encarnación.

Pons i Pons, Marc.

Ribalaiga i Briones, Ernest.

Rita i Larrucea, Maria Cristina.

Rodríguez i Barberá, José María.

Serra i Torres, Antoni.

Soler i Torres, Catalina.

Suárez i Ferreiro, Marián.

Sugrañes i Barenys, Misericòrdia.

Sureda i Martí, Maria Antònia.

Tadeo i Florit, Jaume.

Tarrés i Marí, Xico.

Torres i Cabañero, Carolina.

Torres i Marí, Maria.

Vinent i Barceló, Assumpta.

Antich i Oliver, Francesc.

(Aplaudiments)

Barceló i Martí, Joana Maria.

(Aplaudiments)

Santiago i Rodríguez, Fina.

(Remor de veus)

Palau i Torres, Pere.

(Alguns aplaudiments)
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Rotger i Llabrés, Pere.

Rado i Ferrando, Aina.

Riudavets i Florit, Eduard.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabada la votació, procedirem a fer el recompte dels vots.
Senyors secretaris si volen passar a començar l’escrutini.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel... Isabel Llinàs..., nul.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.
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Sra. Isabel Alemany.

Sra. Isabel Alemany.

En blanc.

En blanc.

Sra. Isabel Alemany.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els resultats són: vots emesos, 59; vots en blanc, 29; vots
vàlids, 29; vots nuls, 1.

Per tant, queda proclamada la Sra. Isabel Alemany com a
vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament de les Illes
Balears. Sra. Alemany, pot venir a ocupar el seu lloc a la Mesa.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Senyores i senyors diputats, passam ara al segon
punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix en les preguntes per
a les quals se solAlicita resposta oral davant el ple.

II.1) Pregunta RGE núm. 766/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a pagament per part del Govern als ajuntaments dels
deutes i compromisos de l'any 2009.

I la primera pregunta és relativa a pagament per part del
Govern als ajuntaments dels deutes i compromisos de l’any
2009; la formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Diputat té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller d’Hisenda, com sap, Unió Mallorquina és un partit
eminentment municipalista i ens preocupa molt l’estat de
liquiditat que tenen les corporacions locals i els ajuntaments. Hi
ha problemes molt seriosos de liquiditat i aquests problemes en
part són provocats pel no pagament dins el termini dels deutes
i compromisos que té el Govern de les Illes Balears amb els
ajuntaments.

Per això li demanam com es troba el pagament per part del
Govern de les Illes Balears als ajuntaments dels deutes i
compromisos de l’any 2009?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com molt bé ha dit,
efectivament hi ha dificultats en la liquiditat de la comunitat
autònoma quant a la seva tresoreria per un problema de caiguda
dels ingressos tributaris, però li puc dir que divendres passat
mateix vàrem fer efectiu uns pagaments per valor de 6,2 milions
d’euros de compromisos que acabaven dia 15 de febrer i avui
mateix tenim pendents 5,5 milions d’euros que es faran efectius
de forma immediata.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Manera, ens agradaria que
ens concretàs aquestes xifres. Segons les nostres informacions,
de l’any 2009, jo no sé si vostè es referia a compromisos i
deutes de l’any 2009 o ja del 2010, de l’any 2009 ens arriben
informacions que sobretot en ajudes del SOIB i en matèria de
policia turística el deute del Govern és molt gran amb els
ajuntaments i això ofega la seva capacitat de pagament als seus
proveïdors i a les empreses que fan feina amb les corporacions
locals. Per tant, ens agradaria que no només ens marcàs les
xifres de deute, sobretot en aquests dos capítols, ajuda del SOIB
i policia turística, sinó també les previsions de pagament
d’aquests deutes i compromisos pendents.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Manera.

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

Gràcies. Bé, a nivell del detall que vostè em demana en
aquests moments no li ho sabria dir en aquests moments; si de
cas li ho comunicaré en una altra ocasió, més tard recopilaré la
informació més precisa al respecte. El que li puc dir és que, tot
i els problemes de tresoreria que hi ha a la comunitat autònoma,
s’està fent un enorme esforç per pagar dins els terminis que
pertoquen. En el decurs del 2009 es varen efectuar pagaments
per valor de 690 milions d’euros, no únicament als ajuntaments,
sinó també als consells insulars i als proveïdors. I de fet, els
darrers 3 o 4 dies del mes de desembre es varen pràcticament
liquidar 283 milions d’euros per aquest concepte.

En qualsevol cas Sr. Diputat, jo em compromet a recopilar
aquesta informació més detallada i a oferir-li tot d’una.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera.

II.2) Pregunta RGE núm. 807/10, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació de la Llei de coordinació de
policies locals.

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 807/10, relativa a
modificació de la Llei de coordinació de policies locals. La
formula el diputat Sr. José María Rodríguez i Barberá del Grup
Parlamentari Popular.

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar quiero felicitarla
en nombre de mi grupo, es la primera vez que me da la palabra
como presidenta del Parlamento. He tomado nota de su discurso
y de la tolerancia sobre todo.

Señoras y señores diputados. Sra. Consellera, hace unas
jornadas el presidente de la comunidad autónoma acudió a esta
cámara en un debate extraordinario, en una comparecencia
extraordinaria sobre el estado de la comunidad. En esta
comparecencia el presidente hizo un listado de objetivos
prioritarios en los que el Gobierno iba a buscar consenso, el
apoyo de las fuerzas políticas para poder sacarlos adelante
porque eran prioritarios para la comunidad autónoma. Entre este
listado de leyes, no se encontraba la ley de coordinación de
policías locales en la que usted tanto ha insistido, y su
antecesora también, en hacerla prioritaria para tramitarla esta
legislatura.

Me gustaría saber si esto se debe a un olvido del presidente
o fue intencionado que el presidente no la nombrara.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Costa, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc la meva sincera
enhorabona pel seu recent nomenament. I en segon lloc, Sr.
Rodríguez, la modificació de la Llei de coordinació de policies
locals es troba publicada en el BOIB des de dia 18 de febrer i en
aquests moments en període d’alAlegacions.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Sr. Diputat, vol la paraula?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, no le he
preguntado cómo se encuentra la ley, ya sé que está publicada.
También le digo que el presidente entre el listado de leyes que
trajo a esta cámara y que dijo que sería su objetivo aprobarlas,
no se encontraba esta ley. Yo le he preguntado concretamente
y usted no me ha contestado, si era un olvido del presidente y si
el olvido era intencionado, o fue un olvido.

Mire, tanto usted como su antecesora, la anterior consellera
de Interior, han puesto siempre esta ley como una necesidad
para la policía local, un cuerpo que tiene más de 3.500
miembros en la comunidad de Baleares, que es muy importante.
Yo creo que ha sido, no lo sé, no lo he entiendo, o ha sido un
ninguneo de Presidencia o que no lo han tenido en cuenta,
porque no es normal que de 12 leyes que trajo el presidente aquí
a esta cámara como prioritarias para él, no figurase ésta. Yo le
he preguntado si usted, a la vista de que no la nombró, por qué
fue, si ha sido un olvido, si ha sido una cuestión hecha a posta,
porque es muy importante, muy importante, usted aquí se
comprometió hace poco tiempo que buscaría una solución para
la policía turística, que la policía tendría una mejor ley, pero al
no tener el apoyo del presidente, yo detecto esto, a lo mejor
usted me lo puede aclarar y no es así, entiendo que a usted le
han envainado el proyecto y este proyecto no se llevará a cabo.

Yo quisiera saber esto, si efectivamente usted tuvo el
respaldo de su gobierno para traer esta ley aquí, si usted será
capaz de aprobarla y, si no es así, evidentemente cómo se
encuentra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Costa, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez. Li he contestat
exactament a la seva pregunta de com es trobaven els treballs de
la modificació de la Llei de coordinació de policies locals. Li
torn a repetir, tal vegada vostè no ho havia vist, que estava
publicat al BOIB en fase d’alAlegacions. Això no té res a veure
ni amb cap oblit del president, ni amb el llistat de lleis a les
quals va fer menció el president, perquè li puc assegurar que són
més de 12 les que aquest govern té intenció de portar a aquesta
cambra. I evidentment si obté el consens necessari i la majoria
necessària, seran aprovades i en cas contrari no.

Li puc dir que en aquest període d’alAlegacions esperam
veure quines són aquests suggeriments o alAlegacions que fan
tant administracions com particulars, per així poder consensuar
al màxim aquesta modificació de la llei. Jo no voldria utilitzar
el seu llenguatge, però, evidentment, Sr. Rodríguez, perquè ens
entenguem, no ens hem “envainado nada” perquè si fos així,
aquesta llei en aquests moments no estaria publicada en el
BOIB. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa.

II.3) Pregunta RGE núm. 808/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de l'atur a Menorca.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 808/10, relativa a
augment de l’atur a Menorca, i la formula el diputat Sr.
Cristòfol Huguet i Sintes del Grup Parlamentari Popular

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i senyors
diputats. El mes de febrer, segons les dades fetes públiques dia
2 de març, a les Illes Balears hi havia 18.189 persones manco a
la Seguretat Social que el mes de febrer de l’any passat i 15.659
persones més. És una comunitat autònoma amb una economia
molt estacional. Així i tot el president deia: “és l’única
comunitat que en dos mesos consecutius no destrueix llocs de
feina; és l’única”. I afegia, “aquesta comunitat autònoma està
prenent mesures i està fent des del meu punt de vista, amb
l’ajuda de tothom, una bona feina. Quan veig altres comunitats
autònomes allà on s’apliquen les seves receptes -li deia al nostre
portaveu- no veig els mateixos resultats”.

La pregunta és conseqüent, si a Menorca va augmentar l’atur
mensual o intermensual el mes de febrer, a què és degut segons
el conseller de Treball?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Aguiló, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Pere
Antoni Aguiló i Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc la vull felicitar
també pel seu nou càrrec. Sr. Diputat, és cert que les xifres
d’atur de la comunitat autònoma no són les que voldríem, estic
segur, ni vostè ni nosaltres. Les xifres d’atur a Menorca
concretament s’han incrementat en 1.480 persones, havien
perdut ocupació de manera molt important fins un 5,4%. Les
causes essencials de l’increment del mes de febrer en 19
persones, són causes derivades de l’estructura econòmica que té
l’illa de Menorca i de la incorporació de població activa a les
llistes d’atur. Aquestes són les dues causes principals d’aquesta
qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. No és de les xifres, que
efectivament les volem, però el que voldríem són solucions
millors de les que tenim. Miri, si aquestes fossin les causes, com
ho faria, Sr. Conseller, per abordar aquestes causes i que hi hagi
feina? Jo crec que les causes les ha de cercar en el perquè no hi

ha feina. Si ve més gent, a pesar que hi ha poca feina, pensi que
Menorca el mes de gener va créixer respecte del mes de gener
de l’any passat en 950 aturats més. El mes de febrer, 872 aturats
més que el mes de febrer de l’any passat. La causa està en bona
part perquè les empreses no tenen sortida per als seus productes,
perquè no tenen finançament, perquè no cobren del Govern. 

El conseller acaba de dir fa una estona que no sap què deu.
Jo no sé quantes empreses es poden permetre tenir qualcú
responsable de les seves finances que no sàpiga què deu. I el
president en lloc de dir i mirar-se tan enfora i mirar altres
comunitats autònomes, perquè la política del PP a altres
comunitats autònomes, o les polítiques dels conservadors o el
que li vulguin dir, no va bé, que es miri França i que miri per
què Menorca va pitjor que les altres illes?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Pere
Antoni Aguiló i Crespí):

Bé, li parlaré de solucions i d’aplicació de mesures. A
Menorca durant el 2009 s’han dedicat ni més ni manco que
6.601.957 euros en polítiques d’ocupació i formació que han
afectat més de 1.700 persones. Ens hem dedicat i feim esforços
per fer ocupació i formació, crear sinèrgies entre aquestes dues
fases i que la gent pugui trobar una ocupació fins i tot millor que
la que tenia.

Jo li repetesc que consider que l’estructura econòmica de
Menorca és ara un petit inconvenient, i és un petit inconvenient
perquè l’estructura econòmica de Menorca està més equilibrada
que la de les altres illes i el sector industrial hi té un pes molt
important. En aquest moment el sector industrial veu agreujades
les seves crisis estructurals en la conjuntura que estam vivint.
En aquests moments sectors com el calçat, la bijuteria, veuen
agreujada la seva crisi per aquesta qüestió. Però jo consider que
en les inversions que s’estan fent des d’un punt de vista
d’ocupació i formació, amb els acords a què arribarem
sectorialment amb el sector del calçat i el sector de la bijuteria,
podem donar una mà important a Menorca i podem treure
aquestes xifres.

Cal dir que aquestes xifres que vostè destaca, que són de 19
persones més a l’atur, en els mesos anteriors varen ser 109
persones negatives, és a dir, que hi va haver 109 persones
menys. Intermensualment la qüestió no era tan greu. I a més a
més hi hagut ara en aquests moments 21 afiliacions a la
Seguretat Social més de les que hi havia en el mes de gener, així
que crec que anam pel bon camí, amb tota cautela, però anam
pel bon camí.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.4) Pregunta RGE núm. 806/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa dels interessos del sector del transport
per carretera.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 806/10, relativa a
defensa dels interessos del sector del transport per carretera i
que formula el Sr. Miquel Jerez i Juan del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, com sap vostè, a les anomenades illes menors
existeix una estesa preocupació en el sector del transport per la
implantació de l’ús del tacògraf. L’obligatorietat de l’ús
d’aquest instrument a territoris de menys de 200 quilòmetres
quadrats provoca, com sap, perjudicis i greuges de
conseqüències econòmiques molt importants i especialment a
les illes d’Eivissa i de Menorca. Així ho han manifestat
representants del sector del transport, institucions, sindicats,
hotelers, agències de viatges i d’altres colAlectius. Tant és així
que a les dues principals institucions de l’illa d’Eivissa i de
Menorca, s’han aprovat per unanimitat de tots els grups polítics
representats, dues iniciatives en el sentit d’intentar provocar una
modificació de la legislació vigent que no provoqui aquests
perjudicis, ja que encara la situació no ha variat gens, a pesar de
les gestions que s’han fet, si és que s’han fet. Voldríem saber,
Sr. Conseller, com pensa defensar els interessos del sector del
transport?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, la posada en marxa dels
tacògrafs a les illes de menys de 1.500 metres quadrats, perquè
a Mallorca ja fa més de 20 anys que està implantat, és una
decisió -com sap vostè- competencial del Govern estatal i ho ha
argumentat en la necessitat de fer un control exhaustiu del
temps de conducció i de descans dels conductors i, a més a més,
poder prevenir així accidents i tenir més seguretat vial i una
millora en la prevenció dels rics laborals.

El Govern de les Illes Balears el que ha fet durant més d’un
any, i estic content que ara vostè s’interessi per això, però arriba
un poc tard, fa més d’un any que estam parlant d’aquest tema,
doncs ha fet d’interlocutor actiu entre Foment i el sector del
transport, per tal de fer arribar totes les seves demandes i
d’intentar consensuar l’aplicació d’aquesta obligatorietat. I això
és el que farem i hem fet fins ara. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vostè sap
perfectament que aquesta normativa i vostè n’és conscient, va
en contra de la lògica, de la raó i va en contra del sentit comú.
També és vostè perfectament conscient que hi ha altres
mecanismes també solvents per tal de controlar la seguretat de
les persones, que és el que importa, sense provocar perjudicis
econòmics tan greus. Se li encomana a vostè, Sr. Conseller, una
feina important davant l’Estat. Vostè és el responsable i de
moment la resposta del ministeri és totalment negativa i en
contra dels interessos del sector del transport. La resposta no és
gens satisfactòria i per part de vostè, miri, la seva gestió tampoc
no ho és, gens satisfactòria. No hem trobat cap mostra de
belAligerància ni d’interès per part de la conselleria per tal de
contrarestar aquest efecte negatiu, i vostè, perquè és la seva
responsabilitat i la seva principal ocupació, ha de defensar el
sector del transport.

Per tant, li demanam des del Grup Parlamentari Popular que
vostè no quedi mans plegades, que actuï i que passi a l’acció. Si
vostè no ho fa, no es preocupi, Sr. Conseller, que nosaltres
estarem darrere seu per donar suport a les seves iniciatives si
són positives i per recordar-li quines són les seves funcions dins
aquest govern. A més, li anuncio que el Grup Parlamentari
Popular presentarà una iniciativa en aquesta cambra per tal que
es constati efectivament una situació de discriminació i de
perjudici econòmic important i també adreçada que el Govern
de l’Estat actuï i modifiqui la legislació vigent per tal de
garantir la seguretat i el futur del sector del transport.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, miri, jo crec que el seu
interès, per començar arriba tard, i crec que vostè va bastant mal
documentat, segons els arguments que em planteja. Miri, com
és evident el Govern de les Illes Balears en un tema com aquest
té dues obligacions; per una banda és ajudar el sector del
transport per carretera, com no podria ser d’altra manera, i
escoltar i defensar els seus interessos com a colAlectiu, atesa
aquesta important contribució que té aquest sector a la capacitat
i a la qualitat del transport a les nostres illes, per tant unes illes
que viuen del turisme i per tant és importantíssim. Però per altra
banda també vostè estarà d’acord amb mi, Sr. Jerez, que
defensar la seguretat vial en el transport colAlectiu dels residents
i dels turistes i la prevenció dels riscs laborals també és una cosa
importantíssima, i per tant és una contribució fonamental a la
seguretat del transport i a l’activitat turística en si. 
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Per tant és aquesta doble obligació, i sobre aquesta doble
obligació el que ha fet el Govern i, ja li ho dic, fa més d’un any,
tot i que vostè ara pareixi que se n’assabenti ara, ha fet tota una
sèrie de reunions amb el colAlectiu, amb els consells insulars,
que són els que tenen competències en transport terrestre a les
nostres illes, de Menorca i d’Eivissa, i a més fins i tot hi va
haver una reunió amb el director general de Transports i el seu
equip del Ministeri de Foment, que es varen desplaçar aquí a
Mallorca, concretament a l’exconselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori, i segurament gràcies a aquesta reunió
es va, diguem, aconseguir que hi hagués una moratòria de més
de set mesos, és a dir, concretament la publicació de l’ordre era
del juliol de 2009 i fins a l’1 de gener de 2010 no és d’aplicació.
Per tant ja s’ha fet una moratòria, s’ha escoltat molt el sector,
s’ha procurat que aquesta moratòria fins i tot fos més gradual i
més àmplia, que al final no ha estat així, però duim molta feina
feta amb això, tot i que ja dic que vostè pareix que se
n’assabenti ara.

Jo estic segur que vostè comprendrà que la seguretat en el
transport per carretera i la prevenció de riscos és el primer, i per
tant des d’aquest punt de vista estam fent feina. Demanarem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies...

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

...als consells insulars, evidentment, prudència en l’aplicació
de la inspecció d’aquestes coses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

II.5) Pregunta RGE núm. 810/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millores com a conseqüència de la
reestructuració del servei del 061.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 810/10, relativa a
millores com a conseqüència de la reestructuració del servei del
061, que formula la diputada Sra. Carme Castro Gandasegui, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens pot dir el Sr. Conseller de Salut
quina millora suposarà per als ciutadans d’Eivissa i de Menorca
la integració del personal del 061 a les àrees de gestió
corresponents? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Aquest
projecte proposa una integració dels serveis d’atenció mèdica
urgent i que pugui garantir i millorar la qualitat assistencial amb
un temps de resposta òptima.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Diputada, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, la integració
del personal del 061 a les àrees d’Eivissa i Formentera i de
Menorca no correspon a una planificació ni a una estratègia
consensuada amb els professionals sanitaris, correspon
únicament i exclusiva a un tema econòmic. L’objectiu d’aquesta
integració és estalviar en personal mèdic i d’infermeria de reforç
tant en els centres de primària com a les urgències hospitalàries,
i que les vacants d’aquest personal es cobreixin amb personal
del 061. Això, Sr. Conseller, és totalment inoperant per a aquest
personal del 061, que ha d’estar en estat d’alerta les 24 hores del
dia. 

Sr. Conseller, com vostè sap a les emergències
extrahospitalàries és molt important el temps de resposta. Si
aquest augmenta baixa la taxa de supervivència. Pot vostè
assegurar que amb la seva proposta el temps d’activació dels
equips assistencials, que actualment estan tres  minuts, pot vostè
assegurar que aquest temps millorarà? Garanteix vostè que
l’arribada de la UVI mòbil fins als afectats es produirà, com es
produeix ara, dins els estàndards de temps correctes que estan
en 15 minuts? 

Sr. Conseller, no pot vostè sacrificar un servei que funciona
per palAliar les deficiències de personal d’altres serveis,
deficiències que són responsabilitat seva. No pot baixar la
qualitat assistencial de les emergències per una retallada
pressupostària. Ja ho sabem, que és car tenir personal sanitari
molt preparat esperant que el mobilitzin, però també és car tenir
bombers, i són serveis que han d’estar en estat d’alerta les 24
hores. Sr. Conseller, vostè no està gestionant una empresa
privada, vostè està gestionant la sanitat pública, i la nostra serà
l’única comunitat autònoma que no tindrà un servei
d’emergències extrahospitalàries amb una gerència exclusiva,
una gerència pròpia que en aquest cas és el 061 i a altres
comunitats és el SAMUR, l’112, etc. Per què nega vostè als
ciutadans de les Illes les mateixes possibilitats de supervivència
que a la resta d’espanyols, negant el 061 com una gerència
pròpia? 

Sr. Conseller, ara quan jo ja no li pugui contestar no em
digui vostè que sóc catastrofista, perquè això és la realitat, la
realitat és que el personal del 061 està reunit al ColAlegi de
Metges i la realitat és que a vostè li acaben de convocar una
vaga...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Gràcies, senyora...

