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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. 

VI) Compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
2402/08, relativa a actuació del Govern per tal de mantenir
la seu social i la base de manteniment de la companyia
Spanair a les Illes Balears, aprovada pel Ple de la Cambra
en sessió de dia 15 d'abril del 2008 (Escrit RGE núm.
1851/10, del Grup Parlamentari Popular).

Començam la sessió d’avui i abans d’entrar a l’ordre del dia,
atesa l’absència del conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Sr.
Gabriel Vicens i Mir, i d’acord amb el previst per l’article 68,
propòs a la Cambra l’alteració de l’ordre del dia en el sentit
d’ajornar per a una propera sessió plenària el cinquè punt que
correspon a la compareixença del conseller esmentat per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 2402/08, relativa a actuació del Govern per tal de mantenir
la seu social i la base de manteniment de la companyia Spanair
a les Illes Balears i que fou aprovada pel Ple de la Cambra en
sessió de dia 15 d’abril de 2008.

Hi ha assentiment, senyors portaveus? Sr. Barceló? Sr.
Barceló, hi ha assentiment? Molt bé.

I.1) Pregunta RGE núm. 2094/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment de salaris de determinats membres de
la Conselleria d'Agricultura.

Començam pel primer punt de l’ordre del dia que serien les
preguntes i la primera pregunta és relativa a increment de salaris
de determinats membres de l’IBABSA. La formula el diputat
Sr. Gaspar Oliver i Mut del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular,
senyores i senyors diputats, ja vàrem criticar la pujada de sous
a IBABSA quan l’any passat, el 2009, la consellera
d’Agricultura va aprovar el nou conveni laboral amb un
augment global de la nòmina d’un 19%. El 2009 es va pagar el
50% de la pujada i el 2010 s’havia de pagar el 50% restant, però
durant la tramitació del pressupost per al 2010 i atès que no hi
havia increment de capítol 1 i també ateses les amenaces de
mobilització per part del personal, el desembre de 2009 es va
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avançar i es va pagar amb efectes retroactius del primer de
gener de 2009 el 30% del 50 que s’havia acordat deixant el 20%
restant per a l’any 2011. 

Però ara, senyores i senyors diputats, hem sabut que aquest
increment no ha estat lineal, que hi ha diferències escandaloses
algunes d’elles, puges d’un 36 d’un 34 d’un 27, d’un 31% i fins
i tot d’un 50%. Aquesta és la meva pregunta Sra. Consellera,
per què al president del comitè d’empresa se li puja la nòmina
un 36,46%, 687 euros mensuals, 2.574 euros mensuals per
catorze pagues? Per què a un altre membre del comitè
d’empresa se li puja la nòmina un 50,15%, 945 euros mensuals,
2.830 euros mensuals per catorze pagues, Sra. Consellera? Per
què aquests augments de salaris quan el Sr. President i el Sr.
Manera promulgaven austeritat? M’ho pot explicar, Sra.
Consellera? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Oliver, la pregunta que vostè
em demana és de càrrecs i jo li he de dir dels càrrecs que els
salaris dels càrrecs de la Conselleria d’Agricultura i Pesca no
només s’han incrementat sinó que s’han reduït. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat, vol fer ús de la
paraula? Doncs la té.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. De càrrecs, Sra. Consellera, i
d’IBABSA. Li he rectificat la pregunta amb un escrit. Miri,
vostè a IBABSA ha incrementat la despesa corrent, la despesa
de capítol 1 en 300.000 euros de 2007 a 2009, de 2.300 euros ha
passat a 2.600 i vostè no em respon a la pregunta que jo li he fet.
Per què vostè ha augmentat un 19% el capítol 1 dins IBABSA?
Aquesta és la pregunta, Sra. Consellera. Quins criteris ha aplicat
per tal que a uns empleats se’ls ha pujat només un 1 o un 2% i
a bastants d’ells no se’ls ha fet cap increment i en canvi als que
estan dins el comitè d’empresa vostè els ha fet aquests
increments desbordant així el capítol 1? És a dir, davant uns
anys de crisi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Sí que és bo, Sr. Oliver, que puguem aclarir tot això, però jo
li vull explicar ben bé que és el que va fer l’anterior govern del
PP...

(Remor de veus)

... sí, sí, sí que ho hem de saber, tot ho hem de saber i és
important que tenguem aquesta informació. Vol que li digui, vol
que li digui, Sr. Oliver, quant es va pujar el sou el Sr. González
Ortea, el darrer gerent del PP de FOGAIBA el darrer any de
legislatura? 2.000 euros. Sap què cobrava? Més de 70.000 euros
anuals. Sap que és el primer que férem quan arribàrem nosaltres
a FOGAIBA? Baixar el sou a la gerent un 25%, tot i complint
allò que havia aprovat el Consell de Govern de...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors, senyors diputats, senyors diputats una mica de
silenci, en acabar la consellera si troben que no ha contestat ja
demanaran la paraula, però de moment, per favor, deixin
contestar la consellera.

Sra. Consellera, continuï.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Repetesc, tot i respectant allò que havia acordat el Consell
de Govern que aquest gerent no pot cobrar més que un director
general. Sobretot li record que a més tots els càrrecs del Govern
tenim congelat el sou des de fa més de dos anys. Però parlem
d’una empresa pública, parlem d’una empresa pública com
Servei de Millora Agrària. Sap quant es va incrementar el
capítol de personal de Millorar Agrària la darrera legislatura del
PP? Un 400%, senyores i senyors diputats, un 400%. De poc
més de 500.000 euros de l’any 2003 va a passar de 2,1 milions
d’euros l’any 2007, en només quatre anys. És a dir, un ritme
d’un cent per cent anual s’incrementaren les despeses de
personal només quan vostès governaren. Sap quin és el sou que
es va posar a ell mateix un treballador de Millora Agrària com
és el Sr. Llorenç Rigo, el darrer secretari general del PP a la
conselleria el darrer any del seu mandat? Més de 80.000 euros.
Sap quant es va pujar el sou ell mateix mentre era secretari
general tècnic? 14.000 euros, 14.000 euros anuals.