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

...una vaga sanitària de dos dies. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.

(Aplaudiments)

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament, li ho torn a dir,
aquesta visió catastrofista i negativa, aquest conseller no la
comparteix. Desacreditar la sanitat pública i restar i rebaixar
confiança dels ciutadans en el sistema públic pareix que és el
seu lema de campanya, i per tant aquest conseller no ho
comparteix.

El 061 ni desapareix ni es fragmenta. El 061 continua i
continuarà essent el responsable de coordinar l’atenció urgent
dels nostres ciutadans. És veritat que es proposa una integració
funcional de dispositius, és veritat que volem optimitzar
recursos per ser més eficients en la resposta que donam
d’atenció sanitària. Ni llevam mitjans, ni llevam professionals,
ni baixam pressupost, és un projecte, un projecte que és normal
que pugui generar determinades resistències, però que està en
una fase d’informació i de negociació, i per tant qualsevol
proposta d’oferta de millora del projecte serà ben rebuda.

I el nostre compromís amb l’atenció urgent ja està demostrat
amb fets, no amb paraules, amb fets. Hem apujat un 10% el
pressupost de transport sanitari, per exemple; a la seva illa hem
posat una segona ambulància de suport vital avançat 24 hores
del dia, per exemple. Hem augmentat els vehicles, per exemple.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades...

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

Hem posat la dotació de la història de salut, hem posat
moltes coses. Vostès varen criticar quan vàrem posar avions
ambulància per fer el trajecte entre illes, varen dir que la
catástrofe viene. Crec que a Menorca i a Eivissa estan ben
contents. Per tant és un projecte que vol millorar i garantir la
qualitat assistencial en temps de resposta òptim a l’atenció
sanitària urgent.

Evidentment és un procés d’informació i negociació que
nosaltres volem garantir la millor qualitat assistencial. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.6) Pregunta RGE núm. 813/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a posada en marxa del multiplex.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 813/10, relativa a
posada en marxa del múltiplex, que formula la diputada Sra.
Aina Crespí i Prunés del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Diputada, té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull donar-li
l’enhorabona en el seu nou càrrec.

Aquesta pregunta va dirigida a la consellera d’Innovació. Al
Ple del dia 9 de febrer la consellera ens va explicar la signatura
d’un conveni de reciprocitat entre el Govern de les Illes Balears
i la Generalitat de Catalunya, signat el dia 21 de gener, segons
el qual es feien possibles les emissions d’IB3 a Catalunya i les
emissions de TV3 a Balears. 

Per poder veure tots els canals públics catalans es va fer
necessari solAlicitar un segon múltiplex. Amb aquest segon
múltiplex se’ns permet veure tres canals més en llengua
catalana, alguns dels quals ja vèiem abans de l’apagada
analògica i que se sumen als dos que ja vèiem. Per tant volíem
saber com ha anat la posada en marxa d’aquest segon múltiplex.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Qui contesta? La Sra. Costa té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sra. Diputada, el
passat dia 18 de febrer es va posar en marxa aquest segon
múltiplex autonòmic de TDT gràcies a l’acord que a través de
la Conselleria de Presidència d’aquest govern es va arribar amb
la Generalitat de Catalunya, amb aquest acord, com deia, de
reciprocitat entre les dues administracions, i aquest acord suposa
l’emissió en els centres situats a les Illes Balears dels canals de
la Corporació de Radiotelevisió de Catalunya, com són TV3.cat,
Canal 33, el Canal 300 i el 3 24, i en definitiva ve a donar
compliment a una clara demanda de part dels ciutadans
d’aquestes illes, de diverses associacions, i també a la voluntat
del Govern de les Illes d’ampliar el nombre de canals en llengua
catalana i en TDT en el nostre territori. 
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El 18 de febrer i de manera immediata es varen posar en
marxa els centres principals a totes les illes i després
gradualment es va posar també en marxa en els 34 centres
repartits per tot el territori de les Illes, que suposava i suposa
una cobertura de població del 98% aproximadament. En
definitiva la posada en marxa d’aquest segon múltiplex és en
qualsevol cas un inici; l’entrada de la TDT i de les possibilitats
en nombre d’oferta de canals que possibilita aquesta tecnologia
té com a conseqüència una clara intenció i voluntat d’aquest
govern de continuar insistint en les gestions que suposin una
ampliació de l’oferta televisiva en la nostre llengua catalana. En
definitiva el segon múltiplex autonòmic suposa sense cap dubte
una més gran oferta de canals en català dels que hi havia amb
tecnologia analògica. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Vol fer ús de la paraula la Sra. Crespí? Molt bé.

II.7) Pregunta RGE núm. 814/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a posada en marxa del
gasoducte.

Passam, doncs, a la següent pregunta, que és relativa a la
posada en marxa del gasoducte i que formula la diputada Sra.
Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, i rebi la meva més cordial
enhorabona. El dijous passat vam tenir ocasió d’assistir en seu
parlamentària a la presentació dels indicadors de sostenibilitat
socioecològica de les Illes Balears, treball elaborat per
l’Observatori sobre sostenibilitat i territori. Hi ha un apartat en
aquest estudi que és un comparatiu a tres bandes, Balears, Estat
espanyol i Unió Europea, del consum brut d’energia en funció
de les seves fonts. S’observa que a Balears l’ús de petroli
duplica la mitjana europea, i l’ús del carbó també és
sensiblement superior a la mitjana europea, i açò a causa
bàsicament que el gas natural ha estat fins ara inexistent.

No fa falta que els expliqui que l’excés de consum de
combustibles fòssils fa que les emissions de CO2 desbordin les
previsions de creixement màxim permès a Kioto. Així mateix
les emissions de gasos efecte hivernacle s’ha duplicat en els
darrers 18 anys i ara mateix són el 40% superiors a les Illes
Balears que en el conjunt de l’Estat espanyol. Nosaltres tenim
clar que la introducció del gas natural a Balears ens permetrà
avançar cap a un nou model energètic, el model que propugna
la Unió Europea, ja que es tracta d’un sistema més sostenible,
que rebaixa les emissions de CO2 a l’atmosfera i que millorarà
la nostra eficiència energètica. Només hem de lamentar que
l’aposta pel gasoducte, inclosa en el primer pla sectorial
energètica aprovat l’any 2001 pel primer govern del pacte de
progrés, s’alentís quan a la següent legislatura, amb govern del
Partit Popular, es va prioritzar el cable sobre el gasoducte. Açò
és, emperò, aigua passada, i vostè, Sra. Consellera, ha apostat de
valent pel gasoducte entre península i les nostres illes, amb
arribada a Eivissa i a Mallorca. Menorca ja ens va explicar vostè

en una altra ocasió que estava catalogada en un altre nivell
d’urgència, tot i que esperam que algun dia no molt llunyà
també puguem comptar amb el gas canalitzat.

Com que ens complau que l’arribada del gas sigui ja un fet,
avui li agrairia que ens expliqués quines previsions té per a la
seva definitiva posada en marxa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Sra. Presidenta,
Sra. Vicepresidenta, les vull felicitar, a totes dues, per aquesta
nova etapa que esper que estigui plena d’encerts.

Sra. Mercadal, efectivament li he de dir que la posada en
marxa del gasoducte des de la península cap a Eivissa i
Mallorca es va fer efectiva ja fa un parell de mesos, i vull
aprofitar per donar les gràcies a totes les persones que, no
només evidentment des l’actual govern sinó també en etapes
anteriors, han fet feina perquè aquest projecte fos una realitat.

En el pla estatal del Ministeri d’Indústria efectivament la
previsió era el 2007, i per molt diversos motius que no val la
pena recordar es va demorar fins al 2009, però, ja dic, en el mes
d’agost del 2009 el gas natural ja arribava a Mallorca. És ver
que de moment només es dóna cobertura a l’illa de Mallorca i
a l’illa d’Eivissa, perquè Menorca inicialment, fa bastants
d’anys, no estava contemplada dins el pla energètic, però sí que
es va aconseguir, això sí, des de la conselleria i el ministeri, una
revisió per tal que contempli aquesta nova infraestructura.
Aquesta revisió es va fer l’any 2008. En aquests moments s’està
fent molta feina perquè s’adjudiqui el tram de Cas Tresorer a
Manacor-Felanitx, que depèn del ministeri, i és una passa
imprescindible precisament perquè el gas a Menorca sigui una
realitat el més aviat possible. 

El que sí ja és una realitat, i crec que és important, és que en
aquests moments 90.000 clients de la badia de Palma, això són
90.000 famílies, ja estan gaudint d’aquest nou combustible, i
s’està fent feina d’una manera molt seriosa per tal que les
centrals de cicle combinat funcionin amb gas natural al cent per
cent. Això s’està fent de manera gradual i aquestes tasques
s’han de fer en els moments de menys consum.

Allò de les obres d’Eivissa també s’hi està treballant, i pens
que abans de l’estiu també de Cala Gració ja se subministrarà
combustible a Eivissa. Les obres s’han demorat precisament per
una sensibilitat de cap a l’illa d’Eivissa i tenir en compte que
passàs el màxim d’aquesta infraestructura per zona de domini
públic per tal de minimitzar l’impacte que aquest tipus d’obra
té.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vives. 

II.8) Pregunta RGE núm. 815/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a rebaixa de taxes aeroportuàries.

Passam a la següent pregunta, que és relativa a rebaixa de
taxes aeroportuàries i que formula el diputat Sr. Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Diputat, té la
paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha dubte que aquesta
comunitat ha de continuar millorant el tracte que rep per part del
Govern central, i és que partíem de molt enrere, i de fet aquesta
cambra ja ha constituït una ponència que haurà de fer propostes
per millorar el nostre règim especial. Però el que també està
molt clar i no es pot negar és que les Illes Balears han avançat
considerablement, jo fins i tot diria històricament, en la millora
del tractament financer o inversor que rebem per part del
Govern central i, exemples, n’hi ha molts, des de la millora que
suposa el nou model de finançament autonòmic, o des de les
inversions estatutàries, convenis signats com el de carreteres o
altres, etc. 

I un altre exemple d’actuació que ens beneficia i que
beneficia molt especialment el sector turístic és la reducció de
les taxes aeroportuàries, taxes que si no record malament
l’executiu de l’expresident Aznar havia incrementat un cent per
cent tan sols en la seva darrera legislatura.

Dit açò, quina valoració en fa el Govern de les Illes Balears,
de l’evolució i de les promeses fetes des del Ministeri de
Foment quant a les taxes aeroportuàries que cobra AENA a les
companyies que operen als nostres aeroports?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament la
pujada de les taxes durant els anys ha estat històrica. De fet
estàvem amb unes taxes aeroportuàries que eren de les més
elevades d’Europa, sobretot i molt especialment les taxes de
navegació aèria, no les dels aeroports. Per tant, com no pot ser
d’altra manera, aquesta conselleria de Medi Ambient i de
Mobilitat, i efectivament tot el Govern de les Illes Balears,
valora molt positivament aquest anunci que s’ha fet de rebaixar
les taxes aeroportuàries. Ja va celebrar que per a enguany es
congelassin i aquesta rebaixa del 15% durant els dos anys, és a
dir, del 8% per al 2011 i del 7% per al 2012. 

Crec que és en aquest camí que s’ha de seguir. De fet des de
la conselleria i des d’aquest govern s’havia estat fent una
demanda activa i reiterada d’aquesta rebaixa de les taxes, i a
més a més era una demanda també reiterada de tot el sector
turístic, de tot el sector aeronàutic i de molts de sector
productius.

Per tant valoram molt positivament aquesta rebaixa i creim
que encara fins i tot hi ha marge per rebaixar-les més, perquè
encara estam per sobre la mitjana europea, tot i que evidentment
aquesta és una primera passa molt important i animaríem el
ministre de Foment a continuar amb aquesta línia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Carretero...?

II.9) Pregunta RGE núm. 812/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acord signat entre Farmaindustria i la
Conselleria de Salut i Consum.

Passam, doncs, a la pregunta RGE núm. 812/10, que és
relativa a acord signat entre Farmaindustria i la Conselleria de
Salut i Consum. La formula la diputada Sra. Maria Torres i
Marí del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, avui la meva pregunta és tan
concreta que crec que no fa falta fer cap introducció, llavors
passaré a formular-la directament: pot informar el conseller de
Salut i Consum sobre el recent acord signat amb Farmaindustria
en matèria d’investigació en hospitals i centres de salut de les
Illes Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Sr. Conseller de Salut, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada.
Evidentment, tot el que significa una inversió de prop de 2,5
milions d’euros per a aquesta comunitat és un acord important
i en aquest cas per a projectes de recerca a hospitals i a centres
de salut.
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Per tant, aquest govern continua amb aquest projecte, que és
molt positiu, entre d’altres coses, perquè crea ocupació
qualificada; permet o contribueix a diversificar el nostre teixit
productiu i per tant la inversió en recerca i desenvolupament en
salut també implica incrementar qualitat del nostre sistema
sanitari.

Són quatre projectes, que tenen per finalitat, un, crear un
estructura de coordinació en investigació clínica i en el suport
metodològic i de gestió per a totes les gerències del Servei de
Salut, parlam d’atenció primària i de tots els hospitals; que això
facilitarà la realització d’assajos clínics.

Un segon projecte, que és la posada en marxa de l’Institut
d’Investigació Sanitària al nou hospital de referència, que pugui
ser acreditat per l’Institut Carlos III i per tant rebre finançament
per fer recerca.

El tercer gran projecte és un impuls d’investigació clínica a
atenció primària.

I el quart és el desenvolupament de la xarxa de biobancs,
biobancs que són instruments que permeten identificar nous
marcadors de malalties i noves eines terapèutiques.

Per tant, som davant una conjuntura favorable, entre d’altres
coses perquè disposam ja, encara que comenci a créixer, d’un
bioclúster en biotecnologia i biomedicina, integrat, entre
d’altres, per una associació d’empreses d’aquesta branca amb
una sòlida aliança amb el sistema de salut, amb la Universitat i
el Parc Bit i en un futur amb l’hospital de Son Espases. Per tant,
donam passes per assegurar un pull en biotecnologia, en
biomedicina i per tant tot és potenciar un canvia a la nostra
manera de funcionar.

Tenim un instrument, que és el Pla estratègic d’investigació
sanitària i biomèdica 2010-2013. Són passes d’un camí que
entre tots potenciam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Sra. Torres Marí, vol la
paraula? Gràcies.

II.10) Pregunta RGE núm. 809/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a model econòmic de Menorca.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 809/10, que és relativa
al model econòmic de Menorca, que la formula el diputat Sr.
Jaume Tadeo i Florit del Grup Parlamentari Popular. Sr. Tadeo,
té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, al principi de la legislatura se’n recordarà que van
parlar del model econòmic de Menorca, un model que vostè en
diverses ocasions va manifestar que era un model a seguir. La
passada setmana hi va haver una interpelAlació per part del Grup
Parlamentari Popular, on vostè va dir, va afirmar que els models
no es podien fer per decret, cosa que compartim, no crec que es

comparteixi de la mateixa manera pels governants de Menorca,
però nosaltres li puc ben assegurar que ho compartim.

Les darreres dades han posat de manifest que a Menorca el
mes de febrer l’atur ha estat a l’única illa que ha pujat, la
contractació ha estat a l’única illa que ha davallat, que Menorca
és l’única illa on el producte interior brut continua disminuint.
Els sindicats diuen que tot açò és a causa precisament del major
pes de la construcció dins el model econòmic de Menorca. La
pèrdua en la xifra de turistes en la darrera dècada, ja ho hem dit
aquí en altres ocasions, ha estat de 400.000 turistes, hem passat
de 900.000 a 500.000.

També ahir vam tenir la visita del conseller de Treball a
Menorca i, conjuntament amb el president del Consell Insular
de Menorca, doncs a una roda de premsa van dir que també
veien que hi havia brots verds. La realitat de les dades, però, són
les que jo els he donat.

Per tant, la pregunta és molt clara: per què creu el Sr.
Conseller, si defensa que el model econòmic de Menorca ha de
ser un model a seguir, perquè creu que té una major debilitat
davant la crisi econòmica?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr.
Manera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, hi ha dos motius
centrals que expliquen per què l’economia menorquina té
aquesta menor capacitat o menor dinamisme: un és el tipus de
canvi entre la lliure i l’euro, sabent que a Menorca el turisme
britànic és l’element central en els visitants estrangers, i un
segon terme és la pròpia estructura, el propi perfil de la indústria
turística menorquina, menys hotelera i més orientada als
apartaments.

En qualsevol cas, que el model menorquí és un model a
seguir no ho dic només jo, ho diu el Exceltur, que, ho he dit en
altres ocasions, aglutina empresaris turístics de les Illes Balears
entre d’altres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Sr. Diputat, vol la paraula?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, ens preocupa, ens preocupa que vostè vulgui exportar
el model econòmic de Menorca a les Balears; ens preocupa
perquè hem passat de 900.000 turistes a 400.000 turistes. Avui
mateix veim com l’empresa més grossa de la bijuteria fa un
ERE i acomiadarà la meitat dels seus treballadors, 30 persones
més que aniran a l’atur.
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Ens preocupa quan ens diu el canvi de la moneda, ens
preocupa que açò és una cosa d’ara, conjuntural, els problemes
de Menorca vénen des de fa deu anys enrera. I ens preocupa que
digui quant a l’estructura del model turístic, si el model turístic
suposa el que vostè diu passar 900.000 a 500.000 turistes açò és
una cosa inconcebible, no pot seguir així.

I torn al principi de la pregunta, quan l’he feta: vostè va
afirmar la setmana passada que els models econòmics no es
podien fer per decret i el problema que tenim, ja ho hem vist
també a una pregunta anterior, és que el model de Menorca no
està fet per un decret, està fet per un reglament, està fet segons
el PTI, que és subjecte a la voluntat política d’aquelles persones
ideològica, d’aquelles persones que el van fer i no de les
necessitats reals de Menorca. Per tant, creim, Sr. Conseller, que
el seu discurs que Menorca és un model econòmic a seguir i que
també que vénen a dir aquest govern, com va dir ahir un
representant del govern a Menorca, en una visita a Menorca el
conseller de Treball, que hi ha brots verds, també m’agradaria
saber si vostè opina el mateix, perquè els únics que hi ha,
conjuntament avui amb aquesta notícia, el que apareix és una
altra notícia d’un ERE de la principal empresa bijutera a
Menorca, que deixa al carrer a més de 30 persones, açò és la
realitat del model econòmic de Menorca.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tadeo, a mi, li he de confessar
que em sorprèn la seva visió catastrofista sobre l’illa de
Menorca, és una visió absolutament derrotista de la situació
econòmica menorquina, quan, ...

(Remor de veus)

..., no, escoltin un moment per favor, escoltin, jo he escoltat
el que el Sr. Diputat m’ha dit, els prec que m’escoltin. És a dir,
quan altres institucions que no són el Govern, altres institucions
i fins i tot mitjans de comunicació estrangers descriuen que
precisament la situació de Menorca és una situació, des d’un
punt de vista d’oferta turística, envejable; el problema és mirar
les coses en el curt termini, mirar la pell del nas, Sr. Tadeo, i no
mirar una mica més lluny.

És a dir, dit això, a mi m’agradaria que em digués vostè
quina és la solució: tornar a models expansionistes? Tornar a
treballar en temes de més construcció, desdoblaments de
carreteres, ports esportius, aquesta és la solució? Aquesta és la
solució que precisament el sector hoteler ens recomana que
arraconem o que la deixem una mica de banda.

Miri, l’altre dia, un senyor que vostè coneix molt bé, que és
el professor López Casasnovas, em va dir una notícia
importantíssima, publicada en el New York Times, de les 31
destinacions de tot el món per als nord-americans, Menorca és
en el lloc 14è, en el lloc 14è. No se’n pot riure, si se’n riu del
New York Times ja no hi ha res a fer; això va sortir publicat a un
diari nord-americà, vostès se’n poden riure i se’n riuen de
Menorca si se’n riuen d’aquesta manera, però el que és molt clar
és que Exceltur, i a Exceltur hi ha Barceló, Melià, etc., diuen,
per activa i per passiva, que el desenvolupament turístic de
Menorca és el recomanable.

Els problemes de Menorca són conjunturals en aquests
moments, Sr. Tadeo, perquè té un problema amb el tipus de
canvi, però no és cert que en els deus darrers anys, i el cit a
termini perquè m’ho digui, no és cert que Menorca creixi per
davall de la resta en els darrers deu anys, no és cert, amb dades
de l’Institut Nacional d’Estadística, per tant una mica més de
rigor, Sr. Tadeo.

Cada vegada destrossa vostè aquí el model de Menorca amb
una òptica política; miri els nombres, miri les dades i podrem
fer un debat més seriós.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

II.11) Pregunta RGE núm. 811/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució del teixit empresarial durant el
mandat del Molt Hble. Sr. Francesc Antich.

La següent pregunta és la RGE núm. 811/10, relativa a
evolució del teixit empresarial durant el mandat del Molt Hble.
Sr. Francesc Antich, i la formula el diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, hem de mirar
dades i hem de mirar les estadístiques i saber exactament on
som, aquest és un tema que preocupa extraordinàriament
l’opinió pública i la nostra societat, per això ho duem al
Parlament. El teixit social, el teixit empresarial és la principal
eina de creació de llocs de feina i de productivitat a la nostra
societat, i hem de convenir, perquè així ho diuen les
estadístiques, Sr. President, que els anys 2008 i 2009 hem tengut
unes taxes negatives, envoltant d’un 5% els dos anys
consecutivament. És ver que al conjunt d’Espanya efectivament
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hi ha hagut un decreixement del teixit industrial i una
desaparició d’empreses, però ens hem situat ja a la franja
darrera de les comunitats, dins les set darreres som nosaltres,
ens movem per allà, som per tant a la zona de darrera.

Vostè, naturalment, no és nou en aquesta situació, perquè
vostè, quan va presidir el Govern l’altra vegada, l’any 2001 i
2003, varen aconseguir ser els darrers en creixement
empresarial, amb noves empreses en el conjunt de l’Estat
espanyol; això també, encara que vostè faci carusses, ho diuen
també les estadístiques, per tant ho pot comprovar.

Jo li deman, Sr. President, davant aquesta situació, que és
preocupant, que és alarmant, quin és el seu punt de vista, què
opina d’aquesta situació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Fiol. És ver que som
dins una greu crisi econòmica que, com molt bé vostè ha dit,
afecta Balears i per tant molts altres indrets, i per tant també
afecta quant al teixit industrial. Però, li puc assegurar, jo no sé
si les meves estadístiques són més dolentes que les seves, però
li puc assegurar que Balears aguanta bastant bé respecte
d’aquesta situació i que ens esforçam molt perquè així sigui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Jo no pos en dubte que vostè i el seu
govern s’esforcin; jo li demanava què opina d’aquestes dades
tan negatives i vostè les nega. Jo el ret que les comparem, el
decreixement industrial, de teixit industrial de les Illes Balears,
el deteriorament, és molt gran, Sr. President, vostè ha de saber
que és a la franja pitjor del conjunt, per la meitat del conjunt de
l’Estat espanyol; cada dia, Sr. President, es tanquen a les Illes
Balears 16 empreses, més d’una de cada cinc empreses de les
Illes Balears ha tancat durant el seu mandat, hem passat de tenir
48.000 empreses a tenir-ne 37.000 en aquests moments; s’han
perdut, s’han destruït prop de 10.000 i busques d’empreses.

Per a no parlar de temes que ja han estat motiu de debat en
aquesta cambra, com la deslocalització interior en el cas
d’Spanair. M’agradaria saber què pensa vostè, Sr. President, ja
no del cas d’Spanair, que n’hem parlat altres vegades, sinó que
ara Spanair se salvi, segons diuen els mitjans de comunicació,
perquè la Generalitat de Catalunya acudeix a l’ampliació de
capital amb 50 milions d’euros. M’agradaria saber també què
pensa, Sr. President, d’aquesta situació.

De totes formes, avui hem tengut ja ocasió de veure quines
són les seves principals preocupacions, Sr. President; les seves
principals preocupacions, i desenvolupa a més aquestes
activitats dins el propi Consolat de Mar, és fer reunions i
reunions per veure d’aconseguir alguna presidència més, com
avui s’ha demostrat amb un notable èxit. En fi, vostès sabran el
que fan; vostès són els que hauran d’explicar a l’opinió pública
per què fan aquest tipus d’acords, que el propi secretari de
política municipal, Sr. Hernando, del seu partit, ha clarificat en
el seu moment: “El PSOE estatal acusa al PP de querer ocupar
Cort con los corruptos”, veurem què opina de l’ocupació a la
Mesa del Parlament ...

LA SRA. PRESIDENTA.

Sr. Fiol, Sr. Fiol s’hauria de cenyir a la pregunta.

(Remor de veus i petita cridòria)

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, ... bé, efectivament, Sra. Presidenta, vostè ha tengut un
gran debut. Miri, em cenyesc a la pregunta, ja dirà el Sr.
Hernando el que vulgui, ja dirà el Sr. President el que vulgui, al
final són vostès que han d’explicar aquesta qüestió.

Però, efectivament, tornant a la qüestió principal que
plantejàvem, Sr. President, hi ha una gran preocupació a les Illes
Balears dins el món empresarial, dins la societat de les Illes
Balears, i sobretot la percepció que vostès amb la crisi
institucional en què s’han instalAlat no seran capaços de resoldre
aquesta situació.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Fiol. Veig que vostè ha
canviat, avui no toca defensar els càtars i vostè avui s’ha vestit
de rei de França, per tant veig que hi ha un canvi molt important
respecte de fa quinze o vint dies.

Miri, segons els meus números, en el 2007 teníem 91.254
empreses; en el 2009, 91.826, un 0,6 més d’empreses. Múrcia,
per exemple, té un 1,8 menys per cent d’empreses. I València,
per exemple, té un 1,6% menys d’empreses. Això són les Illes
Balears, 91.826 empreses, més que el 2007.

Miri, empreses per 1.000 habitants, Balears la primera, per
damunt de Catalunya i per damunt de tothom, Balears la
primera, empreses per nombre d’habitants.
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I a més li diré una cosa, Sr. Fiol, jo li deia que fem molta
feina, l’altre dia hi havia el president de l’ICO aquí i de la línia
Emprenedors, per a tota Espanya, Balears se n’ha dut el 40%.
Per tant, hi ha un dinamisme increïble del nostre sector
empresarial, el 40% de la línia, d’una línia que va a tota
Espanya.

Jo li he de dir que ISBA treu uns resultats extraordinaris
quant a donar suport a les nostres empreses. I li he de dir que
l’altre dia, el president d’ISBA em deia que les mesures, les
iniciatives de circulant que s’han posat des d’Indústria, les que
s’han posat des d’Agricultura i les ajudes que hem donat en el
Pla Renove han tengut un èxit extraordinari. Per tant, no em
digui que aquest govern no es preocupa per aquesta situació,
fem molta feina.

I l’opinió que em mereix? Em mereix que, efectivament,
passam per una crisi molt xereca i a pesar d’això som els que
responem, uns dels que responem millor de tota Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

III. InterpelAlació RGE núm. 552/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a infraestructures
educatives a l'illa d'Eivissa.

A continuació, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació RGE núm . 552/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular. És relativa a
infraestructures educatives a l’illa d’Eivissa.

En nom del Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu
minuts, té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans de començar amb
aquesta interpelAlació, en primer lloc, volia saludar l’actual
delegada d’Educació de les Illes Pitiüses, que es trobava fa uns
moments entre el públic, i també la portaveu del grup municipal
de la ciutat d’Eivissa, el portaveu d’Educació, per tant molt
satisfeta que aquesta interpelAlació causi tanta expectació entre
la gent d’Eivissa.

Senyores diputades, senyors diputats, Sr. Conseller, s’ha
reconegut en moltes ocasions, dins i fora d’aquest Parlament,
que a l’illa d’Eivissa patim una gran mancança en matèria
d’infraestructures educatives i que la situació de l’illa d’Eivissa
és la més precària de totes les Illes Balears. Tot el sector
educatiu eivissenc coincideix, i ho ha manifestat públicament en
moltes ocasions, en quines són les mancances que patim i són
tantes les actuacions que s’han de fer que no ens podem
permetre el luxe de tenir un govern que no faci tot el possible
per donar solucions.

Sr. Conseller, no ens podem permetre el luxe de tenir un
govern com el que tenim, un govern que ha deixat passar
pràcticament una legislatura, falta una mica més d’un any per
acabar, sense finalitzar com a mínim tot el que varen trobar
vostès començat a l’anterior legislatura, que varen ser moltes
coses. A l’anterior legislatura s’havia aprovat un Pla
d’infraestructures que abastava dues legislatures; es varen
deixar tota una sèrie de projectes preparats per començar nous
centres educatius, així com tota una sèrie d’obres començades.
Però fins i tot, Sr. Conseller, al dia d’avui tots aquests projectes
duen retard.

I és cert que tenim una legislatura molt atípica, amb moltes
qüestions, en el que duem de legislatura ja han passat per aquest
govern dos consellers d’Educació i dues delegades d’Educació
a les Pitiüses, això pel moment, ja veurem si ens passa com a la
Conselleria de Turisme que ja en duim quatre, de consellers. 

El que importa de tot això és que els canvis a la Conselleria
d’Educació no han tengut cap conseqüència positiva quant a la
celeritat de la construcció de nous centres educatius a l’illa
d’Eivissa, s’ha continuat amb la mateixa inèrcia. Vostès varen
fer un pla d’infraestructures educatives 2008-2009, que han
incomplit, aquest pla du un gran retard.

Sr. Conseller, a dia d’avui em pot explicar quantes de totes
les actuacions programades en aquest pla d’infraestructures per
al 2008-2009 estan en marxa o ens pot detallar en quina situació
es troben aquestes infraestructures? Perquè si agafam
hemeroteca a finals de l’any passat de disset obres previstes a
l’illa d’Eivissa per a aquests anys 2008-2009 onze d’aquestes
actuacions encara no havien començat i ja estam en el mes de
març de l’any 2010. Ens pot explicar les causes d’aquest
incompliment i en quin grau d’execució es troba a dia d’avui
aquest pla? Perquè ja es comença, fins i tot, a parlar del nou pla
i d’infraestructures 2010-2011, però si encara no hem acabat un,
jo la veritat és que no sé com es farà el pròxim pla, tal vegada
s’haurà de fer un "copiar-pegar" i afegir tot el que s’ha d’afegir,
però realment no sé si està molt clar.

El que sí és clar de tot això és que de poc serveix anunciar
grans inversions que no arriben, Sr. Conseller, perquè no només
es tracta de fer gran obres, que són molt necessàries, sinó que
també es tracta d’estar amb aquells que pateixen el dia a dia de
totes aquestes mancances, es tracta de ser més àgil, més
resolutiu, quan hi ha una urgència ha de ser més sensible a
l’hora de solucionar els problemes com per exemple el
tancament de tres aules al colAlegi de Can Misses per uns trencs
que varen tenir preocupats els pares i els professors del centre
perquè no varen atendre les seves queixes fins que no va caure
un tros de sostre, i això que s’havien enviat diversos escrits a la
conselleria i a l’ajuntament per part del centre, però no han
actuat fins que no ha caigut el tros de sostre. Aquest és un més
dels exemples de com actuen vostès des de la Conselleria
d’Educació i és evident que això també és un símptoma de que
van molt descoordinats entre la Direcció de Planificació i
Centres i l’IBISEC, Sr. Conseller, això és molt evident. 
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Vostè va dir fa unes setmanes quan jo li vaig fer una
pregunta en aquest parlament, que vostès han fet més feina que
cap altre govern anterior. Jo, que han fet feina m’ho crec, Sr.
Conseller, però també li dic que la feina que vostès fan no es
veu molt bé on és a l’illa d’Eivissa perquè li puc dir també que
a part de més colAlegis modulars o barracons, tal com l’actual
delegada d’Educació a les Pitiüses i altres veus progressistes
anomenaven aquestes aules prefabricades durant l’anterior
legislatura, si no ho recordam malament, vostès a part
d’aquestes aules poc més han fet. A Eivissa és la legislatura de
les escoles provisionals, és la legislatura dels barracons que com
a mesura provisional és correcta, però quant de temps durarà
aquesta provisionalitat, Sr. Conseller? Un curs escolar, dos
cursos escolars, més cursos escolars? Perquè moltes d’aquestes
aules modulars esperen que es construeixin els respectius
centres educatius i de moment no sabem quants en volen
començar. Concretament parl del colAlegi de la Serra a Sant
Antoni de Portmany i d’un nou colAlegi a Eivissa ciutat o bé a
Sa Joveria o be al Pratet. El cas del municipi d’Eivissa i les
infraestructures educatives és de jutjat de guàrdia, Sr. Conseller,
segurament vostè també pensa el mateix que jo, encara que no
ho pugui dir. 

Ningú no diria que la seva alcaldessa ve del món de
l’educació perquè no s’ha vist mai cap govern municipal a l’illa
d’Eivissa més insensible amb els problemes educatius i això que
en tenen, de problemes, i de ben grossos. 

Podríem fer un monogràfic del cas del municipi d’Eivissa,
però només faré menció als casos més sagnants per una qüestió
de temps. Quan començaran les obres del nou colAlegi de Sa
Bodega? No sé si tenien previstes començar-les a finals de l’any
2009, però si és així ja també duim encara més retard. Què ha
passat aquesta volta? Perquè li recordo que aquest projecte fins
i tot ja venia preparat de l’anterior legislatura, es va aprovar
projectar un colAlegi amb un pàrking subterrani com el del
colAlegi de Sa Nova Graduada a petició de l’anterior alcalde de
Vila i actual president del consell. Després volgueren canviar el
projecte i han fet un altre projecte sense pàrking, però és que
encara esperam aquest nou projecte. Quan està previst començar
aquestes obres?

A l’anterior legislatura aquesta obra era imprescindible
perquè una vegada acabat el nou Sa Bodega es podia rehabilitar
l’antic Sa Bodega per traslladar l’escola d’adults perquè aquesta
necessita unes noves instalAlacions. Jo no sé si això encara
continua sent una prioritat del seu govern, tal vegada m’ho
pugui aclarir o tal vegada el que fan és que ja han deixat per
impossible qualsevol actuació al municipi d’Eivissa.

Per cert, quan començaran les classes al nou edifici del
Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa? Una
altra obra començada l’anterior legislatura. Ens pot explicar què
passa amb les obres del nou institut de Sant Antoni de
Portmany? Li deman això perquè les obres estan aturades des
del mes de desembre. Quins són els motius pels quals estan
aturades aquestes obres i quan es tornarà a treballar? Perquè
aquest és un altre centre que vostès varen aturar quan varen
arribar a aquest govern i que d’haver-se començat tal vegada ja
estaria funcionant.

Ja que parlam de Sant Antoni, ens podria explicar quan
tenen previst començar el nou colAlegi de Sa Serra Sant Antoni
al solar del costat del nou institut? Què falta per iniciar aquestes
obres? Perquè també és una demanda important ja que els nens
estan escolaritzats a les aules prefabricades de les quals parlava
al principi de la meva intervenció. 

Si vostè ha estat incapaç de complir amb el seu pla
d’infraestructures i ha estat incapaç de finalitzar el que va trobar
començat el tema de manteniment i les obres de rehabilitació als
centres escolars tampoc no s’ha pogut millorar, Sr. Llinàs. És
cert que el manteniment de centres infantils i de primària és
cosa dels ajuntaments, però ens podria explicar quins
mecanismes tenen per comprovar en quin estat de manteniment
es troben els centres de primària i d’infantil? O quins
mecanismes tenen per comprovar que els ajuntaments realitzen
el manteniment oportú? Fa algun tipus de control o d’inspecció
a aquests centres educatius que ja arriben a un cert nombre
d’anys d’antiguitat? Tenen previst intervenir a aquests centres?

Ho dic perquè tal vegada si haguessin escoltat els pares i les
mares o la direcció del centre de Can Misses quan denunciaven
que hi havia problemes no hauríem arribat a la situació d’haver
de tancar tres aules d’infantil pel despreniment d’un tros de
sostre i per garantir la seguretat. Per tant, si no hi ha cap tipus de
control, quines garanties podem tenir de que no ens trobarem
amb una altra situació semblant com la que va passar al colAlegi
de Can Misses. 

Ara bé, invertir en els centres d’ensenyament de secundària
sí que és una competència directa de la seva conselleria. Sr.
Conseller, tenen cap pla de manteniment per als instituts? Hi ha
molts de centres educatius de secundària que funcionen des de
fa molts d’anys com el de Sa Blanca Dona o l’Isidor Macabich,
si tenen un pla de manteniment, podria explicar quin és el grau
de compliment a l’illa d’Eivissa? I per cert, en quina situació es
troben les deficiències de l’Institut Sa Blanca Dona? Perquè per
octubre de l’any passat l’equip directiu d’aquest centre va
presentar la seva dimissió per no poder garantir la seguretat de
l’alumnat i del personal perquè el sistema contra incendis no
estava operatiu i la caldera no complia amb la normativa de
seguretat. S’ha resolt ja aquesta situació, Sr. Conseller? Perquè
primer la Direcció General de Planificació i Centres va
comunicar al centre el mes de gener del 2008 que tenia
preparada una reforma integral del centre amb un pressupost de
700.000 euros per arreglar els problemes detectats, cosa que uns
mesos després va negar l’IBISEC dient que aquest projecte no
existia i que se n’havia encarregat un de nou. Un altre exemple
de la descoordinació que tenen vostès. Sincerament esper que
em contesti que ja ho tenen tot solucionat perquè tot això no
només afecta els estudiants i el personal d’aquest centre sinó
que també afecta els estudiants i el personal de l’Escola Oficial
d’Idiomes ja que comparteixen edifici amb l’institut. De
moment l’únic mèrit que vostè ha aconseguit és avorrir l’equip
directiu d’aquest centre i fer-lo dimitir, i això seria anecdòtic si
fos un cas aïllat, però és que a continuació varen sortir els
directius de la resta d’instituts de l’illa d’Eivissa demanant-li a
vostè, Sr. Llinàs, una reunió i que solucioni de manera definitiva
els problemes que arrosseguen i que de cada vegada es fan més
greus. Què ha fet vostè en aquest sentit, Sr. Conseller? Tal
vegada en la seva intervenció em podria explicar si ja han
començat a solucionar aquests problemes.
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I per culminar tota aquesta sèrie de despropòsits, i només he
citat alguns dels casos més destacats, per culminar tot això va i
dimiteix la Sra. Margalida Marí com a delegada d’Educació a
les Pitiüses. Aquesta dimissió és l'evidència definitiva de que
vostès a part de grans anuncis i plans no fan les coses com toca,
incompleixen les seves promeses i a més no escolten el sector
educatiu de l’illa d’Eivissa. Des que han arribat l’únic model
educatiu que han aplicat és el d’escolaritzar els boixos en
colAlegis modulars i sembla que han oblidat que a partir dels tres
anys també hi ha necessitats i una prova més de tot això, que no
fan la seva feina, és que la pròxima setmana justament debatrem
una proposició no de llei d’Eivissa pel Canvi per instar-li que
executi aquest pla d’infraestructures 2008-2009.

Miri, és que fins i tot, Sr. Conseller, el renyen no només el
Grup Popular fins i tot el renyen els seus socis de Govern. Per
cert, Sr. Conseller, la Sra. Marí no va dimitir per qüestions
personals, tal com vostè em va dir fa unes setmanes per
contestar la meva pregunta, la Sra. Marí va dimitir, i això és
públic, per la falta de sensibilitat del Govern amb les mancances
pitiüses i aquesta dimissió i els vertaders motius que l’han
causat han tengut el suport de diferents colAlectius del món de
l’educació pitiüsa. Això és públic, Sr. Conseller. Per tant, no
varen ser motius personals, sinó que això, ... sí, ara quan li toqui
a vostè ja em contestarà, però això és un símptoma més que les
coses no funcionen.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant del
Govern, en aquest cas el Sr. Llinàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Sra. Presidenta, en primer lloc felicitar-la per la seva elecció
igual que a la vicepresidenta primera i després evidentment
donaré respostes a la Sra. Diputada. 

La Conselleria d’Educació i Cultura no des que he arribat jo,
segon conseller, sinó des de l’inici de la legislatura té com a
objectiu prioritari l’atenció a les deficiències històriques
d’Eivissa, per tant, és una de les coses que hem tengut clares
sempre en el moment de fer el pla d’actuació del Govern i
després a l’hora d’executar aquest pla del Govern.

Vostè em demana que concreti, i jo li concretaré,
evidentment després hi ha temes puntuals que no sé si els hi
contestaré directament o no, però bé aniré directament al que
suposa fer una anàlisi de l’actuació que fa el Govern a Eivissa.
Miri, en aquest moment s’han fet ja moltes actuacions a Eivissa,
n’hi ha d’altres que s’estan executant ara i n’hi ha unes altres
que s’executaran abans de finalitzar la legislatura. Són tres
moment: passat, present i futur immediat, no futur llunyà.

Com a passat ja tenim finalitzada l’ampliació de Cas Serres,
l’ampliació del colAlegi L’Urgell a Sant Josep de Sa Talaia,
l’adequació de Sant Antoni de Portmany, el colAlegi del Pilar de
la Mola a Formentera, encara que no sigui a Eivissa l’introduiré;
la instalAlació d’un nou centre modular a Sant Antoni de
Portmany, les reparacions a l’IES de Santa Eulària, a l’IES
Isidor Macabich d’Eivissa, a la Graduada d’Eivissa, al colAlegi
Labritja de Sant Joan de Labritja, a Can Cantó d’Eivissa, al
colAlegi Torres de Balàfia de Sant Joan de Labritja, l’escola
d’Arts i Oficis a Sant Josep de Sa Talaia, el colAlegi Guillem de
Montgrí a Sant Antoni de Portmany, el colAlegi Can Raspalls de
Sant Josep de Sa Talaia i a Sant Ferran a Formentera.

Aquí hi ha actuacions, grans actuacions i petites actuacions
que ja estan acabades, però n’hi ha d’altres que es fan en aquest
moment; i en aquest moment li puc dir que estan en obra
d’execució: l’institut de Sant Antoni de Portmany, l’ampliació
del colAlegi d’Es Vedrà; i en gestió d’execució: el colAlegi de Sa
Bodega, que sortirà al BOIB aquesta setmana la licitació,
aquesta setmana o la següent, la cèdula de licitació; el colAlegi
Poeta Villangómez també sortirà immediatament, al colAlegi Es
Vedrà tenim ja aprovat pel Consell de Govern, cosa que no
estava prevista dins la planificació inicial, la segona fase; al
colAlegi de Sant Antoni tenim a punt de lliurar el conveni i el
projecte a l’ajuntament; a Can Cantó estam amb el projecte de
redacció, a Sa Blanca Dona el projecte redactat i a punt de
començar, l’Isidor Macabich també a punt de començar; Can
Coix modificació del projecte, Can Misses ha estat l’element
que sí ha estat detonant de certes actuacions, però que estam ja
amb el tema, hi ha les aules i que a més hi ha les obres i un
pressupost adequat per fer-ho; Santa Maria d’Eivissa. I sense
procés d’execució, però sí prevists dins la legislatura: una
ampliació que ve a ser un centre nou de 6+12 a Santa Gertrudis
de Santa Eulària, una ampliació de reforma al colAlegi de Sant
Ciríac de Santa Eulària, el nou centre 6-12 Pratet o Joveria,
sembla que Joveria per les darreres informacions que m’han
donat des de l’Ajuntament d’Eivissa; ampliació del colAlegi Sant
Carles de Santa Eulària, el nou IES de Santa Eulària, ampliació
de l’IES Marc Ferrer de Formentera i el nou centre de
Formentera.