Miri, Sr. Oliver, vostè em demanava per IBABSA.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

Ara, ara hi ha...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

... ara hi ha un conveni colAlectiu, Sr. Oliver...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):

... un conveni colAlectiu que el que fa és valorar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Continua la remor de veus)

Sr. Fiol?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per formular una queixa per qüestió
d’ordre. No és possible, no ha de ser possible, i vostè ho hauria
d’impedir, que una pregunta molt explícita feta per un diputat
del Partit Popular, es converteixi en un judici de valors sobre la
legislatura anterior. La consellera té l’obligació legal de
contestar les preguntes que li fan, i vostè, Sra. Presidenta, -
deixi’m acabar, per favor- té l’obligació legal d’impedir,
d’impedir l’actitud de la consellera d’Agricultura, i jo em queix
per aquesta actitud...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

... seva i de vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

... Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

... per consentir aquesta situació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

I acab.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab, acab, encara no he acabat, deixi’m...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, moltes gràcies. Li he concedit...

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No he acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

... li he concedit...

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Un segon.

LA SRA. PRESIDENTA:

... li he concedit el temps, Sr. Fiol...

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

La solAlicitud, la solAlicitud...

LA SRA. PRESIDENTA:

... li he concedit el temps...

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta, deixi’m fer la solAlicitud...

LA SRA. PRESIDENTA:

...sense que vostè fes menció de cap tipus d’article.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No, però, em deixa solAlicitar que exigeixi a la consellera
que contesti la pregunta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, acabi.
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Que vostè té l’obligació en aquests moments d’exigir a la
consellera que contesti la pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Sr. Fiol, aquesta presidència és l’encarregada de dur l’ordre
del ple i així ho farà. Per tant, li preg, li preg que faci el favor
d’escoltar el que li diuen i quan sigui el seu torn llavors vostè
intervendrà. Sr. Fiol. 

(Remor de veus)

Sr. Fiol, li he concedit la paraula perquè expressàs la seva
queixa, a partir d’ara, Sr. Fiol, per favor, escolti les respostes
que donen els diferents consellers i conselleres. Gràcies.

(Remor de veus)

I.2) Pregunta RGE núm. 2087/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a implantació de nous estudis de formació
professional.

Passam a la següent pregunta, relativa a implantació de nous
estudis de formació professional. La formula la diputada Sra.
Esperança Marí i Mayans del Grup Parlamentari Mixt. Sra.
Esperança Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS.

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia. Sr. Conseller
d’Educació, Sr. Llinàs, l’informe que recentment ha publicat el
Consell Escolar de les Illes Balears sobre el sistema educatiu
d’aquestes illes recomana augmentar l’oferta de Formació
Professional especialment a les illes d’Eivissa i de Menorca. Fa
temps que sabem que Eivissa té o com a molt podríem dir que
ens enduim el primer premi quant a abandonament, quant a
fracàs i que per tant tot això afecta molt els estudis, el nivell
d’ESO, també té conseqüències amb una baixa matrícula de
batxillerat i pensam que una bona oferta de Formació
Professional podria palAliar, d’alguna manera, aquests efectes
negatius. També pensam que l’oferta de la Formació
Professional en general és un dels elements de futur més
important per a qualsevol aspecte socioeconòmic d’aquestes
illes.

Per tant, atenent l’abandonament, el fracàs, la baixa
matrícula de formació professional i també de batxillerat,
atenent les recomanacions del Consell Escolar de les Illes
Balears i tenint en compte també que invertir en formació
professional és invertir en futur us demanaríem quines són les
previsions de la conselleria quant a la implementació d’aquests
nous estudis aquí a les Illes Balears, però també molt
especialment si poguéssiu parlar de com està aquesta nova
previsió a l’illa d’Eivissa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la Formació Professional
com vostè ben diu és una de les preocupacions d’aquesta
conselleria i a més és un eix de feina dins la mateixa conselleria.
Hi ha hagut uns resultats d’uns estudis que s’han publicat
després com a informe pel Consell Escolar de les Illes Balears,
però també he de dir que aquests estudis ja no reflecteixen de
certa manera coses que ja s’estaven fent. La conselleria fa feina
en dos eixos fonamentals dins la mateixa formació professional,
que són fer feina quant a la forma de com feim la Formació
Professional i quant al fons.

S’ha de dir que FP ha augmentat un 17% d’alumnat aquest
any passat, això crec que ho he explicat en alguns moments en
aquesta cambra i això ha suposat un augment de 1.850 alumnes
repartits de manera desigual a nivell d’illes perquè evidentment
la població és diferent, però que suposa que els 223 cicles que
hi ha hi hagi 166 cicles a Mallorca, 29 cicles a Eivissa, 25 a
Menorca i 3 a Formentera més l’increment dels programes de
qualificació professional inicial que recullen molt d’alumnat que
estava en abandonament o que estava en fracàs escolar i que ha
pogut incorporar fins un total de 1.519 alumnes dins aquest
programa. Això és una feina que fem quant al fons, quan a
forma evidentment s’ha de fer una adaptació que també s’ha
posat en marxa i és tenir en compte els moments en què es fan
les ofertes, que la gent pugui fer cicles formatius per mòduls i
per tant adaptats a les persones, adaptats també als seus horaris
i sobretot adaptats a la feina o a la poca feina que es pugui tenir
de tal manera que es pugui fer una actuació en aquest sentit.