Això és el que té previst aquest govern dins aquesta
legislatura, però a més tenim inversions que no són
d’infraestructures d’educació infantil i primària sinó del Pla 0-3,
d’infantil 0-3, començades en els següents llocs: Eivissa, Sant
Antoni, Sant Josep, Sant Joan, Sant Josep-S’Arraval, Santa
Eulària del Riu i  Santa Gertrudis. A més, amb infraestructures
com li vaig dir també l’altre dia, tenim en marxa el tema dels
menjadors escolars, cosa que era pràcticament inexistent a
Eivissa, passant de quasi res a 570 places escolars més 37 a
Formentera i pensam acabar amb 1.000 places.
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Per tant, aspectes que no estaven aclarits en el moment en
què jo vaig arribar com a conseller com eren la reforma de Can
Misses, l’ampliació del Vedrà i el segon IES per a Santa Eulària
estan dins la planificació en aquests moments, algun d’ells
avançat. Els menjadors escolar s’han triplicat. 

Les aules modulars és veritat que les hem hagut d’emprar,
igual millor no n'haguéssim hagut d'emprar, però està previst
que amb les noves instalAlacions de les onze en suprimirem cinc
perquè tendran el suport de feina adequat que és una aula
adequada com cal.

Si vostè em diu que el que li acab de dir no és atendre les
necessitats d’Eivissa expliqui-m'ho també vostè, digui’m què
hem de fer més, perquè és que resulta que quan parlam
d’Eivissa pensam que no feim res, i no és veritat,  no em cansaré
de repetir que dedicam un esforç considerable a l’illa d’Eivissa
i ho continuarem fent, encara que es digui que no feim res. Per
ventura és el millor sistema, queixar-se contínuament del que
passa, però bé continuarem fent feina i per tant serà un objectiu
d’aquesta conselleria fer feina per Eivissa i ho continuarem fent
i ho repetirem les vegades que calguin i els ciutadans entendran
perfectament quina és la postura que té la conselleria perquè
veuran resultats, ara si hem de fer demagògies o hem de ser
catastròfics, jo no hi entraré. Jo li contestaré tot el que vostè em
demani i després a la rèplica -veig que ara no tenc temps- li
contestaré aspectes puntuals que m’han quedat perquè li havia
de dir totes aquestes actuacions que es fan a l’illa d’Eivissa.
Esper que reflexionem i no sempre donar la culpa que no es fan
les coses dóna bons resultats electorals.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per fixar posició té la paraula en nom
del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Felicitacions per aquest nou
càrrec de vicepresidenta del Parlament de les Illes Balears. 

Senyores i senyors diputats, és ben lògic que per a un govern
progressista i ben arrelat al país l’educació constitueixi una
prioritat, un eix estratègic de primer ordre. La inversió en
educació, com ja hem apuntat moltes vegades des d’aquesta
tribuna, constitueix un element fonamental per al
desenvolupament de qualsevol país, a través de la millora de la
pròpia societat, a través d’una gent més formada i amb més
capacitats per intervenir en la vida econòmica i social. Per tant,
s’han de fer els sacrificis que facin falta en totes les àrees que
siguin necessàries per estrènyer-se el cinturó en temps de crisi
econòmica, però tot plegat no pot afectar ni ha d’afectar les
inversions en educació. L’educació és i ha de ser una prioritat
del Govern de les Illes Balears i així ho constatam i així ho
volem.

També però és important que l’oposició comparteixi aquesta
mateixa preocupació i estic convençuda, senyores i senyors
diputats, que el Partit Popular fa aquesta interpelAlació al
Govern de les Illes Balears des de la voluntat que les coses
funcionin millor, des de la perspectiva de qui es preocupa per
l’interès general i per una àrea tan concreta i tan bàsica com és
el sistema educatiu de les nostres illes. 

Certament el sistema educatiu només pot millorar, però -i en
som molt conscients- amb una confluència bàsica de tres
elements: l’acció de govern, però també dels ens locals, i molt
especialment els ajuntaments, i també els agents socials. Sense
una bona coordinació i una bona colAlaboració d’aquests tres
elements, és molt difícil que el sistema educatiu funcioni.

Per tant, si l’aplicam en el cas de les infraestructures
educatives a l’illa d’Eivissa entenem que la cosa és clara.
Eivissa pateix -ho sabem- històricament un dèficit
importantíssim quant a les infraestructures educatives, un dèficit
que s’ha incrementat al llarg dels anys i que s’ha anat forjant al
llarg d’aquest temps, amb una descurança. Sabem i som
conscients que el Govern ha fet un esforç per palAliar aquesta
situació que tenim en aquests moments, però sabem que s’ha de
fer un sobreesforç, tenint en compte les circumstàncies
específiques que afecten l’illa d’Eivissa en concret. De fet, les
infraestructures educatives que no van en el ritme que tots
voldríem, però -i en som molt conscients- no se’n pot
responsabilitzar en exclusiva el Govern de les Illes Balears, són
també els altres elements que hem esmentat abans els que entren
en joc.

Cal, per tant, una colAlaboració decidida també per part dels
ajuntaments, i en algunes ocasions ben concretes
malauradament aquesta colAlaboració s’ha produït a un ritme ,
des del nostre punt de vista, excessivament lent, sense donar una
resposta àgil i immediata a les necessitats plantejades. Tot
sovint una part important dels retards no s’han produït a
municipis amb diferent color polític del Govern, sinó que també
es produeixen a municipis del mateix color polític del Govern.
Tenim exemples a totes bandes. Per tant, aquest factor resulta
especialment preocupant, a mi em preocupa especialment en el
municipi d’Eivissa el retard en les construccions del colAlegi
públic de Sa Bodega, sé que és imminent, però és una escola
que esperam des de fa setze anys. Per tant, qualsevol retard es
magnifica per aquesta espera de setze anys. De la mateixa
manera que les ampliacions de Poeta Villangómez i de Can
Cantó, on tampoc encara no s’ha aconseguit que s’acabi de
firmar el conveni amb l’ajuntament. També som conscients que
esperam l’estudi topogràfic del solar de Sa Juveria i que també
això afecta l’ajuntament d’aquesta ciutat. També vull esmentar,
perquè de vegades les responsabilitats són de tots, el retard que
també ha patit el gimnàs de Can Coix, que també afecta
l’ajuntament; de la mateixa manera que també afecta
l’ampliació de l’escola de Santa Gertrudis l’Ajuntament de
Santa Eulària. Per tant, a cadascú allò que li pertoca. 
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També vull esmentar que en canvi ajuntaments com Sant
Josep de Sa Talaia o com Sant Joan de Labritja són ajuntaments
que han destacat per la seva voluntat i la seva immediatesa pel
que fa a infraestructures educatives. Per tant, crec que són un
exemple d’ajuntaments que en aquest cas i a nivell educatiu
s’haurien de tenir en compte i seguir per part de tots.

Entenem, per tant, que el Govern i la resta d’administracions
implicades, tothom s’hauria d’arromangar i posar a fer feina de
valent, a un ritme que haurà de ser necessàriament molt més
ràpid, perquè allò que entra en els plans d’infraestructures
realment estigui acabat dins el mínim temps programat, i  que
al final d’aquesta legislatura, senyores i senyors diputats,
puguem mostrar a l’illa d’Eivissa un panorama molt millor que
aquell que teníem en començar, és el nostre deure. 

De totes maneres som conscients -se m’ha acabat el temps-,
però aquestes setmanes en continuarem parlant perquè la
qüestió de les infraestructures educatives serà tema en el pròxim
plenari, amb una proposició no de llei presentada per mi
mateixa, com ja us ha anunciat la portaveu que m’ha precedit.
I també voldria acabar expressant el desig que tant en la
proposició no de llei com en la moció que vendrà tot seguit,
després d’aquesta interpelAlació, siguin capaços de treure
endavant les propostes per unanimitat en ares del bé de tothom
i sobretot de l’educació dins la ciutadania de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc celebrar el motiu
d’aquesta interpelAlació, crec que sempre és bo que facem debats
en aquesta cambra sobre educació i fer-ne també un seguiment
de les inversions i en aquest cas en concret una reflexió i unes
demandes respecte de l’illa d’Eivissa i que esperarem també per
poder debatre la moció subsegüent que derivarà d’aquesta
interpelAlació. 

Per part del nostre grup insistir en allò que ja hem apuntat en
tantes ocasions, sobre la prioritat política de l’educació que ha
de quedar a recer de la crisi i tanmateix som conscients que
entre les mancances històriques que ha mantengut l’illa
d’Eivissa, com també altres indrets, però en aquest cas a l’illa
d’Eivissa, com el creixement demogràfic compulsiu i de noves
demandes que s’han produït, ha suposat un repte important per
al Govern de les Illes Balears, que s’ha trobat a més amb unes
dificultats afegides quant a planificació, quant a solars, cessions
municipals, planejaments no prevists per a aquestes demandes
i que per tant, aquesta colAlaboració, aquesta necessitat de
coordinació que s’ha apuntat entre les competències municipals
i les governamentals, com per altra banda també a l’hora de
preveure i accelerar projectes tècnics, hem de tenir en compte
tots els aspectes previs a la licitació de les obres.

En qualsevol cas el llistat que ha exposat el conseller i que
hem pogut contrastar respecte de distints punts, malgrat en
alguns d’aquests instituts o colAlegis públics doncs ja s’han
apuntat els retards, la veritat és que el conjunt de la iniciativa
que du el Govern de les Illes Balears marcarà una tasca
important dins aquesta legislatura i li donam suport. 

També evidentment ens sumam a les demandes que s’han fet
de la màxima celeritat raonable, tècnica, possible, amb totes les
garanties que això hagi de comportar perquè quedem tots
satisfets dels resultats finals. En qualsevol cas, com dic,
esperam veure els termes de la moció per veure si podem fer
alguna empenta de caràcter unànime i amb el consens d’aquesta
cambra de cara a la Conselleria d’Educació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, avui de nou ha tornat sonar la
frase en aquest parlament, en aquesta casa, que Eivissa pateix
un retard històric en temes d’infraestructures educatives. Hem
escoltat aquesta afirmació, aquí, ho hem llegit a la premsa,
tothom hi està d’acord, és una qüestió pacífica. En definitiva,
consideram que era una qüestió pendent, pendent de diverses
legislatures, crec que tothom ha de mirar dins ca seva el que ha
fet o el que ha deixat de fer i que havia de ser abordada amb
valentia i decisió per aquest govern. 

Vull recordar aquí que el Sr. Conseller d’Educació a la seva
primera intervenció en aquest parlament, va destacar de manera
explícita el compromís de la conselleria amb Eivissa i el seu
compromís personal. Aquest compromís que es va expressar per
part del Sr. Conseller consideram que es veu traduït en fets i que
es fa feina. Aquest compromís es vehicula per una part
mitjançant el Pla d’infraestructures 2008-2009, amb el qual es
va emprendre el camí de la millora del nostre sistema educatiu
amb la previsió d’un avanç significatiu en la dotació de nous
centres, sobretot de primària i la reforma de part dels existents.
Així mateix, el Pla d’infraestructures 2010, tal i com ens ha
exposat aquí el Sr. Conseller, preveu tot un seguit d’importants
actuacions que des d’Eivissa estàvem esperant des de feia temps
i que era una reclamació unànime per part dels agents socials i
educatius.

De totes les xifres que s’han comentat, val la pena destacar
l’esforç que el Govern fa i continuarà fent a Eivissa, n’estam
segurs. Com a mostra voldríem donar només una dada, si
comparam la legislatura anterior amb el que duim actualment,
els dos anys que duim d’aquesta legislatura, ja s’han invertit
més sous en aquests dos anys que en l’anterior legislatura
completa del Partit Popular. Podem fer la comparativa que és
totalment objectiva. Durant tota la legislatura del Partit Popular
es varen invertir quasi 26 milions d’euros. Durant els dos
primers anys d’aquest govern s’han invertit quasi 28 milions
d’euros. Són dades plenament objectives. 
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Hi ha coses millorables? Clar que sí, sempre hi ha coses
millorables i personalment consider que perduda està la persona
que considera que tot ho fa bé. Com ja s’ha referenciat, s’han
donat casos de manca de solars pertinents, hi ha hagut casos de
reformes puntuals, i no és que no li donin importància als casos,
no seré jo ni serà el nostre grup el que li llevi importància a un
problema concret; però també estic plenament convençuda que
els tècnics d’aquesta comunitat actuen amb pulcritud,
responsabilitat i amb total prudència. Som de l’opinió que els
interessos partidistes no justifiquen determinades afirmacions
o actuacions aventurades. I també crec fermament que un titular
no pot tapar tota la feina que s’estigui fent per part del Govern,
sobretot quan aquesta feina podria deixar en evidència els
resultats d’anteriors legislatures. 

No entraré ara, de fet així la societat ens ho demana
contínuament, perquè crec que el tema de l’educació com el
tema de la salut és sagrat, no entraré a gratar en continguts de
diaris de sessions antics o hemeroteques, no hi vull entrar, no hi
entraré, però tots podem accedir-hi. Simplement faré referència,
sense acritud com es diu, que a l’anterior legislatura no hi havia
cap plaça pública de 0-3 anys en funcionament, que estigués
autoritzada, i en aquesta legislatura ja n’hi ha 607; 570 a Eivissa
i 37 a Formentera.

Agafant les paraules de les persones que m’han precedit en
l’ús de la paraula, sincerament esper que en el debat de la moció
siguem capaços d’arribar a un consens sincer i que no ens
deixem caure en aquesta dinàmica, que la societat no aprecia en
res, que és utilitzar els temes d’arma per tirar-nos-la uns contra
els altres en un tema tan important com és l’educació, que és el
futur de la nostra societat.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica l’autora de la
interpelAlació, la Sra. Carolina Torres té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Veig
que la portaveu del Partit Socialista ha de recórrer a la bona
feina dels tècnics i obviar la bona labor dels polítics, es veu que
el subconscient l’ha traïda i està d’acord, ella és d’Eivissa, amb
el que es manifesta per part del Grup Popular i també per
Eivissa pel Canvi.

Sr. Conseller, segons vostè diu està gairebé tot a punt de
començar, però és que després de tres anys de legislatura, jo
crec que duim un poc de retard i encara continuen parlant
d’actuacions, de fer actuacions, de “farem, farem, farem”; però
és que el balanç final del que ens queda de legislatura és molt
dolent. Vostè diu que nosaltres feim demagògia perquè
denunciam uns fets que són públics, que han succeït a l’illa
d’Eivissa, però jo no li contestaré això, Sr. Conseller, només li
diré diverses coses. El renyen els seus socis de govern, li han de
portar aquí en aquest parlament setmana sí i setmana també tant
aquí com en comissió, iniciatives per recordar-li el que fa falta
a Eivissa. Ha dimitit una delegada d’educació a les Illes Pitiüses

per motius que també són ben clars. I a més, l’actual delegada
ja ha entrat anunciant que si es fan els infraestructures que estan
previstes, ni amb això podrem assumir el dèficit històric que
tenim a les Illes Pitiüses. Si començam amb aquesta actitud és
molt pessimista.

Li dimiteix un equip directiu a un institut perquè ja no saben
què fer, perquè des de la conselleria no els donen solucions. Sr.
Conseller, i a més vostè m’ha reconegut damunt d’aquesta
tribuna que es duen retards a moltes de les obres que vostè ha
citat, moltes d’aquestes obres estan..., perquè s’havien de
començar o l’any 2008 o l’any 2009, som a l’any 2010 i
començaran, segons vostè, a executar-se l’any 2010. Per tant,
duim un greu retard i això no significa més que agreujar aquests
dèficits, que coincideixo amb vostè que són històrics.

Però si bé els dèficits d’infraestructures educatives a l’illa
d’Eivissa són històrics, els dèficits i els problemes són els que
són, tots els coneixem, totes les persones que feim feina, que
estam en contacte amb el sector educatiu a l’illa d’Eivissa
coneixem quins són aquests problemes, de fet fins i tot hi ha un
document que es va aprovar el mes de novembre per part del
Consell Escolar d’Eivissa, que reflecteix i fa un llistat molt
exhaustiu i detallat de quines són aquestes mancances, però jo
aquí he vingut a demanar-li explicacions de la seva gestió, Sr.
Conseller. Aquesta interpelAlació és perquè vostè pugui aquí i
doni explicacions de la seva gestió. 

Podem fer comparatives del que va passar a l’anterior
legislatura, però també podríem comparar l’anterior legislatura
amb l’altra legislatura. Jo crec que aquesta dinàmica és un debat
estèril, perquè al final tot el que es comença suma. Al final jo
crec que l’objectiu de tothom és aconseguir arribar a suprimir
aquest dèficit que tenim a l’illa d’Eivissa i que les
infraestructures estiguin en les millors condicions possibles. Per
tant, tot el que es faci a una legislatura suma, tot el que no es
faci retarda, agreuja encara més i fa allunyar poder arribar a
aquesta situació òptima a què hauríem d’arribar a l’illa
d’Eivissa.

Per tant, el que aquí ha quedat de manifest és que
necessitam, a part de grans anuncis de coses que començaran,
són fets. Necessitam fets, molta feina i molta inversió, a part de
la que s’està fent, es necessita tota la que està programada
perquè és necessària i urgent. I passam de necessària i urgent a
imminent. Tota la comunitat educativa li reclama això, que
compleixi el Pla d’infraestructures educatives, escolti els
sindicats de l’illa d’Eivissa, escolti la FAPA, els pares i mares,
escolti el consell escolar insular. En definitiva el que no han fet
és el que han de fer: donar prioritat a aquestes infraestructures
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I ja se m’acaba el temps, Sr. Conseller, però sí que
m’agradaria que en el seu torn següent em contestàs una sèrie
de preguntes que vostè no m’ha pogut o no ha tengut temps de
contestar-me a la primera intervenció. Què passa amb el
conservatori? Quan té previst vostè obrir el nou curs dins aquest
conservatori d’Eivissa? Què passa amb les obres de l’institut de
Sant Antoni?, per què estan aturades des del mes de setembre?
A dia d’avui, que jo he estat allí, no s’hi feia feina, Sr.
Conseller, es pot entrar a aquesta obra i, si vol, se’n pot
emportar les rajoles perquè no hi ha vigilància, no em digui que
no, perquè no s’hi està fent feina, Sr. Conseller, no em faci
mentidera, li dic que es pot entrar i se’n emportar, si vol, les
rajoles o el ciment, ningú no li dirà res, Sr. Conseller, no es fa
feina. Ja li ho dic, no sé qui li passa la informació però de veritat
que no l’hi ha passada bé, i si no vengui a Eivissa i anirem a fer
una visita a l’institut. En definitiva si em pot contestar.

I, per cert, el tema de Can Misses, les obres no estan
començades, segons em diuen; per tant no sé quan tenen previst
començar-les. Sa Bodega, Sa Bodega ja podria estar feta, hi ha
el projecte des del gener del 2009; què ha passat en aquest
darrer any que no s’ha pogut fer? 

En definitiva, vostès el que varen criticar moltíssim
l’anterior legislatura, que era que quan s’havia d’assumir la
demanda de places escolar, s’havia d’assignar una
infraestructura modular, vostès ho denominaven barracots, i ara
s’han passat tota aquesta legislatura posant barracots o aules
modulars per assumir aquesta demanda perquè encara no han
sabut fer els colAlegis ni els centres educatius que fan falta. Sr.
Conseller, jo sí que li puc dir que estaré amb vostè i amb els
grups parlamentaris que vulguin fer feina en aquest sentit, en
això sí que ens trobaran, però hem de ser molt crítics amb la
gestió que vostè està fent fins ara. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres.

(Petit aldarull a la sala)

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Llinàs.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair als
diferents grups que han intervengut donant suport a la tasca que
estàvem fent a Eivissa, tasca a vegades complicada però que
sens dubte, encara que hi hagi complicacions, hi continuarem
fent feina, ho tenim previst i hi ha altres grups que no entenen
la tasca que estam fent i els ho hem d’explicar, però com que jo
procedesc del món de l’educació sé que repetint les coses la
gent al final arriba a entendre-ho.

Miri, aquí hi ha una qüestió: si les coses comencen amb
retard, què és millor, començar-les o no començar-les? Idò si les
coses comencen amb retard però comencen, evidentment
comencen. Jo fa sis mesos que som aquí i faig tot el possible per
dur a terme aquesta gestió de la conselleria per aconseguir que
totes aquestes coses comencin, si no havien començat, i moltes

de les coses que em diu que no havien començat estan amb
tramitacions finals. Per tant estic fent feina cada dia pel tema
d’Eivissa, i per tant si es comencen tard però es comencen, es
comencen i s’executaran. Per tant no sé a què ve el problema
referent a aquest punt.

Escola de Sa Bodega. Hi havia tota una sèrie de problemes
relacionats amb el projecte i amb poder començar, però
comença ja l’escola de Sa Bodega i, a més, amb l’escola de Sa
Bodega el que passa és una altra qüestió, i és que solucionarà un
problema de l’educació d’adults a Eivissa, perquè l’educació
d’adults a Eivissa, Sra. Diputada, jo vaig ser la persona que va
anar en persona a obrir la porta del carrer Lleó i vaig trobar
encara uniformes de la policia que estava allà dins; jo hi vaig
anar perquè el coordinador de l’educació d’adults en aquell
moment i ha plogut de llavors ençà, eh?, i han passat moltes
legislatures i hi ha hagut molts diferents ajuntaments. Per tant
mirem-nos tots, mirem-nos tots. Per tant tendrem una escola
d’adults a Sa Bodega.