També s’ha de dir que s’ha d’introduir i s’estan introduint,
a Formentera també ja s’ha fet, el tema de la Formació
Professional a distància. Feim feina també en orientació
professional, promocionam els emprenedors de cara a muntar
empreses i fer actuacions concretes i també feim feina en
l’aspecte de mobilitat internacional com són els programes
internacionals. Aquí van els nostres eixos, evidentment s’han de
potenciar, s’han d’estudiar les necessitats de cada una de les
illes i continuarem en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, en veritat que
valoram positivament totes aquestes explicacions, entenem que
és una bona línia de treball aquesta de flexibilitzar els estudis de
Formació Professional, treballar per mòduls i que per tant
permetin aquesta diríem major elecció per part de l’alumnat.
Senzillament dir que a vegades també, però, per augmentar
aquesta oferta es necessiten i calen espais o també per fer
aquesta flexibilització i és un dels problemes que tenim.
Senzillament recordar que el nou institut de Sant Antoni, que
anirà més lent o més a poc a poc, però que prompte serà una
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realitat i per tant tots estam contents contempli aquests espais
per poder tirar endavant aquesta nova oferta, aquesta nova
ampliació, aquestes flexibilitzacions i també aquesta nova FP
per mòduls que ens ha presentat el conseller.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

I.3) Pregunta RGE núm. 2091/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prestacions amb la nova targeta
sanitària per als balears residents a l'exterior.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 2091/10,
relativa a prestacions amb la nova targeta sanitària per als
balears residents a l’exterior. La formula la diputada Sra.
Encarnación Pastor del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la diputada Sra. Pastor.

SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. El
pasado 4 de mayo en esta misma cámara en respuesta a una
pregunta retroalimentación a ustedes mismos contestaba el Sr.
Conseller de Salut textualmente: “hemos presentado desde la
Conselleria de Presidencia y de Salut dos nuevas prestaciones
que son los viajes sociales y la tarjeta sanitaria para desarrollar
conjuntamente con la Fundación Baleares al Exterior.

Sr. Conseller de Salut, ¿a qué prestaciones tienen derecho
los residentes baleares en el exterior con la nueva tarjeta
sanitaria que el Govern de les Illes Balears ha anunciado que les
proporcionará?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com vostè
diu és una nova prestació, s’atorga una targeta sanitària
individual als ciutadans nascuts a les Illes Balears, però que són
residents a l’exterior perquè quan venguin aquí a les nostres
terres puguin fer valer el seu dret a tenir assistència sanitària
dins el sistema sanitari públic. Per tant, correspon a les
prestacions sanitàries i farmacèutiques com la de qualsevol
ciutadà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Pastor?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sr. Conseller, a estas alturas
no sé si es que ustedes quieren engañar a los ciudadanos de
Baleares en el exterior con el timo de la estampita o es que no
conocen la ley, una cosa es que no la quieran modificar, como
ya han demostrado, y otra muy distinta es que ni siquiera la
conozcan. Estos ciudadanos conocen mejor que ustedes y que
yo la Ley 3/1992 que establece el marco jurídico y los
instrumentos básicos para garantizar la igualdad, sus derechos,
y además tiene la Ley 40/2006 que dice entre otras cosas que los
españoles que están en el exterior tendrán derecho a la
protección a la salud con equiparación a las prestaciones del
sistema nacional de salud cuando se desplacen al territorio
nacional, o sea a España, tendrá una duración de tres meses con
su posibilidad de renovación de tres meses más, y estos
derechos se extienden a sus descendientes a cargo en el supuesto
de enfermedad común, accidente no laboral y de maternidad.

Señores del Gobierno, no vendan humo, den a los baleares
al exterior el derecho a la información que también lo
contempla la ley y pongan todo su empeño en ello. En la
anterior legislatura desde el  gobierno del PP lo pusimos en
marcha y fue dar cobertura a los baleares contemplados en la
Ley 3/1992 con un programa de cobertura sociosanitaria en el
lugar donde están ubicados los baleares en el exterior, con
convenios con hospitales y entidades sanitarias, para esto era la
tarjeta, para mejorar sus condiciones de vida y de salud, Sr.
Conseller.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller?

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Crec que
està un poc confosa, una cosa és el que diguin determinades
normes i una altra és la situació real, perquè per molt que hi
hagi una resolució de la Direcció General d’Immigració i de la
Direcció General de l’INSS, l’INSS no dóna número d’afiliació
a la Seguretat Social i per tant no es pot fer una targeta sanitària
normal i això vostè ho sap. I ara utilitzaré unes paraules que no
són meves, hi ha un senyor que va anar a Amèrica del Sud, a
Argentina, fa poc temps i va dir: “el Govern balear no està fent
massa coses en aquesta matèria, he vengut aquí a
comprometre’m amb el futur de tots els emigrants balears, fins
i tot dels seus descendents perquè puguin gaudir d’una targeta
sanitària que doni accés quan venguin a les nostres terres”. Això
no són paraules meves, són paraules del seu president, del Sr.
Bauzá.
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Per tant, el Sr. Bauzá reconeix que aquesta situació no
estava ben resolta i això és el que hem fet nosaltres, hem fet una
targeta sanitària individual amb un número i nosaltres
n’assumim les despeses. És un buit que hi ha i per tant
facilitarem que quan venguin aquests balears aquí per vacances
o per veure altres familiars puguin gaudir de les prestacions
sanitàries i farmacèutiques, això no existia i no ho dic jo, ho diu
el president del seu partit que n’assumeix el compromís, no és
necessari perquè ja ho hem fet nosaltres. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 2093/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a informe del Consell Escolar de Balears en relació
amb el sistema educatiu.