Després, tema de conservatori. És ver, hi ha retard, hi va
haver uns problemes que es varen haver de solucionar del
projecte anterior, però és que jo no vull donar culpes a
l’anterior, perquè...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

...a les legislatures acabam coses que ha començat un altre
i, això, ho sabem tots. Per tant jo...

Manteniment i control. Vostè creu que des de la conselleria
s’ha de fer una inspecció del control als ajuntaments? 

(S'escolta novament una veu de fons inintelAligible)

A Menorca, mai... Idò deuen ser tots els ajuntaments
d’Eivissa, que deuen tenir aquest problema...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i diputats, una mica de silenci.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

...i deu ser sempre. No, no, no; jo he anat a ajuntaments
també en un moment determinat amb les escoles
compensadores, i no hi havia llum, a un ajuntament petit
d’Eivissa, a l’escola. Jo hi he anat, és que jo els puc dir les coses
que he fet per a Eivissa i per a Menorca, perquè abans he estat
director provincial d’Educació i jo els puc dir què he fet. Els
camps d’aprenentatge es muntaren allà; allò d’adults també es
va muntar allà. És a dir, jo li puc explicar moltíssimes coses
perquè conec perfectament Eivissa. Ah, no!, ara no els interessa,
molt bé.
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Miri, hi va haver a la legislatura passada una inversió de 25
milions d’euros. Acabarem aquesta legislatura amb 40 milions
d’euros, més 2, més 2, del Pla 0-3. Això és el que està previst en
aquest moment, i hi ha una feina acabada, una feina que s’està
fent i una planificada, que quan jo vaig arribar encara no estava
dins aquests 40 milions que s’havien de gastar i ja els he
introduït, com era l’institut, com era Es Vedrà segona fase i com
eren actuacions concretes que han hagut de sorgir a diferents
instituts.

Miri, jo no vaig demanar mai a cap equip directiu que
dimitís, mai, en absolut. Va ser l’equip directiu el que va
dimitir, i acabava d’arribar.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, un poc de silenci.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

I referent a la delegada li puc dir una cosa: la delegada, per
primera vegada a mi concretament em va telefonar a la una i
mitja o les dues dient-me que presentava la dimissió sobre
aquest tema, que se’n volia anar; no va tenir abans cap conversa
prèvia per donar-me els motius pels quals volia dimitir, i quan
li vaig dir que podia venir, que en parlaríem, que miraríem el
que havíem de fer, em va dir que no, que volia presentar la
dimissió. Jo què hi puc fer? Vaig estar obert en tot moment a la
delegada, i a més em va afegir, em va afegir a mi personalment,
“fa un any que jo tenia previst ja retirar-me”, i m’ho va dir i que
consti aquí, ho entén? Per tant que vostè utilitza l’arma de la
delegada en contra meva?, jo per ventura faria el mateix que
vostè, li alab el gust perquè està utilitzant una cosa que ha passat
a un altre partit en contra del Govern, em pareix molt bé,
legítimament ho està fent, però també li he de donar aquesta
explicació i és aquesta. 

Li puc assegurar que la inversió i la preocupació d’aquest
govern a Eivissa quan acabi la legislatura serà en euros el doble
del que havia passat a l’anterior, quasi, quasi. De totes maneres
s’ha de dir, com he dit abans, que hi ha aspectes que comencen
a una legislatura i mai no acaben en aquella legislatura.

Gràcies. I crec que no em cansaré de repetir que estam per
Eivissa, per Eivissa i per Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. 

(Petit aldarull a la sala)

IV. Moció RGE núm. 778/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures en relació amb la
política turística, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 13900/09.

Seguidament passam al quart punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la Moció RGE núm. 778/10
presentada pel Grup Parlamentari Popular. És relativa a mesures
en relació amb la política turística, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 13900/10. 

Primerament correspon la intervenció del Grup Parlamentari
Popular per defensar la moció per un temps de deu minuts. Sr.
Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull afegir-me també a la
felicitació pel seu recent nomenament.

Senyores i senyors diputats, fa quinze dies en aquest
parlament vàrem tenir ocasió de debatre en profunditat sobre les
qüestions que més afecten en aquests moments la nostra
principal indústria, la turística, i en el fil d’aquell debat el Grup
Parlamentari Popular presenta avui vuit propostes distintes en
aquesta moció que sotmetem a la seva consideració, i aniré
bastant aviat, donada l’hora del dia d’avui i els temes que encara
queden, perquè també som conscients que en moltes d’elles hi
ha ja un consens, hi ha un compromís de votar-hi a favor que jo
vull agrair ja des d’un primer moment al Grup Parlamentari
Socialista.

La primera fa referència a la necessita d’aprofundir en el
diàleg entre el Govern i oposició, i intentar ser capaços d’arribar
a assolir un gran pacte sobre el turisme en aquesta legislatura,
i per tant nosaltres en aquest sentit volem reiterar la nostra
disposició, la nostra disponibilitat en aquest sentit i esperam que
pugui ser més constant del que ha estat fins ara, que s’ha reduït,
com vaig explicar el darrer dia, a la convocatòria de dues meses
per al turisme amb temes i amb uns ordres del dia que tampoc
no eren excessivament importants.

En segon lloc, i fonamental per a nosaltres, instam el Govern
de l’Estat a suprimir l’increment de l’IVA turístic per a aquest
any 2010. Creim que serà molt negatiu, que minvarà la nostra
competitivitat durant aquest exercici, i subsidiàriament, com a
darrer extrem, si no és la supressió, l’eliminació d’aquest
increment, almanco diferir la seva aplicació fins al mes de
novembre perquè tots sabem que els contractes amb els
majoristes de viatges estaven signats de fa estona i haurà
d’assumir aquest increment de l’IVA únicament i exclusiva
l’empresariat de les Illes Balears.

En tercer lloc volíem constatar que duim tres anys de
legislatura i poques han estat les concrecions relacionades amb
el projecte de reforma integral de la Platja de Palma, i per tant
volíem constatar aquest alentiment i, a la vegada, instar el
Govern a concretar les accions necessàries per a aquesta
reforma integral amb les aportacions pressupostàries que afectin
cada una de les administracions implicades, i això és per a
nosaltres allò important, més que constatar aquest alentiment,
que per a nosaltres és obvi i és notori: el que sí ens interessa és
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que hi hagi un compromís d’accions amb pressuposts concrets
a cada una de les administracions.

En quart lloc instam el Govern de les Illes Balears que faci
també extensius aquests projectes de reforma integral en el cas
de la Badia de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, i que a més
tengui el compromís de participació en aquest projecte tant del
Ministeri d’Indústria i Comerç com del Consell Insular
d’Eivissa i de l’Ajuntament de Sant Antoni.

En cinquè lloc el Parlament insta el Govern a presentar
també al Parlament, en el termini de tres mesos, un pla de feina
que expliqui les passes a seguir per part del Govern i de
l’Ajuntament de Palma per poder finalitzar amb temps la
construcció del Palau de Congressos de Palma i, el que és tan
important o més, que ens expliqui el sistema de gestió i
explotació posterior d’aquesta importantíssima infraestructura
turística. Per tant demanam que en tres mesos el Govern ens
presenti aquí, en el Parlament, un pla de feina amb totes i cada
una de les mesures, de les accions encaminades a aconseguir
aquest objectiu, assegurar la construcció i, en segon lloc, la seva
gestió i explotació.

En sisè lloc, i recollint les inquietuds del sector turístic, que
ha posat de manifest que l’anomenat decret Nadal avui no està
tenint l’aplicació i l’eficàcia que hauria de tenir com a
conseqüència que els ajuntaments tenen notables dificultats per
posar en pràctica les prescripcions que conté aquest decret, és
també importantíssim que el Govern presenti en aquest
parlament una bateria d’iniciatives que permetin, que facilitin
l’impuls i la necessària millora i reconversió de la nostra planta
hotelera. Si tots hem dit que el decret Nadal és fonamental per
modernitzar, per fer més competitiu el nostre producte, hem
d’intentar llevar les traves, els obstacles que avui impedeixen
una aplicació efectiva d’aquest decret, i tots sabem que en els
ajuntaments hi ha part d’aquest obstacle i seria importantíssim
que des del Parlament s’arbitrassin les mesures oportunes per
fer més fàcil aquesta reconversió.

En setè lloc, i també recollint inquietuds i aspiracions del
sector, el compromís de presentar també per part del Govern en
aquest parlament en el termini de tres mesos un projecte de llei
de modificació de la Llei general turística que almanco com a
mínim hauria d’incloure dues qüestions essencials, en primer
lloc la regulació específica de la figura del condomini o
condhotel, que és una figura que en aquests moments a altres
indrets turístics té la seva acollida i per tant és molt essencial
per a nosaltres dotar-la d’un marc legal de referència que en
aquests moments no tenim, i, en segon lloc, la previsió expressa
també dins la Llei general turística de la possibilitat del canvi
d’ús, de turístic a residencial, com a mecanisme impulsor de la
política de reconversió turística. És evident que la reconversió
de la planta hotelera no podrà passar totalment cent per cent pels
esponjaments; creim que és evident, no hi ha doblers a
bastament per dur a terme aquesta política d’expropiar, demolir
i senzillament substituir per espais públics el que és avui l’oferta
obsoleta; jo crec que això qualsevol personal ho entén. Per
donar sortida a aquesta oferta obsoleta és fonamental que també
acollim les inquietuds del sector en el sentit que, dins un marc,
dins uns termes, dins uns límits naturalment flexibles,
possibilitem el canvi d’ús d’aquests establiments, que puguin
tenir una sortida distinta a la de competir amb baix preu i

perjudicant la imatge del conjunt de la nostra economia, distinta,
idò, d’aquesta situació, que passa pel canvi d’ús.

I finalment el Parlament de les Illes Balears també instaria
el Govern a fer efectiu un compromís explícit del president del
Govern de les Illes Balears, que va dir que subvencionaria un
0,75% dels interessos que haurien de pagar els empresaris de les
Illes Balears que sotmeten els seus projectes de modernització
turística al Pla Renove estatal. Ens pareix fonamental que els
compromisos del president es compleixin i en aquest moment
nosaltres creim que hi ha un notori incompliment, denunciat
també per les federacions hoteleres, i en aquest sentit també
instam que en el termini de tres mesos es faci efectiu aquest
compromís i se subvencionin aquestes quantitats.

Res més per la nostra banda. Jo crec que és una moció feta
amb la millor voluntat, amb la voluntat de poder aprovar
aspectes i accions que van en benefici del nostre turisme, i per
tant demanam el suport de la resta de grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer. Passam al punt de fixació de posicions,
i primerament pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Esperança
Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, amb
aquesta moció subsegüent a la interpelAlació que en el seu
moment ja va presentar el Grup Popular sobre mesures a
prendre en relació amb la política turística, entenem que en
termes generals s’hi fa tota una sèrie de propostes ben raonables
i assumibles per part nostra. 

Actuar de manera decidida en el sector turístic donant suport
a les empreses i treballant conjuntament per millorar-ne l’oferta
constitueix un dels reptes fonamentals que té plantejats en
aquests moments el Govern de les Illes Balears. El turisme, ho
sabem tots, constitueix la nostra principal indústria, és l’activitat
econòmica que proporciona més llocs de treball en el conjunt de
les Illes Balears, i per tant hem d’estar innovant contínuament
perquè el sector pugui ser competitiu en un món globalitzat en
què cada vegada apareixen noves destinacions i en què els
desplaçaments són i seran cada dia més fàcils. És important, per
tant, que la política turística de les Illes Balears pugui ser
pensada a mitjà i fins i tot a llarg termini de manera que no es
vegi alterada sistemàticament pels canvis que es produeixen en
la política del país. Fa falta, idò, que existeixi un gran acord
entre Govern i oposició en qüestions bàsiques per garantir que
la indústria turística es pugui desenvolupar a les Balears en les
millors condicions possibles. També és important que el debat
sobre el nostre model turístic es faci en unes condicions que
superin la legítima lluita partidista i que primi el sentit de la
responsabilitat per damunt de tots els altres aspectes. 
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Una bona part de les mesures que ens proposa el Partit
Popular amb la seva moció també som conscients que formen
part de l’agenda del Govern de les Illes Balears, que hi està
treballant per dur-les endavant; per tant el nostre vot favorable
en nombrosos casos d’aquesta llarga moció, ho és també per
pura congruència amb la feina que està fent el Govern de les
Illes. Ha mostrat, i n’és un exemple, la seva bona predisposició
a bastir un pacte sobre el turisme per fer front a la situació en
què actualment es troba aquest sector; o, en la mateixa línia, el
Govern també colAlabora amb l’Ajuntament de Sant Antoni, tal
i com es demana en el punt 4 de la moció del Grup Popular; el
projecte està fet i hi ha un compromís entre el consell i
l’ajuntament; ara caldrà buscar el sistema per poder-lo dur
endavant d’acord amb tots els sectors implicats. El projecte és
prou ampli i prou creatiu com per permetre que tots els sectors
socials s’hi puguin implicar per dur-lo endavant, tot buscant
aquells aspectes en què pugui existir, i esper que existeixi i que
existirà, un consens ampli.

També esperam, Sr. Flaquer, que dins aquest consens i
interès hi hagi una referència i es manifesti també a una altra
zona, que és important per a l’illa d’Eivissa, que és la Platja
d’en Bossa, per tant seria no només Sant Antoni sinó també tota
la zona de Platja d’en Bossa on hi hauria d’haver aquesta
referència i aquest impuls.

També la construcció del Palau de Congressos, tots sabem
que es troba en marxa, que el govern hi fa tota la feina
necessària per tal que l’obra vagi endavant de la millor manera
i en la mesura que sigui possible, i també dins els terminis
prevists, de la mateixa manera que el projecte de reforma de la
Platja de Palma. Són els punts 3 i 5 i per tant hi votarem a favor,
tot i esperar que s’accepti la transacció del punt 3.

Finalment, tenim en compte que hi ha dos punts una mica,
diríem, més difícils, sobretot pel seu vessant d’actualitat, són els
punts 2 i 7. Pel que fa al punt 2, entenem que s’ha de treballar
des de les Illes Balears perquè el Govern de l’Estat suprimeixi
l’increment de l’IVA i que mentre aquesta feina no doni els seus
fruits s’hauria de posposar la seva aplicació, com a mínim fins
al mes de novembre, ja acabada la temporada turística. Per tant,
hi estam d’acord i votarem a favor d’aquest punt.

Quant al punt 7, estam d’acord que s’ha de modificar la Llei
general turística, ho he dit altres vegades, començant per
canviar-li el nom. Això ho ha proposat la Conselleria de
Turisme i nosaltres hi estam d’acord.

Dit això, sobre les dues actuacions que proposa el Grup
Popular, entenem que nous usos, com ara els condhotels, poden
tenir aspectes positius, com possiblement una
desestacionalització del turisme, però també poden presentar
tota una sèrie d’aspectes negatius. Per tant, des del punt de vista
del sector, aquestes noves figures s’han de treballar, s’han de
tenir en compte a la futura revisió de la Llei turística; en som
partidaris que es regulin, que es treballi en aquest punt i per tant
manifestam la nostra abstenció, tot a l’espera del pròxim debat
que tendrem envoltant la Llei turística, i com quedarà amb
aquesta reforma.

Finalment, i ja acabant, al vuitè punt de la moció presentada
pel Grup Popular, seria bo rectificar el termini d’aquests tres
mesos perquè el Govern pugui fer front a aquesta promesa
d’aquestes subvencions. En definitiva, entenem que es tracta de
treballar conjuntament perquè el sector econòmic més cabdal de
les Illes Balears es trobi també entre els més dinàmics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. També pel Grup Parlamentari Mixt, el
Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Bé, des
d’Unió Mallorquina compartim la preocupació manifestada pel
Sr. Flaquer, pel Grup Parlamentari Popular i entenem que,
efectivament, aquesta moció està feta des de la millor voluntat
d’intentar anar endavant i que la nostra principal indústria se’n
surti de la crisi econòmica. Per tant, estam bàsicament d’acord
amb els punts que ens proposa i entenem que responen a aquesta
nova concepció, presidida per la innovació, per la flexibilitat,
per la voluntat que hi hagi respostes als reptes que tenim
plantejats.

Lògicament, ens pareix molt bé que hi hagi un pacte turístic
en què participin Govern i oposició; ens pareix molt bé que
s’insti la supressió de l’IVA, de la pujada de l’IVA; entenem,
segons uns estudis que ens han fet arribar, que aquesta pujada
d’IVA podria suposar una disminució d’entre un 7 i un 10% del
benefici d’explotació d’establiments hotelers, i lògicament això
afecta moltíssim un dels grans handicaps i una de les grans
xacres que tenen actualment els establiments turístics a les Illes
Balears, que és la rendibilitat, que és la minva enorme de
rendibilitat d’aquests negocis i, per tant, en tot cas, com a mal
menor, que s’ajorni aquesta pujada de l’IVA, ja que, diguem, la
contractació de l’establiment ja estava firmada sense tenir en
compte que hi hauria aquest increment impositiu.

En relació amb el tercer punt de la Platja de Palma, també
tot el nostre suport que es dinamitzi i s’acceleri en aquest procés
tan important.

El quart punt, el mateix de la renovació de la badia de Sant
Antoni, ho podem afegir, no hi tenim cap dificultat, el tema de
la Platja d’en Bossa.

El Palau de Congressos, ens pareix molt bé que es fixi un
termini, ja que hi ha grans dubtes sobre com acabarà aquesta
qüestió, des de les manifestacions expressades per
l’adjudicatària de la contractació i de la concessió d’aquesta
obra tan important.
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En relació amb el tema del Decret Nadal i els problemes
municipals, sí que vull posar de manifest que la Conselleria de
Turisme s’ha preocupat d’aquesta qüestió; ha emès un informe
jurídic aclaridor, el qual ha estat remès a tots els ajuntaments,
però és evident que no n’hi ha prou i que ja a un debat anterior
ja vàrem votar un punt similar sobre aquesta qüestió.

Bé, el punt més complicat de la moció és el punt 7. En el
punt 7 vostès plantegen la modificació de la Llei general
turística, i nosaltres hi estam d’acord que s’ha de modificar la
Llei general turística, i Unió Mallorquina està d’acord que s’ha
d’introduir el condomini o el condhotel; tenim molts més dubtes
en relació amb el tema dels canvis d’ús, i sobretot tenim dubtes
en el plantejament que vostès fan d’una previsió genèrica, per
dir-ho de qualque manera, que hi hagi un canvi d’ús com a
mecanisme d’impuls a la política de reconversió.

Entenem que tal vegada s’hagi de flexibilitzar el règim
actual, el règim vigent que, efectivament, diguem que és molt
poc procliu al canvi d’ús, per no dir que impossibilita els canvis
d’ús, però obrir la porta de manera genèrica tampoc no ens
sembla adequat. Per tant, és un tema difícil que s’ha d’estudiar
en profunditat, s’ha de veure de quins usos parlem, perquè aquí
no es determina, però tothom té al cap el canvi de turístic a
residencial, però no necessàriament ha de ser això, hi pot haver
altres casos.

I per tant, el que li plantejaríem és que aquesta qüestió del
canvi d’ús la passàssim a un altre punt, perquè nosaltres no
estam en disposició de votar favorablement, tal com ve
expressat el tema del canvi d’ús. Sí que estam a favor de la
modificació de la Llei general turística i sí que estam a favor de
la introducció clarament dels condhotels o del condomini.

I finalment, el vuitè punt que vostès plantegen de la
subvenció al 0.75%, tampoc no hi ha cap dificultat; és una cosa
que ja s’hauria d’haver fet, però lògicament amb les dificultats
pressupostàries i de tresoreria de la comunitat autònoma, que
s’han posat de manifest reiteradament en aquesta cambra, han
impossibilitat que això anàs l’aviat que hauria d’haver anat.

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:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta moció, subsegüent a la
interpelAlació de mesures en relació amb la política turística, el
Partit Popular en el primer punt proposa un gran pacte sobre el
turisme, per fer front a la situació difícil per la qual passa el
sector, en general tots els sectors econòmics, donada aquesta
situació de crisi econòmica. Certament, jo vull recordar que ja
s’ha ofert per part del president en diverses ocasions, de fet, la
possibilitat de parlar d’aquest gran pacte; jo crec que, de fet, el
Govern parla des del principi de legislatura amb tots els sectors
implicats en turisme, siguin hotelers, siguin sindicats, etc., per
tant no veiem cap inconvenient en aprofundir en el diàleg entre
el Govern i l’oposició per tal d’avançar, crec que és bo, crec que

sempre hauria de ser així. Ens agradaria saber si seria així en cas
d’un govern del Partit Popular.

Però això, que parlem, no vol dir que no hi hagi
discrepàncies, que no hi hagi punts de vista diversos; el nostre
model turístic és un model de futur, respectuós amb el territori,
respectuós amb el medi ambient, sostenible, que no passi per fer
malbé més recursos naturals, que pugui afegir als visitants
valors afegits més enllà del sòl i platja, i amb aquestes
premisses, per tant, no veuríem dificultós poder arribar a
avanços. Però segurament, quan concretem, es veuran les
diferències entre els distints models que es defensen, com fins
i tot veurem en aquesta mateixa moció.