Passam ara a la quarta pregunta RGE núm. 2093/10 relativa
a informes del Consell Escolar de les Balears. La formula el
diputat Sr. Miquel Munar del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Munar, té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades i
senyors diputats, Sr. Conseller d’Educació, quina valoració fa
de l’informe del Consell Escolar de Balears en relació amb el
sistema educatiu? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, fa pocs dies em varen
presentar l’informe que havia fet el Consell Escolar i d’una
primera lectura ràpida -evidentment hi hauré de fer més feina i
hi fan feina els meus colAlaboradors-, fent una valoració realista,
he de dir que he fet una valoració baix tres punts de vista: una
negativa, quant als resultats; una compromesa i esperançada,
quant a les actuacions que es fan, i una altra positiva, quant que
hi ha documents com aquest que el que fan és reflectir les
febleses i els encerts del nostre sistema educatiu.

Aquesta és la valoració que faig del document. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, diuen que la
intelAligència és síntesi, però vostè és tan infinitament
intelAligent que no som capaç d’entendre el que m’ha volgut dir,
tan sintètic com ha estat. 

El que sí li vull dir és que la seva carambola de tres m’ha
semblat una carambola que jo li valor, però..., jo no tenc tants
d’assessors, però sí que he tengut temps de llegir-me’l i
efectivament hi ha un nivell de preocupació, però hi ha un nivell
d’esperança. És a dir, la diagnosi, podem coincidir que està
bastant equilibrat i sobretot és bastant fiable, la diagnosi que
feim tant des d’una visió com des de l’altra de quin és el sistema
educatiu. 

El que ens preocupa són dues coses: prioritzar el modus
operandi i per una altra banda -i avui m’agradaria que aquesta
intervenció... perquè crec que els ciutadans estan una mica tips
que tothom es tiri els trastos pel cap, és que nosaltres, per activa,
per passiva no passarem per l’humiliació de demanar-li-ho
agenollats, però si fos una solució per a aquesta terra, jo em
agenollaria i li diria “per què no reuneix els membres del
Parlament per iniciar d’una vegada el que ha de ser el... -què es
diu?-... el pla d’anàlisi de quin és el problema d’aquesta
comunitat i fer un pacte per l’educació? No ha estat possible a
l’àmbit nacional, nosaltres li oferim possibilitats. 

Vostè té un problema greu de finançament. Deien que
enguany seria un any de parèntesi i que l’any que ve... Vos
vàreu equivocar en la diagnosi com quasi sempre que feis
diagnosi d’economia i jo ja li dic que, el que vostè vol fer l’any
que ve, no es podrà fer amb la qual cosa tendrà un problema
gravíssim per abordar el tema d’abandonament d’estudis, el
problema de ràtios, el problema d’educació d’adults, el
problema de la Universitat, el problema del professorat, el
problema de formació professional. 

Aquí feim molta - molta- teoria, vostè és molt brillant en la
teoria i en l’anàlisi teòrica, però no teniu capacitat per
interactuar. Si no s’asseu i elegeix prioritats el caos educatiu de
l’any que ve està servit. Nosaltres, des de la nostra aportació del
que representam...

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

...ens posam a la seva disposició, però no ens continuï
rebutjant.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, no rebuig en principi
ningú, ningú no rebuig, però també li volia fer unes matisacions.
La documentació que s’aporta en aquest document és una
aportació desfasada en certa manera perquè correspon al 2007-
2008, no vull carregar tintes, 2007-2008. Per tant, vol dir -no és
res més- que no és una situació actual.
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El que passa és que tampoc no vull dir que la situació actual
des del 2007 al 2010 hagi estat extraordinària. El que sí li puc
dir és que abans que tenguéssim els resultats de l’informe s’han
fet feines per millorar la situació d’aquest sistema educatiu.
Evidentment, per ventura els resultats no són brillants, però s’ha
fet feina en el Pla d’infraestructures, l’hem vist aquí dins, l’hem
comentat aquí dins; s’ha fet feina en l’impuls de la Formació
Professional, ara  mateix n’he parlat; s’ha fet feina el Pla de
primera infància, crec que és cabdal perquè els problemes s’han
de solucionar des de petits, no quan ja són molt grossos; s’ha fet
feina en la disminució dels interins i de donar estabilitat als
nostres centres amb una cosa que no s’havia fet mai que és
convocar 800 places de professorat dins les illes i que no s’havia
fet mai en la història d’aquesta comunitat; s’ha fet feina en
programes de reforç en combinació amb el Ministeri
d’Educació, i efectivament, feim feina en l’abandonament
escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.5) Pregunta RGE núm. 2084/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a connectivitat a Internet
dels centres docents.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 2084/10,
relativa a connectivitat a internet a centres docents. La formula
la diputada Sra. Maria Luisa Morillas del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Diputada, té la paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bon dia, señoras diputadas, señores
diputados, Sr. Conseller de Educación y Cultura, dentro del plan
de modernización educativa impulsado por el Govern se hacen
efectivos los compromisos del convenio de colaboración entre
el Ministerio de Educación y la comunidad autónoma para la
aplicación del proyecto Escuela 2.0. La primera fase de este
proyecto es garantizar la conectividad a internet de los centros
educativos públicos dotándolos de la tecnología necesaria.

En este sentido mi pregunta es, Sr. Conseller: ¿cuáles son las
actuaciones realizadas por la Conselleria de Educación y
Cultura para mejorar la conectividad a internet de los centros
docentes? 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Llinàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, les actuacions que
em demana evidentment estan dins tot el marc que suposa el
programa de modernització educativa, on per una banda hi ha
l’aspecte dels programes específics del ministeri, com pot ser
Escuela 2.0, més les nostres aportacions i que és una cosa que
no s’ha començat enguany, el curs passat ja es varen fer els cinc
centres pilots i efectivament s’hi va donar connectivitat, però
això s’ha hagut de generalitzar. 