Quant al segon punt, es proposa suprimir l’increment de
l’IVA relatiu al sector serveis per al 2010. Coincidim que la
pujada d’imposts feta pel Govern espanyol no és la més
adequada: penalitza el consum en general, sense discriminar
rendes altes o baixes; no entra en la fiscalitat ambiental i pot
perjudicar sectors econòmics de les Illes Balears enfront dels
nostres mercats competidors, i els perjudicats poden ser no
només el sector turístic sinó també, jo diria, sectors industrials
i sectors econòmics en general. Està clar que l’Estat necessita
millorar els seus ingressos en una època de crisi, però
probablement la pujada que s’ha plantejat pel Govern espanyol
ha estat tirar pels camins més fàcils, sense analitzar la necessitat
d’una reforma fiscal molt més profunda, molt més pensada i
molt més coherent i justa. Per tant, estam d’acord a replantejar
la pujada de l’IVA o estudiar també que es pogués posposar la
seva aplicació a després de la temporada turística, per evitar
així, que una temporada turística, la pròxima, que ve
complicada encara per la situació econòmica en general, pugui
encara ser més complicada donat un increment dels imposts que
els nostres mercats competidors no tendran.

En tercer lloc, compartim la necessitat de dur endavant
l’ambiciós i dificultós projecte de la reforma de la Platja de
Palma, la zona turística per excelAlència de Balears, però també
una zona turística molt madura i per tant necessitada de canvis
estructurals. Podríem acceptar el punt 3, en tot cas
transaccionant la supressió de constatar l’alentiment del projecte
de reforma integral de la Platja de Palma, i la resta votar que sí.

També estam d’acord, des del Grup Parlamentari BLOC i
PSM-Verds, amb la presentació del projecte de renovació
integral de la Badia de Sant Antoni, tot i que consider agosarat
el text tal com està, en el sentit que s’aconseguirà el compromís
d’obtenir del Ministeri, Consell i Ajuntament, atès que aquest
compromís no depèn exclusivament de la voluntat del Govern,
es pot intentar aconseguir-ho, però que s’aconseguirà i posar-ho
per escrit em pareix un poc agosarat. En tot cas, ens sembla bé
que s’instin aquestes administracions, per descomptat, perquè
totes s’hi impliquin, juntament amb el Govern de les Illes
Balears, que estam convençuts que també ho farà.
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En cinquè lloc, les dificultats que ha passat el projecte del
Palau de Congressos han estat òbvies, els problemes de la
continuïtat de les empreses concessionàries han posat fins i tot
en dubte a qualque moment el projecte, tot i que, avui per avui
també s’ha de dir que en cap moment no s’ha aturat la seva
construcció, i per tant, tot i els dubtes sobre el resultat final de
la infraestructura, que també, la veritat és que mantenim alguns
dubtes sobre com quedarà finalment aquest projecte, ens sembla
bé que s’expliqui quin és el pla de feina per finalitzar aquest
equipament i també quin pla de feina per a la seva gestió
posterior, igual d’important que la finalització de l’edifici en si.

El següent punt, sobre l’aplicació del Decret de mesures per
a l’impuls de la inversió a les Illes Balears, aquest és un debat
que ja vàrem tenir fa tres plenaris; vull recordar que ja vàrem
aprovar una cosa similar que deia així: “Com que el Parlament
constata que el Decret llei esmentat només ha aconseguit
parcialment els objectius pretesos, com queda de manifest pel
nombre d’expedients tramitats fins aquest moment”, això és el
que vàrem aprovar, per tant consider que no passa res per
aprovar una altra vegada una cosa similar, tenint en compte que
ha estat aprovat així fa tres setmanes, consider que tampoc no
faria falta, però no hi ha problema a tornar insistir en aquest
tema.

Arribam al punt per ventura més problemàtic. En relació
amb la modificació de la Llei general turística, que jo crec que
ha de formar d’un gran debat, que se n’ha de parlar entre tots,
entre tots els sectors, entre els sindicats, entre les patronals,
entre tots els grups polítics, vostès posen un termini de tres
mesos, jo crec que és, per ventura, precipitat, tenint en compte
encara com estan en aquests moments les negociacions i que
crec que se n’ha de parlar molt per arribar al màxim de consens
possible. I a més, proposen vostès concreció de dues qüestions:
una, la regulació dels condhotels; per a nosaltres aquesta qüestió
precisa d’un major consens i debat en aquests moments, s’ha de
parlar amb la patronal, s’ha de parlar amb els sindicats per veure
primer la necessitat d’aquesta figura; i segon, si constatam entre
tots que s’ha de regular efectivament, vull recordar que vostès,
per exemple, no són partidaris de regular el tot inclòs i en canvi
sí ara que són partidaris de regular els condhotels.

Com deia, si constatam que s’ha de regular entre tots, quines
són les condicions que s’han de donar per regular els
condhotels: per exemple, tema de manteniment de llocs de
feina; per exemple, mesos d’obertura d’aquests condhotels; per
exemple, destí de les plusvàlues que es generin, és evident que
uns hotels que ja estan amortitzats que ara puguin tenir un
refinançament, generarà unes plusvàlues impressionants que,
fins a quin punt i de quina manera, poden revertir a l’interès
general i a la comunitat. I aquestes qüestions jo crec que encara
estan molt verdes i encara s’han de parlar. Quins hotels s’hi
podrien acollir, només tots, només els de nova planta,
determinades estrelles?

Consideram per tant que el debat no està prou madur ni el
consens assolit com per acceptar encara aquesta proposta, creim
que se n’ha de parlar encara més a fons.

Quant al canvi d’usos, nosaltres, lògicament, les
reconversions turístiques hi estam d’acord, ja ho hem dit en els
casos de Sant Antoni o de la Platja de Palma, però els canvis
d’usos han d’estar molt limitats i condicionats, ja estan regulats,
de fet, actualment a la legislació actual, vull recordar-ho. Canvi
d’usos hotelers per a zones verdes, per a esponjament, per a
equipaments que puguin revertir a la zona poden ser positius;
però canvis d’usos turístics i residencials poden tenir importants
i fins i tot greus conseqüències urbanístiques a la zona, com ja
hem vist fins i tot a determinades zones, com ha passat que
s’han anat substituint aquests usos turístics per usos residencials
i, de fet, la zona turística ha acabat a zero.

Per tant, no podem acceptar una proposta tan genèrica com
la que fa el Partit Popular i creim que se n’ha de parlar més a
fons.

I per últim, donam suport a la darrera proposta de fer
efectives les subvencions d’una part dels interessos aplicables
als projectes de modernització turística del Pla Renove, com
efectivament hi va haver ja un compromís en aquest sentit per
part del Govern.

Res més, moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sr. President. M’agradaria començar la meva
intervenció tal i com vaig acabar el debat de la interpelAlació i
és dient que el turisme és un tema cabdal dins la nostra
comunitat autònoma, totes les actuacions que s’hi fan afecten
directament o indirectament el turisme i d’aquesta activitat
viuen directament o indirectament moltes famílies, i per tant és
molt important dur endavant una política turística en la qual
totes les forces polítiques, tots els agents socials i econòmics se
sentin còmodes i amb el màxim consens. I aquesta ha estat la
constant d’aquest govern, diàleg i concert, i com vaig dir a la
interpelAlació, per seguir amb aquesta línia i amb la voluntat
d’arribar als majors acords possibles, hem analitzat aquesta
moció. Aniré punt per punt.

El primer punt, que parla d’instar, que el Parlament insti el
Govern a un pacte sobre el turisme; no hi podem estar més
d’acord i crec que a la meva introducció ha quedat palesa la
nostra intenció que així sigui. A més, com bé van sentir tots els
diputats, el president ja va expressar, el passat dia 26 de febrer,
en el Parlament, aquesta idea. Per tant, agraïm aquesta proposta
del PP i aplaudim que el Grup Parlamentari Popular accepti
treballar en l’acord, tal i com va proposar el president.
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Un segon punt, referent al Parlament insta el Govern de
l’Estat a suprimir l’increment d’IVA al sector serveis o retardar
la seva aplicació fins al novembre. Tots som ben conscients que
a cap govern li agrada pujar els imposts, no és una mesura que
diguem molt popular, però la situació econòmica en què ens
trobam ha dut al Govern de l’Estat a prendre mesures en aquest
sentit, i per dues raons molt clares: una, per poder mantenir les
prestacions socials i mantenir la cohesió social, i dos, perquè
hem de mantenir i incrementar la inversió pública, per poder fer
front a la caiguda d’inversió privada que tenim en aquests
moments. I aquesta és realment l’explicació d’aquesta decisió,
hem de pensar que part d’aquestes inversions que es faran amb
aquest increment d’ingressos que tendrà l’Estat reverteixen
directament en el sector turístic, com poden ser els Plans
Renove i Future, el plans de dinamització turística, els plans de
competitivitat turística, inversions estatutàries, etc.. I llavors
també hi ha altres inversions, com poden ser la millora dels
aeroports, carreteres, trens, hospitals, que si bé no afecten
directament el turisme, sí contribueixen a millorar la qualitat i
l’atractiu del destí turístic.

Però la situació d’aquest augment d’IVA a la nostra
comunitat, tant dependent del sector serveis i en aquests
moments, no ens beneficia; per tant, pensam que l’aplicació
d’increments s’hauria, com a mínim, d’ajornar a una vegada
passada la temporada turística. Com tots sabem, les
contractacions es fan amb IVA inclòs, per tant una pujada de
l’IVA suposaria una menor recaptació per als hotelers i una
baixada de productivitat. I per això som molt conscients de la
demanda del sector turístic, i així ho han manifestat tant el
president com la consellera de Turisme a la Mesa de Turisme
celebrada el passat dia 4 del mes passat, i per això recollim la
proposta del PP i votarem que sí.

El tercer i quart punt els agruparé, perquè es refereixen a
projectes de millora de zones madures. En principi direm que
estam d’acord amb aquests punts, amb una sèrie de matisos:
aquest govern i el Govern central tenen molt clara la
importància de la millora radical, no sols el rentat de cara, de
certes zones madures, zones on la productivitat ha caigut d’una
forma en picat, i posen les bases i els mitjans per fer-ho. I així
és el cas de la Platja de Palma, on, en aquest mes de maig, es
presenta el Màster Pla, on hi ha més de 10 milions d’inversions
estatutàries. Hem de pensar que és un projecte de rehabilitació,
que no sols afecta establiments hotelers, carrers, sinó que és una
reforma integral d’una zona i que es fa una reforma des de la
sostenibilitat mediambiental, reducció d’emissions de CO2, ús
de noves tecnologies, estalvi energètic, etc. És un projecte que
és un exemple de comunicació, participació i “governança”
entre totes les parts implicades, empresaris, veïns,
administracions. Hem de tenir en compte que hi participen cinc
administracions diferents. És un projecte que serà emblemàtic,
no sols per a Mallorca, sinó per a Balears..., per a Balears perdó,
sinó per a Espanya i es convertirà en un referent mundial. Per
tant, el que hem de fer és que totes les forces polítiques facin
feina amb la mateixa línia perquè aquest projecte estigui per
damunt tots els canvis polítics, perquè aquest projecte es pugui
fer ja es prepara un llei urbanística específica per a la Platja de
Palma que pretén una simplificació administrativa. 

Des del consorci es fa feina, molta feina. Hem de tenir en
compte que enguany els pressupostos són de 127,7 milions
d’euros quan el 2009 eren de 5 milions d’euros. Tenim 122,6
milions per a inversions, 3,7 en subvencions a residents i
promotors per a rehabilitació, 1,4 milions de despesa de
funcionament. Hi ha 109,6 milions en infraestructura pública i
adquisició de sòl i edificacions i tota una sèrie d’inversions
previstes per a aquest 2010 com pot ser el Passeig de Cap
Enderrocat, ruta per a vianants i ciclistes, etc. A més, aquest
mes finalitzen obres per 3 milions d’euros. Durant aquests cinc
anys des que es va llançar el concurs internacional d’idees s’ha
fet una gran feina a nivell organitzatiu, s’ha establert una xarxa
comunicativa entre tots els agents implicats i s’han iniciat obres
de millora i manteniment de la zona. 

Per tant, estam d’acord amb la proposta del PP quant a instar
el Govern a dur a terme les accions necessàries per fer realitat
el projecte i la concreció pressupostària, però no hem constatat
l’alentiment, perquè pensam que, si bé és un projecte llarg i
complicat, ja es va feina per dur-ho endavant.

Al quart punt, també hi estam d’acord, fins i tot hi afegiríem
com ja han dit els diputats que em precedeixen la Platja d’En
Bossa d’Eivissa. Per tant, en tres mesos se’ns presentarà el
projecte de renovació integral de la Badia de Sant Antoni i la
Platja d’En Bossa d’Eivissa, així com el compromís de
participació del ministeri, el Consell Insular d’Eivissa i els
corresponents ajuntaments. 

Al cinquè punt, referent al Palau de Congressos de Palma,
voldria comentar dues coses. En primer lloc, la importància de
poder disposar a Mallorca d’una infraestructura d’aquesta
envergadura per poder fer front a la demanda d’aquest sector
turístic anomenat turisme de congressos. Aquesta és una
reivindicació del sector turístic des de fa molts d’anys i es
preveu que aquest turisme de congressos serà un element que
ens permetrà dur turistes fora de temporada. Aquest palau serà
un edifici emblemàtic que podrà acollir congressos de grans
dimensions a la nostra illa.

En un segon lloc, tot el relatiu al tema contractual relacionat
amb la finalització l’obra, esperam que es resolgui el més ràpid
possible, que es pugui inaugurar el més aviat possible per tal de
poder començar el més ràpid possible els congressos a la nostra
illa. 

Actualment ja s’està en conversacions amb l’empresa
encarregada de la construcció i per tant esperam que s’arribi a
una bona solució. Així doncs, en aquest punt aprovaríem la
solAlicitud del Partit Popular.

En el punt sisè constatam la dificultat dels ajuntaments per
aplicar el decret Nadal i instam el Govern a presentar iniciatives
per impulsar i facilitar la millora... reconversió de la planta
hotelera. Crec que queda clar que un dels objectius d’aquest
govern és el de facilitar i millorar la reconversió de la planta
hotelera. Això queda palès tant en els plans  Renove i FuturE
com a la rehabilitació integral de zones madures. 
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Voldria dir que al Pla Renove hem de destacar que la nostra
comunitat ha estat de les més beneficiades. Amb la suma del
plans Renove i Future a la nostra comunitat han arribat 286
milions d’euros, un 22% i un 29% respectivament del global del
pla. Així crec que queda demostrada l’aposta del Govern
d’Espanya per a la millora del sector i l’interès de les nostres
illes..., dels nostres empresaris per fer-ho; perquè si volem ser
competitius com a destinació turística hem de tenir un producte
de qualitat, diversificat i adaptat a les demandes del mercat. Per
tant, l’objectiu d’aquest govern és facilitar la feina als
empresaris que ho vulguin dur a terme. Modificarem, o es
modificarà, el decret Nadal, el Decret 1/2009 i es duran
endavant altres tipus d’iniciatives per facilitar això.

Ja que parlam de Pla Renove comentaré el punt vuitè on el
Partit Popular si accepta la transacció que ja han comentat els
diputats que m’han precedit, de passar de tres a sis mesos, per
fer efectius els pagaments de l’any 2009 corresponent al 0,75%
dels interessos del Pla Renove.

Al setè punt el Parlament insta el Govern a presentar en un
termini de tres mesos un projecte de llei de modificació de la
Llei general turística. Des de la conselleria ja es fa feina en la
reforma de la Llei general turística, per tant pensam que tal
vegada en un termini de tres mesos aquesta llei pot arribar al
Parlament. Aquesta llei té com a un dels objectius la
reconversió turística i, en ella, s’establiran mecanismes per
permetre aquesta reconversió, però l’objectiu no és el canvi
d’ús, sinó la reconversió. S’ha de mantenir una indústria
turística productiva, sostenible i amb capacitat per crear llocs de
feina. Tot això es pretén treure endavant mitjançant acords amb
el sector. 

També dins aquesta nova llei preveim la figura del
condhotels, però és un tema en el qual hem d'arribar a acords
amb tot el sector i amb els agents socials sempre i quan es
mantengui l’ús turístic, la unitat d’explotació i el manteniment
de llocs de feina. Per tant, com que aquest punt no s’ajusta
exactament a allò que nosaltres trobam, no li podem donar el
nostre suport.

Finalment, sols em queda dir que podem parlar d’èxit
d’aquest parlament en constatar que el turisme és un tema que
a tots ens interessa i pel qual tots hem de trobar el màxim de
punts d’acord, hem d’aconseguir un sector turístic sostenible,
productiu i competitiu i integrar la societat... integrar tota la
societat perquè al cap i a la fi tots vivim sobre el mateix
territori.

Per tant, si el Grup Parlamentari Popular ens aprova les
transaccions que hem anat comentant, podríem votar
conjuntament tots els punts de la moció menys el punt setè.

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Joan Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, voldria en primer lloc agrair a tots els
portaveus que han manifestat el seu suport a les distintes
propostes que plantejàvem a aquesta moció... Serà una resposta
conjunta, a tots vostès, perquè les respostes han estat també
pràcticament idèntiques, les seves postures i les seves
coincidències en aquest sentit se semblen al cent per cent entre
tots els grups parlamentaris distints al Partit Popular. Els he de
dir que acceptarem les propostes d’esmenes que ens feia la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista al punt 3, al punt 4 i
al punt 8 perquè la nostra voluntat és que hi hagi el màxim
consens en un tema tan important com aquest. Ara, a allò que no
podrem manifestar el nostre suport i per tant mantendrem el
punt tal com ve redactat és al punt 7. 

Nosaltres creim en una modificació de la Llei general
turística de bon de veres. Creim en una modificació de la Llei
general turística que sigui capaç de resoldre de bon de veres el
problema de la reconversió turística en aquestes illes i és
evident que el mercat va per uns camins que són en aquest
moment el d’una oferta que es produeix i que es consolida a
altres destinacions com és el condomini, com és el condhotel i
aquí avui encara no tenim regulada aquesta figura. L’únic que
demanam és que en aquesta modificació de Llei general turística
es contempli la regulació, no dic de quina manera encara. No
hem entrar a aprofundir, és evident que hi haurà d’haver una
ponència, és evident que hi haurà d’haver una comissió i un
plenari que aprovi aquesta modificació de la Llei general
turística. L’únic que deim és que és ben necessari que la figura
del condomini i del condhotel es regulin com es regulen tots els
parlaments regionals que tenen alguna cosa a dir en el sector
turístic.

Per tant, em sembla francament sorprenent que ni el Partit
Socialista ni Unió Mallorquina ni els grups d’Eivissa ni el
BLOC, en aquests moments, vulguin aprovar una proposta de
modificació de la Llei general turística on es contempli la
regulació del condomini i del condhotel. 

Com no em sembla lògic i no em sembla normal que no
sapiguem obrir d’una vegada els ulls a la realitat, tampoc no
deim aquí tots els canvis d’usos. El que és evident és que la Llei
general turística avui no ho permet, cap canvi d’ús, avui la Llei
general turística i qualsevol modificació de la Llei general
turística ha de passar, si realment volem aconseguir l’objectiu
de la reforma, de la remodelació, per aquests canvis d’usos
perquè no hi haurà sempre la possibilitat de l’expropiació de
l’esponjament i de la substitució d’aquell immoble per una zona
verda. Això és impossible i ho saben. No hi ha recursos
abastament per a això.

Si volem realment llevar del mercat una oferta obsoleta que
competeix a uns preus que enfonsen el mercat i fan malbé la
nostra imatge -i faig un discurs que vostès han fet durant molt
de temps- només tendrem la possibilitat de fer-ho si els donam
una sortida digne, a aquests productes, i no pot sempre
l’expropiació i l’esponjament, alguna vegada haurà de ser el
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canvi d'ús. En aquest moment, tampoc no estam en aquesta
moció demanant concretament si sempre ha de ser el canvi d’ús,
només deim que la Llei general turística parli del canvi d’ús.
Em sembla francament decebedor, de veritat -de veritat,
francament decebedor-, que la resta dels grups parlamentaris no
hi siguin per a aquesta tasca.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Flaquer.

Per tant, entenem que hi ha assentiment als punts 1, 2, 5 i 6
i als punts 3, 4 i 8 amb les modificacions que s’han proposat.
Per tant, queden aprovats aquests punts per assentiment i
passaríem a votació el punt 7.

Passam a votar, votam. 

Resultat de la votació: sí, 25; no, 26. Per tant, aquest punt
queda rebutjat.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei. 

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 13264/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears.

Debatrem en primer lloc la Proposició no de llei RGE núm.
13264/09, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
impuls a l’atenció de la salut mental a les Illes Balears;
intervenció per defensar la proposició no de llei per un temps de
deu minuts pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Serra té la
paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, primer
de tot permetin-me que doni la benvinguda a diverses entitats
que estan aquí presents de l’àmbit de la salut mental, aquelles
persones que avui són grans protagonistes d’aquesta proposta
que avui presentam i que fa referència a aquest àmbit d’actuació
i que sense cap dubte són també aquells que més saben
d’aquestes qüestions, vagi per endavant el nostre reconeixement
a la seva tasca i per suposat, tot allò que faci possible també
contribuir al fet que avui puguem arribar al màxim consens i a
les millors solucions per a aquelles persones que més ens han de
menester.

Per altra banda, compareixem a aquesta cambra, primer de
tot els diria que amb l’orgull que en l’àmbit de la salut mental
la passada legislatura férem un conjunt d’actuacions prou
importants, un conjunt d’actuacions que anaven encaminades a
buscar solucions específiques, com per exemple la millora de
l’Hospital Psiquiàtric, el pavelló de pacients de llarga estada,
també el que vàrem anomenar el pavelló Galatzó amb una
intervenció prou important per fer possible aquesta mitja estada

i llarga estada, també un nou local a Inca, comunitari de
rehabilitació, també millores a l’àmbit dels serveis d’atenció
residencial, l’augment de professionals que feia possible reduir
la llista d’espera en diversos àmbits de la salut mental,
l’increment també d’unitats de salut mental infantil, la
incorporació d’una nova... un nou espai a Manacor per tal
d’evitar que s’hagués de baixar a Palma, altres actuacions
relacionades amb la unitat de mitja estada a Sant Miquel, a
Menorca, convenis amb diverses entitats que en aquella època
es pagaven, qüestió important, mitjançant Vicepresidència,
també la intervenció a l’àmbit de llarga estada i com a colofó
d’un conjunt d’actuacions, com les que citava, també
l’estratègia de salut mental que el 2006 va veure la llum de les
mans no només de l’àmbit polític, no només de la conselleria i
el conjunt de professionals que hi havia a la conselleria, sinó
també de tot un sector que va donar per bo una estratègia que
avui per avui es vigent, que avui per avui s’entén que està en
marxa i que avui per avui és la guia que tenim per portar
endavant les nostres actuacions.

Si bé és cert que això és així, compareixem per part del
Partit Popular aquí per reconèixer que encara hi ha moltes
passes a fer. Desgraciadament la salut mental ha estat el germà
pobre de l’àmbit sanitari, la salut mental ha estat allò que tots
hem desitjat.., hem posat molts bons desitjos damunt la taula,
però desgraciadament a vegades no totes les solucions que
haguessin estat necessàries. Supòs que tots -tots, d’un costat i de
l’altre- tenim una part de responsabilitat en aquest tema. Per
altra banda, també ens queda un llarg recorregut de millora,
molt concretament de l’actual govern per tal que puguem arribar
a l’índex desitjable de cobertura dels serveis adequats. 

Avui per avui, voldria recordar un parell de dades atenent el
Pla estratègic de salut mental elaborat i esmentat anteriorment
(...) de l’any 2006, les malalties de salut mental greu i cròniques
afecten aproximadament un 6% de la població de les Illes
Balears, així mateix aquesta tipologia de malaltia comprèn un
ample nombre de patologies generalment cròniques que suposen
una gran càrrega no només per als mateixos usuaris, sinó també
per a la família. En dades de la conselleria de Salut del sector,
de la Conselleria de Salut a Mallorca, hi ha 148.197 persones
amb un diagnòstic de malaltia mental; a Menorca, 14.534, i a
Eivissa, 19.895, evidentment amb diferents graus i dificultats.
Els casos greus, trastorns mentals greus a Mallorca s’han
quantificat en 3.652; a Menorca, en 340, i a Eivissa i
Formentera, en 576.

Per tant, estam davant una problemàtica d’un gran abast,
d’un gran impacte a la població, d’una greu dificultat també per
la transcendència dels diversos casos i per les dificultats que
genera. Desafortunadament hem de dir que cada vegada que
tenim experiències de contacte amb persones que tenen aquesta
dificultat, que tenen aquesta malaltia, també del seu entorn veim
com viuen la problemàtica amb una dificultat afegida i és que
l’Administració és prou complicada des del punt de vista
burocràtic com per saber on han d’anar, on és la porta adequada
per recórrer a una solució. Així les entitats fan una feina de
mediació molt important, però a la vegada tenim aquesta altra
dificultat de suport a les entitats per tal que puguin portar a
terme la seva actuació, potser per una falta de definició del
funcionament en xarxa que en l’àmbit social i en l’àmbit sanitari
en altres casos s’ha fet amb èxit, però que en aquest cas
específic potser no hem tengut tot l’èxit que seria desitjable.
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Segur que també hi ha moltes altres qüestions que vàrem
començar a fer feina amb les entitats amb un compromís
conjunt de totes les forces polítiques a una activitat que es va
portar a terme per part de l’associació que avui per avui aglutina
el major nombre d’entitats a Mallorca i que... allà presents totes
les entitats ens comprometíem a donar una passa més. Una
passa més que avui per avui compartim, que avui per avui hi
estam d’acord i que després de reflexionar conjuntament sobre
diversos temes enteníem que devia passar per una cosa molt
important, molt important i que a més tots els presents
entendran: hi ha temes que ja no s’han de reflexionar més, hi ha
temes que simplement s’han d’aplicar, s’han de posar en marxa
i que potser donar més voltes a la qüestió de la salut mental no
necessàriament solucionarà molts dels problemes. 

Així, la proposta que presentam avui, la proposició no de
llei, va en el camí de donar una passa decidida cap a definir el
pla d’actuació que hem de portar a terme; donar una passa
decidida perquè posem peu rere peu perquè les solucions
tècniques arribin i arribin als usuaris de manera consensuada
també com no pot ser d’altra manera amb aquells que són
experts d’aquestes qüestions, aquelles persones que més
coneixen les diverses problemàtiques.

Donar per bona una estratègia de salut mental que es va fer
al seu moment, que comptava amb aquest consens, establir les
prioritats d’actuacions de manera conjunta amb tot el sector;
aplicar la cobertura que ha de rebre cada colAlectiu i veure entre
tots qui ho pot fer millor per tal que aquest treball en xarxa sigui
efectiu; "calendaritzar" la creació de centres necessaris; crear la
cartera de serveis de salut mental més adequada en funció de les
circumstàncies; buscar la manera de coordinar-nos també dins
el Comitè Tècnic de Salut Mental que avui per avui pensam que
és potenciable, àmpliament potenciable en referència a
l’activitat de la qual tenim constància que té avui per avui i que
no és possiblement tota la que ens agradaria. 

Atendre la realitat pluriinsular que tenim a les nostres illes
i és que especialment a l’àmbit de la salut mental potser hi ha
una reflexió a fer en aquest sentit. Per suposat també atendre la
situació de crisi que tenim que com segur que sabrà el conseller
de Salut i molts dels presents aquí té un impacte directe sobre
aquestes qüestions.

Posar pedra sobre pedra en molts de recursos que encara són
necessaris, l’estratègia de salut mental parlava que en hospitals
de dia havien de passar a Mallorca de 25 a 71 places; a
Menorca, crear un hospital de dia amb 8 places; a Eivissa i
Formentera, un amb 12 places; unitats comunitaris de
rehabilitació, passar de 4 a 6 a Mallorca UCR d’una... de 20 a
25 places i un conjunt d’actuacions que no esmentaré ara primer
perquè no tindré temps i segon perquè estan definides i en tot
cas el que requereixen és ser aplicades, com correspon.

Proposam per tant atendre aquesta qüestió, també des d’una
visió sociosanitària. M’ho han sentit dir, ho han sentit dir al
Grup Popular en moltes ocasions en aquesta tribuna, la visió
sociosanitària d’aquest govern entenem que és escassa, entenem
que no és la desitjable, aquesta feina conjunta entre l’àmbit
social i el sanitari que ha de facilitar que molts de recursos
flueixin amb més agilitat i per suposat que es pugui donar
resposta a moltes qüestions, entre altres coses perquè entenem
que el que és una gran despesa per a uns, pot ser una via
d’estalvi per a altres. 

I això sé que sona malament, quan parlam de pressupostos
i parlam d’atendre persones sempre parlam de despesa, però
estam convençuts que avui per avui els 32.866.650 euros que es
dediquen a l’internament hospitalari, els 3.095.000 euros que es
dediquen a la reincidència en internaments hospitalaris, els més
de 29 milions d’euros que es dediquen a farmacologia en
l’àmbit de salut mental, tenen un possible sortida amb la
prevenció des de l’àmbit social, amb la prevenció per part de la
detecció d’aquells casos que es viuen molt intensament dins la
família i de manera molt traumàtica, perquè a vegades l’atenció
els assegur que no només és sanitària, moltes vegades també és
la policia la que ve a casa en una circumstància difícil; és la
manera d’estigmatitzar una família que viu a una finca, que viu
a un espai on els seus veïnats interpreten com a problemàtica
allò que passa a un familiar, i per tant es troba amb la
circumstància menys integradora, que no ajuda molt, sense cap
dubte, a sortir endavant en termes de normalitat, o com a mínim
en aquells termes de normalitat que estic convençut que tots i
cada un dels que estam aquí de totes les forces polítiques
comprenem.

Per tant si estam d’acord amb aquesta realitat, si estam
d’acord amb aquesta anàlisi, si estam d’acord amb les mesures
que s’han de portar a terme i tenim entitats de referència que
són capaces d’assessor l’administració, que són capaces
d’aplicar feina específica, d’aportar el seu gra d’arena perquè
això funcioni i amb la bona voluntat de tots, avui compareixem
aquí també amb la mateixa bona voluntat amb la intenció de fer
una proposta que busca el consens de totes les forces polítiques
en tres sentits, primer de tot amb la creació d’una comissió de
treball, d’una ponència específica d’aquesta qüestió en el
Parlament de les Illes Balears; pensam que és oportú que aquest
parlament, si està d’acord en el fet que aquesta és una gran
problemàtica, si la salut mental efectivament ha estat la germana
pobra de la salut, si estam d’acord en el fet que és necessari
posar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, hauria d’anar reduint perquè se li ha acabat el
temps.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, veig aquí 33 segons, que no sé si són els que
em queden. No, em basten 30 segons. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, s’està passant de 37 segons.

EL SR. SERRA I TORRES:

Idò li deman, si és tan amable, un minut més, just per acabar
d’explicar l’expositiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, acabi.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, per la seva generositat en aquest
sentit. I he de dir que, efectivament, aquesta comissió ha de fer
possible aquesta feina conjunta, convocar les entitats perquè en
formin part. Així comentam un conjunt d’associacions:
Associació d’entitats i serveis de salut mental de Mallorca,
Associació balear de salut mental, Associació pitiüsa de
Mallorca, Associació balear de salut mental, ta, ta, ta...,
Familiares de enfermos mentales AFEM, DEFORSAM a
Eivissa, Asociación para la docencia y la investigación de la
salud mental, Associació de familiars de salut mental de
Menorca, Associació d’usuaris pro salut mental de Menorca
S’Olivera i colAlegis professionals que en aquest cas puguin
donar suport a l’aplicació d’aquestes qüestions. Necessitam
aquells que són experts per tal de poder-ne sortir endavant.

Reclamam una visió multi..., que impliqui les diferents
conselleries, interdepartamental; especificam concretament les
conselleries de Salut, Serveis Socials, Treball, Habitatge,
Educació, Interior i Hisenda, que al final és la que ha de
resoldre la qüestió monetària.

I per últim demanam que aquesta comissió també tengui un
caràcter pluriinsular i faciliti l’anàlisi i la recerca de solucions
en base a aquesta estratègia de salut mental que avui venim aquí
per reclamar que s’apliqui, per reclamar que es porti a terme i
per reclamar que amb el màxim consens de les diverses
organitzacions puguem portar-la a terme, pensant en aquells que
tenen aquesta dificultat però ben segur també amb l’interès de
tots els que estam aquí de buscar i aportar solucions.

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies pels dos minuts que m’ha
concedit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. 

(Alguns aplaudiments)

En aquesta proposició el Grup Parlamentari Socialista ha
presentat tres esmenes, RGE núm. 874/10, 875/10 i 876/10. Per
defensar aquestes esmenes té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
permetin-me que primer de tot doni la benvinguda als membres
de les diferents associacions i federacions de salut mental que
avui ens acompanyen en aquest parlament. A totes i a tots
gràcies per aquí, i esper que en un dia important per a la salut
mental a les nostres illes.

Voldria començar la meva intervenció fent referència a la
demanda que des de les diferents associacions se’ns va
traslladar als diferents grups polítics amb representació
parlamentària per tal d’analitzar en profunditat la necessitat de
tractar aquest tema dins l’àmbit parlamentari. Per aquesta
mateixa raó les diferents forces polítiques que donen suport a
aquest govern vam acordar presentar una proposició no de llei
que s’emmarcàs dins aquesta necessitat i poguéssim treballar
d’aquesta manera la salut mental des del Parlament. La
demanda d’aquestes associacions feia tan especial èmfasi en la
creació d’una comissió de treball com en la necessitat que
aquest acord es produís amb un gran consens. Precisament per
això vam voler arribar a un acord amb el Grup Parlamentari
Popular, que malauradament no es va poder produir, i ara ens
trobam amb una iniciativa presentada pel Grup Popular sense
poder haver acordat amb anterioritat una proposició no de llei
conjunta, però que, arribats a aquesta situació i per una qüestió
de responsabilitat i de compromís amb les diferents associacions
de salut mental, farem l’esforç de proposar diferents esmenes
que creim que augmenten qualitativament la proposta que
presenta el Grup Parlamentari Popular.

Des d’aquesta perspectiva m’agradaria aprofitar també
aquesta intervenció per fer esment a la tasca que fins avui ha
desenvolupat aquest govern. Cal dir que durant la present
legislatura la Conselleria de Salut, com el conjunt del Govern,
cadascun dins el seu àmbit però també de manera coordinada,
estan treballant de valent per elevar la qualitat de vida de les
persones amb la malaltia mental i també la dels seus familiars.
Som conscients que és necessari continuar amb l’esforç i queda
molt camí a recórrer, però l’impuls d’aquest govern en aquesta
manera ha generat fruits tan importants com són els següents:
l’obertura d’un hospital de dia a Menorca amb places per a
psiquiatria general i per a pacients amb trastorns d’alimentació,
una millora que suposa l’estalvi de desplaçaments i més de
1.000 dies d’estada de malalts i familiars a l’hospital de
referència, amb una inversió aproximada de 800.000 euros. La
posada en marxa a l’Hospital Psiquiàtric de la nova unitat de
rehabilitació de mitja estada Galatzó, que té com un dels
objectius fonamentals destinar-se al tractament, a l’assistència
i fonamentalment a la rehabilitació en règim d’hospitalització
completa de les persones amb un trastorn mental greu; aquesta
inversió aproximadament ha suposat 1 milió d’euros.
L’ampliació de les consultes de l’USM en Es Viver d’Eivissa i
Formentera. La creació de la unitat de valoració de salut mental,
UVASM, que substitueix el procediment antic d’haver de fer
una petició d’ingrés per a cadascuna de les unitats o els
pavellons de l’àrea de salut mental de GESMA, i estableix una
porta d’entrada única per als recursos sociosanitari de salut
mental mitjançant un equip de valoració multidisciplinar.
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La priorització també de les unitats comunitàries de
rehabilitació, una inversió que ha costat prop de 300.000 euros,
en una nova UCR per a malalts mentals greus a la comarca de
Manacor. Les UCR, com ja he mencionat, ha passat a ser
integrals, incorporant infermeres i implantant activitats
diagnòstiques i terapèutiques, a part de la ja coneguda de la
rehabilitació. La posada en marxa, conjuntament amb les
conselleries d’Educació i Afers Socials, de la primera unitat
terapeuticoeducativa de dia, que permet als nins i adolescents de
la nostra comunitat que pateixen un trastorn mental rebre
tractament psiquiàtric per part d’un equip interdisciplinar a la
vegada que continuen amb la seva escolarització. La posada en
marxa, també, d’un programa de descàrrega familiar anomenat
Respir a diverses unitats de l’àrea de salut mental de GESMA,
psicogeriatria, subaguts, acció inclosa en el pacte de govern. 

Tot això s’ha fet desenvolupant un pla d’acció que es
fonamenta en les estratègies de salut mental de les Illes Balears
de l’any 2006, les estratègies en salut mental del Sistema
Nacional de Salut i el Pla estratègic 2008-2011 de GESMA
anomenat Ben Atès que s’ha creat.

Evidentment s’ha de continuar treballant intensament i de
manera conjunta per assegurar que la qualitat de l’atenció
millori en totes les àrees, incloent la promoció de la salut
mental, la prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com en
els dispositius residencials comunitaris.

Des del Grup Parlamentari Socialista volem traslladar el
nostre suport al rerafons de la iniciativa presentada pel Grup
Parlamentari Popular. Entenem des del nostre grup la necessitat
i la demanda expressada que des de les diferents associacions de
salut mental s’ha fet al conjunt de grups parlamentaris
representats en aquest hemicicle. Entenem els motius i entenem
també la necessitat d’obrir aquesta realitat des d’altres
perspectives bastant interessants que creiem que podem ajudar
a atracar aquests problemes diaris als que conviuen cada dia
amb aquest fet. Per això els proposam un seguit d’esmenes que
a continuació m’agradaria comentar.

L’esmena primera que presenta el Grup Parlamentari
Socialista fa una especial menció a una concreció dins l’àmbit
parlamentari d’aquesta anomenada comissió de treball, que
nosaltres creim que s’hauria d’emmarcar dins la Comissió
d’Assumptes Socials i que s’hauria d’encarregar d’elaborar un
pla de feina consensuat entre les diferents forces polítiques per
atendre la malaltia de salut mental en presència de diputats i
membres designats pels diferents grups parlamentaris. En el
punt número 2 l’esmena que presentam entenem que té la
voluntat d’obrir la porta a tots els colAlegis professionals que
estiguin relacionats amb la matèria de salut mental i no
especificar-ho únicament als colAlegis professionals de metges,
psicòlegs, infermers i treballadors socials. El punt tercer, el
votaríem a favor així com està. I al punt quart l’esmena que
presentam es refereix a concretar que la comissió haurà de tenir
un caràcter pluriinsular i facilitar l’anàlisi i la recerca de
solucions adequades a curt i mig termini per a totes les Illes.

Proposam aquestes esmenes per compromís i millora dels
serveis a la ciutadania, apostam per obrir vies des de la part més
social. Hem de tenir una visió de la salut mental en positiu i el
Servei de Salut dóna resposta, però el servei no és tan sols des
de la perspectiva sanitària, sinó que els problemes que se
susciten també són els de la convivència d’aquesta situació en
el seu dia a dia. Per això, senyores i senyors diputats, amb
aquestes esmenes el que intentam és donar resposta a aquestes
necessitats que se’ns han traslladat i centrar-nos en els
problemes que suposa aquesta situació a les persones, als
ciutadans d’aquestes illes que conviuen amb aquest trastorn.
Donem entre tots solucions i donem una resposta que pugui ser
consensuada i en vistes a aconseguir aquest treball que es pot fer
dins l’àmbit parlamentari, que jo crec que pot ser un treball
bastant en positiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Intervencions ara dels grups que no
han presentat esmenes, i primerament, pel Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Serra, benvinguts representants de diferents
associacions relacionades amb la salut mental, des d’Eivissa pel
Canvi nosaltres valoram molt positivament la presentació
d’aquesta iniciativa per part del Grup Parlamentari Popular, si
bé és cert que hauríem preferit que es presentàs el text que en el
seu moment es va consensuar entre tots els grups parlamentaris
i les diferents entitats sociosanitàries sense ànim de lucre de
malalts mentals i els seus familiars; esperam que avui, amb
l’acceptació d’aquestes esmenes, es pugui reconduir aquesta
situació.

Abans d’entrar en les propostes concretes i en les esmenes
voldríem fer algunes consideracions sobre l’exposició de motius
destacant les coincidències, alguna discrepància, més de forma
que de fons, i aportar algunes dades de la realitat balear i pitiüsa
del tema que ens ocupa.

En primer lloc coincidim amb el proposant en el deure de les
administracions de posar els mitjans necessaris i adients per
atendre les necessitats de la societat en relació amb l’atenció de
la salut mental. Hem de dir que compartim la referència
expressa que es fa a l’exposició de motius en el sentit de parlar
d’una càrrega com això que suposa per a les famílies i el
sistema sanitari; pensam que no s’ha de parlar de càrrega, s’ha
de parlar de responsabilitat, i pensam que no s’ha de parlar de
problema, expressió que s’ha fet servir en la seva exposició,
sinó que s’ha de fer una lectura sempre en positiu. Vostès
aporten algunes dades de caràcter general referides als anys
2000, 2001 i 2006. Pensam que és interessant citar algunes
dades que surten de la darrera enquesta sobre salut que ha estat
elaborada per la Conselleria de Salut i Consum i que estan
referides a l’any 2007, i que presenten una visió que incorpora
la percepció de la població i introdueix variables tan interessant
com l’edat, el gènere, l’estatus socioeconòmic i la distribució
territorial. Cito textualment: “L’enquesta de la salut de les Illes
Balears de 2007 ens diu que la majoria de la població sent que
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té una bona o molt bona salut, sobretot els homes. Malgrat
aquesta bona impressió, volem destacar l’alt percentatge de gent
amb risc de patir un trastorn mental en la població adulta, risc
que és més elevat en les dones i en les classes socials
desfavorides”. Un 25,1% de la població adulta estava en risc de
patir un trastorn mental, un risc que és més elevat en les dones,
31.5, que en els homes, 18.8. Per illes aquest risc era
lleugerament més elevat a Menorca, 28.3, a les Pitiüses, 27.7,
que a Mallorca, 24.4. D’aquestes conclusions, jo crec que se’n
deriva la dimensió de l’assumpte que ens ocupa.

En segon lloc coincidim també en el fet que tots els governs,
els precedents i l’actual, han treballat i treballen per millorar
l’atenció de la salut mental, i afegiria -no consta a l’exposició de
motius de manera explícita però s’ha fet servir aquí per part del
proposant i també del Grup Parlamentari Socialista- afegiria la
fonamental feina que desenvolupen les entitats sociosanitàries
sense ànim de lucre, que estan constituïdes bàsicament per
malalts, els seus familiars i també professionals d’aquest àmbit.
L’altre dia fèiem un reconeixement general a aquestes entitats
i pensam que avui pertoca fer-ho extensiu de manera particular
a les associacions de les Pitiüses, Mallorca i Menorca
vinculades a salut mental. 