Per tant, el setembre del 2010 els 209 centres públics de les
Illes Balears tendran connexió a internet, estaran connectades
les classes de cinquè i de sisè, concretament del tercer cicle de
primària, amb la finalitat que 24.000 alumnes tenguin aquest
accés. Per altra banda s’ha de dir que hi havia ja centres que
tenien cablejat i per tant aquests centres que ja tenien cablejat
s’hauran d’actualitzar en segons quins aspectes, però també s’hi
hauran d’afegir aquests 133 centres nous en tema de
connectivitat wifi. Aquesta... a més de la compra de dos
controladors centrals per controlar tota aquesta situació són les
actuacions que feim en aquest moment. 

A més de cara a l’any que ve a partir del setembre, però no
al setembre, farem feina en els 65 centres d’instituts i de
secundària o altres ensenyaments especials i sobretot també
posarem en marxa dins ESO ja -i ens avançarem a l’àmbit
estatal- en una sèrie de centres, encara no hem decidit quants,
per experimentar el tema de les tecnologies d’informació i
comunicació dins l’educació secundària obligatòria
concretament a primer d’ESO.

Gràcies, Sra. Diputada, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, no vol fer ús de la
paraula.

I.6) Pregunta RGE núm. 2095/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, Grup Parlamentari Popular,
relativa a evolució de la mitjana de treballadors donats
d'alta a la Seguretat Social a Menorca.

Per tant, passam a la següent pregunta RGE núm. 2095/10,
relativa a evolució de la mitjana de treballadors donats d’alta a
la Seguretat Social a Menorca. La formula el diputat Sr.
Cristòfol Huguet i Sintes del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, bon dia a tots els presents. L’evolució en percentatge
interanual més a manco és la següent: a Mallorca el 2006 un
creixement de 4,75 respecte del 2005; a Eivissa... o a les
pitiüses, perdó, a les pitiüses 6,37; el 2007, 3,39; 3,43 a les
pitiüses. Aquests dos anys a Menorca, 2,75 i 1,66. 
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El 2008, mentre a Mallorca ja tenia recessió quant a
persones d’alta a la Seguretat Social, el 0,84 amb signe negatiu,
a Eivissa i Formentera continuava creixent el 0,58; a Menorca
ja baixaven 2,34.

El 2009 respecte del 2008 a Mallorca, 2,74 manco; 5,36
Eivissa i Formentera, i a Menorca, 7,69.

Enguany, els mesos que hem passat, Menorca no creix o
creix per davall l’1% mentre que  Eivissa, Formentera i
Mallorca estaven, el mes de març respecte del febrer, al 3, al 4
i al 6 respectivament per damunt. 

 A què creu, Sr. Conseller, que es deu aquesta evolució més
negativa a Menorca?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, compartesc amb vostè aquesta evolució perquè
aquestes dades que ens ha facilitat a tots, aquí, avui, són certes,
és així. L’ocupació a Menorca i per tant l’afiliació mitjana és
molt més baixa que la que tenen a Mallorca i a les pitiüses.

La raó que utilitzam o que creim que és, és una raó
d’estructura econòmica. L’estructura econòmica de Menorca és
una estructura basada sobretot quant a població ocupada i quant
a població afiliada en tres sectors o subsectors que són: la
construcció, el comerç i la indústria. 

Aleshores, si un compara la composició de l’afiliació a la
Seguretat Social d’aquests tres sectors respecte a les altres illes
-de Mallorca, d’Eivissa i de Formentera- se n’adona que la
població ocupada i afiliada de Menorca es concentra en aquests
tres subsectors els quals són els que han patit de manera més
ferma la crisi i això afecta precisament Menorca de manera més
substancial. Per tant hi ha més atur, manco afiliació i manco
prosperitat a aquests sectors que són els que principalment
ocupen els menorquins i menorquines.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. Estic segur que la consellera de Comerç i Indústria,
la d’Agricultura, el d’Obres Públiques, tots han sentit la
resposta i actuaran en conseqüència i urgentment, però hi ha
algú més, hi ha el president de Menorca, esper que també ho
hagi sentit bé perquè alguna cosa hi té a veure la garantia de
seguretat, l’agilitat en la tramitació, l’estabilitat, és a dir,
capacitat per atreure inversors. Els doblers a Menorca no surten,
els doblers menorquins, tampoc no en vénen de fora i alguna
cosa hi té a veure l’actuació administrativa en això. 

Vull assenyalar que aquests darrers anys són els anys de
l’aplicació del PTI, del qual es parla molt bé, però des que està
en vigor l’eficàcia de l’economia, la seguretat de les inversions,
l’estabilitat de l’ocupació no fa més que fugir. Fuig el turisme,
fuig la indústria i com veim no hi ha ocupació. 

Han de prendre mesures tots. Insto tots els responsables de
Govern que parlin amb l’oposició i segurament els podrem
aportar propostes molt clares que poden contribuir que Menorca
recuperi el que havia estat sempre, una economia que
prosperava, un lloc on es feia feina de manera estable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Treball, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Diputat, puc coincidir amb vostè respecte a l’ànim que hem de
tenir, de consens que hem de tenir en la solució de l’atur, en
això, ja li ho he manifestat en diverses comissions, estic d’acord
amb vostè. Quan he parlat i he parlat de l’estructura econòmica
de Menorca no em vull referir a fer una dimonització d’aquesta
estructura. Aquesta estructura de Menorca és una estructura
econòmica que ha funcionat i funciona correctament.

Per exemple, des de l’any 2000 a l’any 2007 -des de l’any
2000 a l’any 2007- el creixement de l’ocupació a Menorca va
ser del 24,8% i va ser superior a la de Mallorca i molt proper al
de les pitiüses que va ser del 27,8% en població ocupada al
Règim General de la Seguretat Social, funciona correctament
efectivament si hi ha una incentivació d’aquells punts als quals
hi ha una certa feblesa. Hauríem de parlar d’indústria, hauríem
de parlar d’aquelles qüestions en les quals a Menorca falta un
ajut, en això estic d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 2097/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a policia autonòmica.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 2097/10,
relativa a policia autonòmica i la formula el diputat Sr. Antoni
Alorda del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds.

Sr. Diputat, té la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, crec que a ningú
no se li escapa la importància per a l’autogovern que té disposar
de forces de seguretat, no es tracta només de tenir i fer lleis, sinó
de fer-les complir.

Per això i conscient d’aquesta importància des del pacte de
Govern es va apuntar que es treballaria en aquesta legislatura
per tenir també aquesta llei de policia o treballar en la seva
creació. Sabem que hi ha esborranys de la conselleria i treballs
avançats, com som conscients del moment difícil econòmic que
es viu i que sempre s’ha viscut una transferència com una
oportunitat de millorar les condicions de tot el transferit, això,
en aquests moments la veritat és que haurem de canviar el
paràmetres. 

En tot cas, sí que li volem demanar, en quin moment es
troba actualment la creació de la policia autonòmica de les Illes
Balears? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, compartim amb vostè
la importància que té la creació de la policia autonòmica en el
nostre autogovern, de fet aquest govern és ben conscient que la
creació d’una policia pròpia és una decisió que constata la
maduresa de la nostra comunitat autònoma. 

L’assumpció de competències en matèria de seguretat
ciutadana suposa un salt qualitatiu sobre qualsevol altra
competència que puguem haver d’assumir. Per això i per
resumir al llarg d’aquesta legislatura la conselleria ha treballat
en la definició de quin ha de ser el model de policia autonòmica
per a aquesta comunitat i una vegada -ho he dit jo en altres
compareixences en aquesta mateixa cambra- que tenguem
enllestida aquesta feina -i en això estam- serà presentada a tots
els grups parlamentaris.

Crec que he estat també molt clara en altres ocasions i ho
faré també ara. D’aquí a finals de legislatura, és evident que no
veurem la policia autonòmica al carrer, però sí que estic
convençuda que haurem avançat en el model que requereix la
nostra comunitat i a més volem que sigui consensuat per totes
les forces polítiques. 

Aquesta policia ha de ser evidentment la nostra policia, una
figura en la qual tots els ciutadans de les illes s’hi puguin sentir
plenament identificats. Prioritzarem la seguretat per davant
qualsevol tipus de pressa, però li puc assegurar que continuam
fent feina en el model de policia que els volem mostrar el més
prest possible i esper que això sigui, almenys, abans que acabi
aquest estiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quedam a l’espera i hi farem les
nostres contribucions. Tant de bo que dins enguany puguem
elaborar tot aquest projecte i deixem una arquitectura i un bon
model consensuat per poder-lo aplicar a partir de l’any que ve
o tot d’una que hi hagi la maduresa possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Consellera, no vol fer ús de la paraula.

I.8) Pregunta RGE núm. 2085/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pacte per l'educació.

Per tant, passam a la següent pregunta RGE núm. 2085/10,
relativa a pacte per l’educació, la formula la diputada Sra.
Cristina Rita del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Rita, té la
paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats,
senyores diputades, per millorar el nivell o la qualitat de
l’ensenyament a la nostra comunitat i a l’Estat espanyol es va
voler firmar un pacte educatiu, ha estat un dels objectius del
ministre Ángel Gabilondo. 

Per això es tractava de cercar els punts de trobada entre totes
les parts implicades i deixar de banda, per allò que havien entès,
aquells punts en els quals era molt difícil que torbéssim acords
com eren aspectes més ideològics en els quals ja sabem que no
ens hi posarem d’acord i que podrem deixar pels diferents
programes electorals de cara a les pròximes eleccions, però
malgrat que tota la comunitat educativa, també la part social i
econòmica, l’empresarial, s’havia manifestat a favor de la
necessitat de signar aquest pacte el Partit Popular s’ha negat a...,
per complet, a baixar dels seus postulats. 

Volia saber com valora vostè, Sr. Conseller, aquesta actitud
negativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la no materialització d’aquest
pacte m’ha decebut i m’ha decebut per una raó i és perquè creia,
també em va contagiar el ministre Gabilondo, creia en la
possibilitat que això es pogués dur a terme, així ho vaig
expressar i així ho he fet tot el temps des de la comunitat
autònoma. És clar que estam en un altre moment, un moment en
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què ja hi ha una conferència convocada per a dijous que ve per
part del ministre per analitzar una situació...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, una mica de silenci, per favor!

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

... per poder analitzar com queda la situació a nivell de
l’educació. El que sí li puc assegurar és que si hi hagut una
aturada en tots els plantejaments que es feien a nivell educatiu
i era una oportunitat única des que el nostre país té la darrera
Constitució, s’ha perdut l’oportunitat, però crec que hem de
continuar fent feina. Hi ha d’haver entusiasme i hi ha d’haver
prioritats. I efectivament, si és clar que tenim 12 objectius que
tothom comparteix i tenim 147 o 148 propostes. Ara, davant la
retirada de la signatura d’aquest pacte, el que ens queda per fer
per part del ministeri és liderar encara aquesta actuació que
s’hagi de fer a nivell d’estat, en colAlaboració amb la força de les
comunitats autònomes, a prioritzar aquestes 147 actuacions o
propostes. 