Pensam també, efectivament, que malgrat la feina feta
encara és molt el que queda per fer. En aquest sentit vull fer un
recordatori i vull aprofitar per parlar d’algunes reivindicacions
jo crec que podríem dir gairebé històriques de les associacions
pitiüses; em permetran que parli d’Eivissa i Formentera un
moment: Associació pitiüsa de Familiars de malalts mentals,
AFEM; Defensors d’Eivissa i Formentera de la salut mental,
DEFORSAM; i la recentment constituïda, a penes un any i mig,
Associació per a la Docència i la Investigació de la Salut
Mental, ADISAME. Malgrat les actuacions importants que
s’han fet, i que s’han fet a més durant aquesta legislatura, com
és l’ampliació de les consultes de la unitat de salut mental d’Es
Viver o la pròxima posada en marxa de la residència de Sant
Jordi, nosaltres pensam que Eivissa i Formentera són
comparativament les illes on més queda per fer. Per citar només
un parell d’aquestes reivindicacions, les Pitiüses són les úniques
on no hi ha cap unitat de mitjana o llarga estada per a malalts
mentals, són les úniques en què no hi ha unitats comunitàries de
rehabilitació que sí són presents a Mallorca i a Menorca; així
mateix pensam que són insuficients, i així ho reivindiquen les
associacions, les places d’hospitalització breu, que en el cas
d’Eivissa i Formentera són només 7, en comparació per
exemple amb l’illa de Menorca, per qüestió demogràfica, que
són 18. També fan falta més mitjans humans i materials, pel que
fa als humans especialment professionals especialitzats en
psiquiatria infantil i de gent major.

En tercer lloc compartim la concepció transversal del
tractament de salut mental que es planteja per part del grup
proposant en tant que es tracta d’un tema amb evidents
implicacions sanitàries, però també sociolaborals i educatives.
Em permetran que citi el psiquiatre Castilla del Pino, que fa
mesos deia: “Les malalties mentals no es poden deslligar de la
medicina, però tenen una indubtable dimensió social”. 

I finalment pensam, com s’explica a la proposició, que el
consens, la colAlaboració i la participació de tots els grups
polítics, la societat civil i les diferents administracions és la
manera més adient, jo diria quasi que única, per poder avançar
de manera efectiva en la correcció de les insuficiències i la
introducció de millores en l’atenció de salut mental.

Partint d’aquesta darrera consideració passam a fixar la
nostra posició en relació amb les propostes concretes que ens
ofereix el Sr. Serra i a les esmenes presentades pel Sr. Dalmau.
Sr. Serra, vostè diu al final de la seva exposició de motius que
s’han de buscar, s’han de cercar els mecanismes oportuns per
treballar de forma conjunta. Nosaltres pensam que la proposta
que fa és bona però que no és el millor dels mecanismes, i en
aquest sentit consideram que és més adient la proposta que ens
fa el Grup Socialista, bàsicament per tres raons. Primer, perquè
la proposta que vostè fa, aquesta constitució d’una comissió de
treball, que podríem dir que és interdisciplinar, mixta i
interdepartamental, en realitat ja està contemplada com a tal
dins del marc del fòrum de la salut mental de les Illes Balears,
que va ser constituït el 2001, una altra cosa és que no s’hagi
pogut o no s’hagi volgut dur a terme aquesta comissió, però
com a tal està contemplada en aquest marc.

Però les més importants són les dues següents. Primer o
segon, perquè està consensuada amb les principals entitats
sociosanitàries i sobretot perquè pensam que és molt important
la implicació directa del Parlament en aquesta feina. En aquest
sentit l’experiència duta a terme per la Comissió de Drets
Humans durant la present legislatura per elaborar un informe
sobre drets dels menors en relació als mitjans de comunicació,
pensam que pot ser aprofitada. El fet que es pugui fer un
possible informe sobre l’atenció a la salut mental en el marc
d’una comissió parlamentària, crec que podria facilitar
l’elaboració d’iniciatives que directament podrien anar dirigies
al Govern. Per tant, pensam que aquest grup de feina dins del
marc d’una comissió parlamentària és la més adient. Pel que fa
a les esmenes dels punts 2 i 4, simplement pensam que milloren
d’alguna manera el text que s’ha presentat. 

Bé, aquesta és la nostra posició Sr. Serra, Sr. Dalmau.
Esperam, Sr. Serra, que accepti les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, que per unanimitat es pugui aprovar
aquesta iniciativa perquè del que estam segurs és que d’aquí
sortirà una feina per millorar l’atenció de la salut mental a les
Illes Balears, que al cap i a la fi jo crec que és l’única cosa que
ens ha d’importar.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. Voldria començar també amb una salutació als
representants de les entitats que avui ens acompanyen i amb el
reconeixement per part del nostre grup de la seva tasca, de la
seva feina imprescindible i a més del coratge i del caràcter
altruista amb què la fan. A continuació també voldria dir
algunes paraules sobre la importància d’aquesta qüestió, jo crec
que les xifres de la incidència de les patologies mentals sobre el
conjunt de la població que estan incloses a l’exposició de
motius de la proposició no de llei que ha presentat el Partit
Popular són molt eloqüents, són unes xifres molt altes, de
vegades és una realitat invisible per a moltes persones que no ho
pateixen directament, però són molts de milers de persones
afectades.

També són molt eloqüents les xifres d’impacte sobre
l’activitat econòmica, sobre la vida laboral i hi ha una cosa que
és menys valorable en xifres, que és l’impacte sobre la vida de
les persones que és allò primer que hauríem de tenir en compte,
sobre la qualitat de vida de les persones malaltes i sobre la
qualitat de vida també dels seus familiars. Pensem que en la
majoria dels casos les malalties mentals són malalties cròniques,
per tant acompanyen, per dir-ho així, dissortadament una
persona al llarg de tota la seva vida. De vegades són malalties
i incapacitats, i dic de vegades perquè naturalment hi ha graus
diferents, però de vegades resulten incapacitats per a la vida
laboral, però també per a la vida social i per a la vida familiar.
Són malalties a més que encara topen amb molta incomprensió
social i que suposen situacions molt dures per a les famílies.
Tots coneixem els casos de pares i mares que s’esforcen, però
mentre s’esforcen, s’enfronten a la inquietud de què succeirà
amb els seus fills una vegada que ells no hi siguin. Els malalts
i les seves famílies s’enfronten a un panorama molt complicat,
un panorama davant del qual els recursos i els equipaments que
pugui oferir l’administració sempre naturalment són pocs. Jo
crec que hi ha molts d’aspectes de la inserció laboral, l’atenció
mèdica, l’atenció educativa que s’han de millorar. Hi ha un fet
també que no tenim a la nostra societat encara un itinerari de
vida definit clar per a aquestes persones, quan un menor amb
una d’aquestes patologies acaba el seu període d’escolarització,
moltes vegades les famílies inicien un dolorós període de
recerca de quins equipaments o quins centres són els més
adequats perquè pugui continuar a partir d’aquell moment.

Davant de tot això, què cal fer? Nosaltres entenem que
davant de tot això s’ha de fer primer de tot i com és lògic,
polítiques adreçades que hi hagi la millor atenció mèdica
possible. La bona notícia en aquest camp són els avanços molt
importants que hi ha hagut en els tractaments mèdics. Avui per
sort moltes persones que tenen malalties mentals estan en
condicions de dur una vida molt més normal del que era
possible fa uns anys. També hi ha d’haver moltes millores en
l’aspecte educatiu, per fer possible que l’educació sigui el més
normalitzada possible o tendeixi a la millor normalització
possible. Polítiques orientades a la inserció laboral i polítiques
amb l’objectiu de la màxima autonomia personal, que no oblidin
que aquestes persones malaltes són persones, subjectes de drets

i que una persona amb una malaltia no deixa de ser mai una
persona subjecte de drets.

És imprescindible, ja ho han dit els altres portaveus, per tant,
no fa falta que m’hi estengui, la màxima coordinació entre les
diferents administracions. És evident que hi ha d’haver una
coordinació, i s’ha assenyalat aquí repetidament, entre
l’administració de Salut i l’administració d’Afers Socials perquè
aquests malalts requereixen d’una atenció mèdica, però també
una atenció social. I és evident també que hi ha d’haver una
coordinació entre l’administració de Salut i la d’Educació per
fer possible aquesta escolarització el més normalitzada possible
a què he fet referència. Però més enllà d’això que és evident, hi
ha d’haver coordinació entre tots aquells departaments
administratius que tenguin alguna cosa a veure amb habitatge,
polítiques socials en el sentit més ample en la vida d’aquestes
persones.

Jo crec que el Govern va en aquesta línia d’actuació
coordinada, crec que el Govern segueix aquesta línia, crec que
ho han fet els diferents governs. El Sr. Serra ha fet referència a
allò que havia fet el govern anterior. El Sr. Dalmau ha contestat,
per dir-ho així, amb el que ha fet el Govern actual. Jo crec que
el  que hauríem d’acordar és que tots els governs han fet
esforços en aquesta línia i que tots els governs s’han trobat amb
la realitat que allò que es faci sempre serà poc en relació amb el
que mereixen aquestes persones. Per tant, hi ha d’haver
coordinació entre les institucions, hi ha d’haver consens entre
les forces polítiques, hi ha d’haver voluntat de posar la solució
per damunt de l’enfrontament partidari i hi ha d’haver també
una política participativa, participació dels distints actors i molt
especialment de les entitats que són les que coneixen millor la
problemàtica.

Hi ha d’haver espais que permetin aquesta coordinació,
aquest consens, aquesta participació, ja n’hi ha, hi el Fòrum de
salut mental creat l’any 2001, amb participació de distintes
conselleries, de distintes administracions, entitats, colAlegis
professionals, que té la funció de posar en comú la
problemàtica, que hi hagi intercanvi d’informació i que es pugui
avançar en el debat amb tot allò que afecta la política de salut
mental. És veritat que el Fòrum de salut mental no ha estat tan
actiu com hauria d'haver estat, però l’eina està creada i també
altres instruments, com la Comissió institucional de salut mental
i el Comitè tècnic assessor de salut mental, que estan creats i
que hauríem de fer un esforç per realment pensar si mereixen
una reactivació.

La proposta que ens du el Partit Popular avui és crear una
comissió d’estudi. Tal com està formulada, abans de l’esmena
del Partit Socialista, entenem que no acaba de ser del tot diàfana
respecte d’allò que es la proposta. Nosaltres entenem que és una
comissió parlamentària i jo crec que amb les esmenes que fa el
Partit Socialista ja queda clar, si s’accepten aquestes esmenes,
jo entenc que s’acceptaran, que es tracta d’una comissió
parlamentària. 
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Jo voldria afegir a les esmenes que ha fet el Partit Socialista
dues esmenes in voce, més aviat de caràcter tècnic. Allà on diu
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a: crear una comissió d’estudi...”. Simplement que
digués “el Parlament de les Illes Balears acorda...”, perquè no
és el Govern el que ha de crear una comissió, si acordam
finalment que sigui una entitat de caràcter parlamentari. Per
tant, simplement diria “el Parlament de les Illes Balears
acorda:...”. I una segona esmena in voce de definició més
correcta, seria que en lloc d’una comissió de treball parlàssim
d’una ponència de treball, ja que és un grup de feina dins una
comissió ja existent, que és la Comissió d’Afers Socials. Jo crec
que si s’accepten aquestes esmenes in voce i s’accepten les del
Partit Socialista tendrem una proposta que podrem acordar
unànimement.

Per acabar, crec que si acordam fer aquesta feina serà una
decisió molt positiva. Tenim una experiència en aquesta
legislatura, ja hi ha fet referència la portaveu anterior, d’una
feina d’aquest tipus, que és agafar una qüestió en concret i
estudiar-la a fons en el si d’un grup de feina creat a una
comissió. Es va fer amb la qüestió dels drets dels menors i la
societat de la informació. Això permet conèixer a fons la
situació, conèixer quins són els problemes a què s’enfronten el
malalt i les seves famílies, conèixer distintes propostes i
sobretot escoltar testimonis. La part més positiva d’aquesta
proposta seria que permetria que els representants de les forces
polítiques coneguessin directament, de primera mà, allò que
aporten les entitats que tenen contacte directe amb aquesta
problemàtica i experiència diària de la problemàtica. Estam
segurs que d’aquesta ponència en sortirà una major consciència
de quins són els problemes, un major coneixement, una més
gran voluntat de fer-hi feina, i a més també han sortit en la línia
d’allò que deia el Sr. Serra, propostes concretes i un pla de feina
concret perquè del que es tracta és posar-se a fer feina per
solucionar tots aquests problemes.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Té la paraula el grup presentant de la
proposta, el Sr. Serra per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer
de tot agrair el to de les diverses intervencions en un tema que
entenem que ha de ser de consens, que entenem que
efectivament després d’aquestes paraules escoltades és de
consens. També agrair que s’hagi acceptat efectivament la
proposta del Partit Popular, que permetrà entre altres coses que,
si bé aquella proposta que hi havia potencialment de consens no
estava tancada, n’hi havia una presentada en aquell moment
quan va sortir aquesta, ja entrada dins el registre, ja estava en
funcionament i per tant, ens ha permès -n’estic convençut-
tractar aquesta qüestió el més ràpid possible per prioritzar
aquesta qüestió. Com que els elements al cap i a la fi dels altres
grups eren molt similars, estic convençut que el vot favor de les
diverses propostes farà possible que ho portem a terme en
condicions i com més aviat millor. S’ha de dir que aquesta

proposta de consens va sortir després d’haver registrat aquesta
proposta per part del Partit Popular i, per tant, era posterior, i bé,
agraïm que s’accepti aquesta proposició no de llei del Partit
Popular, perquè farà possible que es tracti abans que el que
hagués suposat presentar-ne una de nova.

L’altra qüestió. Existeixen altres àmbits? Sí, efectivament,
vostès ho han dit, el Fòrum de la salut mental, però és que no es
convoca, o això és el que ens diuen. Pensam que a més fer
aquesta acció dins el Parlament de les Illes Balears, Sra. Suárez,
vostè comentava aquesta qüestió, permet un tema extra i és que
hagi qui hagi a l’executiu des del Parlament hi haurà un acord
entre totes les forces polítiques perquè l’acció vagi en la
mateixa línia. Si d’alguna cosa estic convençut que les entitats
estan fins -i permetin-me l’expressió- la coroneta, és que entri
un, entri l’altre, canviï, faci, desfaci, o no faci que és pitjor i en
alguns casos succeeix, i crec que és important que hi hagi un
full de ruta, que sigui comú, que estigui consensuat, que vagi en
el camí que correspongui i que tots estiguem d’acord en com ha
de ser. 

Per això ho hem de fer també amb la màxima consciència de
quina és la situació. Una de les mesures que exposava abans era
precisament buscar mesures d’estalvi que facin possible
reutilitzar millor els sous, els doblers, que ja existeixen, perquè
la situació econòmica és la que és. També atendre una
circumstància com la de crisi que és peremptòria, actual i de
primera necessitat. Són qüestions que amb la bona voluntat de
tots serem capaços de superar, la millor via també perquè les
entitats, el conjunt de persones afectades per aquestes
circumstàncies, per aquestes malalties i els seus familiars, els
seus cuidadors, entenguin que tenen un lloc de referència on
acudir quan tenen circumstàncies d’aquestes característiques.
Per tant, busquem totes aquestes solucions.

Per últim voldria fer una petició. Aprovar el que aprovam
avui és una temptació per part del Govern per dir “ja existeix
una comissió, quan acabi ja en parlarem”. És una temptació per
dir que “bé, ara aprovam una comissió, ja ens va bé, perquè
mentre estigui en funcionament no se'm requerirà una pressió
per part de les entitats i dels colAlectius per portar a terme
accions efectives”. Una cosa no lleva l’altra, el Govern continua
tenint la responsabilitat de les actuacions i de fer el que toca,
quan toca i com toca perquè per això governa i ha de continuar
atenent tots els colAlectius, com és evident, per això estan a
l’àmbit de la salut, però també les entitats. 

El que volem proposar i el que aprovarem ara gràcies a les
diverses esmenes que ara en parlarem i també a la proposta
presentada, és que reflexionem quin ha de ser el futur immediat.
Deixem de reflexionar sobre el mundo mundial i replantejar-ho
tot per veure quin és el pla d’actuació específic que s’ha de
portar a terme a curt i a llarg termini, però això no eximeix el
Govern que avui té la responsabilitat de donar l’atenció que
correspon a qui correspon. Aviso a navegantes, perquè aquest
tema és fonamental i una cosa no ha de llevar l’altra.
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Per últim quant a les esmenes, efectivament acceptada
l’esmena que fa referència que el Parlament de les Illes Balears
acorda, és lògic que sigui així, és una errada tècnica que
admetem i per tant requereix que se solucioni. 

Per altra banda ens crida l’atenció l’esmena que fa referència
al punt 1 i que es vulgui incloure dins la Comissió d’Afers
Socials. Nosaltres pensam que el conseller reclamaria d’alguna
manera que això es portàs a terme a la Comissió No Permanent
de Salut, que pensam que és allà on correspon, on es té més pes
i allà on hi ha tot el pressupost que la Conselleria de Salut pot
portar a terme per orientar les diferents accions. Les dades que
he donat abans eren precisament de salut i afecten molt
directament el colAlectiu. Pensam que ho reclamarien, no ha
estat així, es prefereix que sigui a la Comissió d’Afers Socials,
si ha de servir al consens, res a dir; però proposaríem una
transacció per redactar-ho de la següent manera, acceptam
també l’esmena in voce del Sr. Llauger que fa referència a la
ponència: “Crear una ponència en el marc de la Comissió
d’Assumptes Socials per elaborar un pla de feina consensuat
entre les diferents forces polítiques, per atendre les malalties de
salut mental, amb presència de diputats i membres designats
dels diferents grups parlamentaris”. Seria la proposta de
redacció que proposaríem.

L’esmena que fa referència a no concretar els colAlegis
professionals, l’acceptam evidentment. Pensam que això queda
obert i que serà la pròpia comissió amb els experts i les entitats
que decidiran aquesta qüestió. 

I per últim l’esmena que fa referència al darrer punt,
proposaríem una transacció i que seria "la comissió haurà de
tenir un caràcter plurinsular i facilitar l’anàlisi i recerca de
solucions consensuades a curt, mig i llarg termini per a totes les
illes amb l’objectiu de seguir aplicant l’estratègia de salut
mental existent a l’actualitat". 

Com poden observar, la nostra voluntat de consens ha estat
màxima, entenem que vostès també han fet un esforç en aquest
sentit i estic convençut que els que guanyaran en tot cas no
seran ni vostès ni jo mateix, seran totes aquelles persones que se
n’han de servir.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Serra, tal vegada hagi tengut una
petita equivocació quan parlava de la Comissió d’Assumptes
Socials..., o sigui si pot repetir el que ha dit.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. Efectivament, entenem que la figura
idònia seria la ponència, així com també hem consultat els
serveis jurídics de la cambra i d’acord amb l’esmena in voce del
Sr. Miquel Àngel Llauger, la redacció que proposam per aquest
punt específic era la següent: “crear una ponència en el marc de
la Comissió d’Assumptes Socials per elaborar un pla de feina
consensuat entre les diferents forces polítiques per atendre la

malaltia de salut mental amb presència de diputats i membres
designats dels diferents grups parlamentaris”.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Dalmau?

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tan sols per anunciar des del nostre
grup que evidentment donam suport a aquesta transacció. Per
tant, la redacció quedaria com el Sr. Serra ha manifestat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Així, puc entendre que s’aprova per assentiment de
tots els grups?

Moltes gràcies.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 13868/09,
presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a casos de discriminació lingüística.

Arribats a aquest punt, ha arribat a la Mesa una proposta que
demana que la següent proposició no de llei sigui ajornada per
a la pròxima sessió plenària, amb el benentès que entrarà dins
l’ordre del dia. Pareix que hi ha consens entre tots els grups. És
així, senyors portaveus?

Sí. Per tant, la Proposició no de llei RGE núm. 13868/09
queda ajornada per al pròxim dia.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears, amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la
Dona.

Senyores i senyors diputats, tots vostès saben que ahir es va
celebrar el Dia Internacional de la Dona, és costum en aquest
parlament fer una declaració institucional i així també, tot i que
sigui un dia després, m’agradaria que també fos feta i escoltada
per tots els parlamentaris i tots els diputats i diputades.

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

Sí, Sra. Presidenta.

"Declaració Institucional del Parlament de les Illes Balears,
amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

L’any 1975 les Nacions Unides van declarar el 8 de maig
Dia Internacional de la Dona Treballadora. També es
commemora enguany el XVè aniversari de la Plataforma
d’Acció de Beijing i el 30 aniversari de l'adopció de la
Convenció per a l’eliminació de totes les formes de
discriminació contra la dona.
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Des d’ençà, gràcies als moviments internacionals feministes,
molts han estat els avanços en matèria d’igualtat aconseguits.

No obstant, estudis recents ens mostren com l’augment del
nivell formatiu de les dones no correspon amb presència
proporcional als espais de presa de decisions, inclosos els llocs
directius a les grans empreses i aquells en els quals es genera
nou coneixement.

Aquest dèficit de representació suposa una pèrdua del talent
de les dones per a la societat, sobretot en l’actual context de
superació de la crisi econòmica i financera. En el context actual
de la major crisi sobrevinguda dels darrers 30 anys, ha de ser
una prioritat la igualtat entre dones i homes, com a condició
prèvia per al creixement sostenible, l’ocupació, la innovació, la
competitivitat i la cohesió social.

No podem obviar que les generacions més joves
reprodueixen comportaments sexistes en els diferents àmbits de
la vida, com mostren les dades sobre violència de gènere sobre
discriminació, l’accés i promoció professional o sobre la
discriminació de retribucions i la protecció social.

No volem oblidar avui que aquest sexisme s’ha cobrat la
vida de dues dones, enguany, a la nostra comunitat.

Per això, el Parlament de les Illes Balears, malgrat els
progressos aconseguits en igualtat de gènere, insta a continuar
avançant per tal d’aconseguir una igualtat real entre homes i
dones, i s’adhereix a la Declaració de Cadis, subscrita pels
ministres i líders polítics dels estats membres de la Unió
Europea.

Parlament de les Illes Balears, 8 de març del 2010.”

(Aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

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