És evident que si no hi ha hagut pacte, les propostes ja no
són totes iguals, sinó que s’ha de fer una priorització, tenint en
comptes a més, la situació que tenim en aquest moment i que
s’ha vist materialitzada la setmana passada. Supòs que la
setmana que ve farem aquesta feina amb el ministre i després
aquí li puc assegurar que continuarem fent feina amb ilAlusió,
prioritzant aquesta feina feta que ja està en marxa arran d’aquest
document que es va elaborar per més de 21 entitats o
organitzacions que hi participaren.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.9) Pregunta RGE núm. 2082/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la fira SEBIME-
Eurobijoux.

Per tant, passam a la següent pregunta, RGE núm. 2082/10,
relativa a la fira SEBIME-Eurobijoux, que formula la diputada
Sra. Margalida Mercadal del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Mercadal, té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades. Com tots vostès saben, la bijuteria ha estat i és un
dels pilars de la indústria a Menorca. Tot i les dificultats del
moment, tenim confiança en les seves possibilitats de
recuperació i de nou creixement. Enguany per primera vegada
en la història de la bijuteria menorquina, els empresaris del
sector, és a dir SEBIME, varen decidir celebrar una de les fires
internacionals anuals, que es diu Eurobijoux, a Palma enlloc de

fer-ho a Maó com havia estat habitual, cosa que va dur certa
polèmica, però que els empresaris varen argumentar amb
millors perspectives de participació i, per tant, de recuperació.

Hem llegit les bones sensacions dels expositors i dels
fabricants, i voldríem saber, Sra. Consellera, quina valoració fa
vostè de la recentment celebrada a Palma fira SEBIME-
Eurobijoux?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els presents,
senyores i senyors diputats. Jo crec que la valoració que es fa
tant des de la conselleria com del mateix govern és una
valoració positiva del que han estat aquests dies d’intensa
activitat. I dic intensa perquè s’ha augmentat en més d’un 60%
la quantitat de visitants, la qual cosa és una xifra important
perquè significa que també augmenta el potencial de negoci i
aquest fet dins un context de crisi se valora molt positivament
i creim que és una bona notícia.

Com vostè molt bé ha dit, Eurobijoux té un marcat caràcter
internacional que s’ha vist reflectit en el fet que dels 496
compradors n’hi ha hagut de 30 nacionalitats diferents. Tot i
així, en aquesta edició s’ha duplicat la participació de
compradors procedents de l’Estat espanyol, una tendència que
en els darrers anys havia anat a la baixa. Això evidentment ha
beneficiat les 89 firmes que han pogut exhibir les seves
colAleccions de bijuteria i accessoris per a la temporada tardor-
hivern 2010-2011. 

Aquesta edició, com bé ha dit, ha estat especial, ja que des
de SEBIME es va apostar per una decisió important que va ser
fer un canvi de recinte. Per primera vegada s’ha fet al Recinte
Firal de Mallorca, gestionat per Fires i Congressos, que com
vostès saben està ubicat dins el propi aeroport, la qual cosa en
el seu moment se va valorar aquest fet, perquè hi ha hagut molts
de compradors que han anat i han vengut el mateix dia, i això ha
facilitat tota la tasca.

Vistes les xifres i com a primera valoració, crec que ha estat
un encert i el més important és que els professionals del sector,
que són els que al cap i a la fi tenen la darrera paraula, també
estan satisfets d’aquest canvi i entenen que s’ha superat la prova
-ho direm així- d’una manera positiva. Per tant, un dels
compromisos de la conselleria, com a Conselleria de Comerç,
és colAlaborar en totes les iniciatives, també agafam la proposta
del Partit Popular de parlar-ne i de tenir en compte les seves
iniciatives, per tal d’ajudar el comerç i la indústria perquè les
coses vagin millor.
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Ja dic, una valoració positiva tant per part de la conselleria,
com per part del Govern i esperar que l’any que ve encara sigui
millor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. No vol fer ús de la paraula.

I.10) Pregunta RGE núm. 2092/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes per al foment de les energies
renovables.

La següent pregunta RGE núm. 2092, relativa a ajudes per
al foment de les energies renovables, presentades pel diputat Sr.
Miquel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular, no es
debatrà, atesa la solAlicitud de retirada presentada pel seu autor.

I.11) Pregunta RGE núm. 2083/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte d'integració del 061 a l'112.

Per tant, passam a la següent pregunta, RGE núm. 2083,
relativa a projecte d’integració del 061 a l’112. La formula la
diputada Sra. Maria Torres i Marí del Grup Parlamentari
Socialista.

Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Avui vull
formular aquesta pregunta a la consellera d’Innovació, Justícia
i Interior. Li pregunt en quina situació es troba el projecte
d’integració del 061 a l’112?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè molt bé
sap, la legislació vigent estableix un únic telèfon d’emergències
que s’utilitzarà i publicitarà a les illes, en aquest cas l’112 i les
telefonades dirigides a altres números s’encaminaran també a
aquest 112.

Igualment s’estableix que els altres centres d’emergències
hauran d’integrar-se obligatòriament dins la plataforma
tecnològica i de comunicacions del Servei d’Emergències de les
Illes Balears 112, per podar aconseguir així l’objectiu
fonamental d’aquest servei i és la coordinació de tots els
recursos que quan una persona telefona a l’112 necessita en un
moment determinat. Ja li puc comunicar que des del passat 1 de
maig, la central del 061 compleix amb aquestes dues
disposicions legals que acab d’explicar i es troba plenament

integrada dins la plataforma tecnològica i de comunicacions del
Servei d’Emergències 112.

Per aquest motiu, els tècnics d’ambdós serveis han treballat
conjuntament durant mesos per perfeccionar aquest sistema, que
fa possible l’intercanvi de dades en temps real i que ja dóna
molt bons resultats, tal i com s’esperava i no són altres que una
reducció en el temps d’espera a la persona que telefona. Per
explicar-ho de la manera més entenedora possible, dir que
abans, quan el telèfon únic d’emergències 112 rebia una
telefonada de caire sanitari, el gestor telefònic agafava les dades
de la persona que telefonava, contactava amb la central del 061
per facilitar-li aquestes dades i passava la telefonada a aquesta
central, on aquesta persona tornava ser interrogada i finalment
posada en contacte amb el metge. Des de dia 1 de maig, com li
deia, la central del 061 rep tota la informació en el mateix
moment que aquesta persona parla amb l’operador de l’112,
perquè la llegeix a una base de dades compartida. D’aquesta
manera tarda menys temps en ser dirigida al metge que
determinarà l’ajut que li enviarà. Aquest procés ens permet
guanyar aproximadament un 30% de temps, en benefici de
l’usuari que telefona.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. No vol fer ús de la paraula la Sra.
Torres.

I.12) Pregunta RGE núm. 2096/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures proposades pel president del
Govern central per combatre el dèficit.

Passam idò a la següent pregunta RGE núm. 2096/10, és
relativa a mesures proposades pel president del Govern central
per combatre el dèficit. La formula el diputat Sr. Francesc Fiol
del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, amb
l’atreviment habitual que el caracteritza, dimecres passat llegia
en les mitjans de comunicació, en els mateixos moments que el
Sr. Zapatero explicava en el Parlament d’Espanya la situació
econòmica en què ens trobam, deia textualment: “Antich
garantiza que Baleares no se verá afectada por el duro recorte
del déficit público del Estado”. El Sr. Manera que li feia les
corals, seguidament deia: “anuncio una racionalización del
gasto público que no afectará la política social”. Bé, és evident
que no estava en el secret, això és obvi. I l’endemà es llegia: “el
Govern anuncia la congelación de una parte de las inversiones
pendientes”. I també citant el Sr. Manera es deia: “Manera teme
recortes en convenios con los ministerios, como el de
carreteras, ferrocarriles o depuradores completan la inversión
de unos 550 millones que quedarán en el aire”.
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Naturalment aquesta exhibició d'ull clínic, tant per part de
vostè com del seu govern, convida a la pregunta que li faig en
aquest moment. Efectivament, no està en el secret, el Sr.
Zapatero ens va tornar a tots a la realitat, i jo li deman, Sr.
President, si en aquest moment vostè pot continuar mantenint
que les Illes Balears no es veuran afectades pel retall del dèficit
públic de l’Estat anunciat la setmana passada?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Té la paraula el Sr. Antich.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. Miri, quan em
feren aquesta pregunta es referien a les inversions estatutàries
i jo vaig contestar que efectivament, en relació amb les
inversions estatutàries, per les notícies que nosaltres teníem,
pareixia que no hi havia d’haver retalls. I encara no tenim
notícies que diguin el contrari.

Quant a la pregunta que vostè em fa, el detall de les mesures
no el coneixem encara, Sr. Fiol, perquè no estan aprovades.
Però el que sí sabem és que són mesures que afectaran tota una
sèrie de colAlectius que no s’ho mereixen, però que a la vegada
són mesures que, ateses les demandes que està fent BrusselAles
en aquest moment, són necessàries. Per tant, aquesta és la
situació. Crec que són mesures insuficients perquè efectivament,
ja ho he dit, crec que també hi ha d’haver mesures que vagin a
la fiscalitat que afecta les rendes més altes i una reforma laboral
que haurà de ser pactada entre Govern, empresaris i sindicats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No he entès molt bé si es desdeia del que havia dit la
setmana passada o no. Però la realitat és que som en un escenari
en què s’exigiran sacrificis i nosaltres compartim que
s’exigeixin sacrificis, tothom haurà de fer sacrificis perquè
aquest escenari és un escenari nou, efectivament, i compartesc
que s’ha de tenir per part de tots un exercici de responsabilitat.
Però reconegui, Sr. President, que aquí s’ha parlat de mesures
anticrisi que vostès no han volgut aplicar. 

S’ha parlat, l’any 2008, per cert, que aquests dies està tant
en dubte respecte del que diuen els síndics de Comptes, l’any
2008 se’ls va demanar que no hi hagués creixement perquè
l’any 2008, senyores i senyors diputats, ja estàvem en crisi, i els
pressuposts de la nostra comunitat l’any 2008 varen créixer un
15% d’una forma completament expansiva i creixent en despesa
absolutament innecessària quan el que era convenient en aquell
moment era contenció i retall.

Sr. President, jo tenc demanada i vostè també ha demanat
posteriorment la seva compareixença en aquesta cambra per
tenir un debat. Crec que és necessari i higiènic perquè els
ciutadans comprenguin vertaderament quina és la situació de les
Illes Balears dins el context d’una crisi a Espanya. Sr. President,
no es tracta només de què vostè vengui aquí a explicar com
estan les coses i jo replicar-li. Es tracta que vostè ve obligat en
aquests moments a presentar a la cambra un pla d’estalvi, un pla
d’estalvi seriós, amb l’eliminació d’empreses públiques, amb
retall de conselleries si és necessari, amb reducció d’alts càrrecs,
amb impedir situacions com les que abans hem intentat
denunciar i no ens han deixat de la Conselleria d’Agricultura;
posant de ver ordre en definitiva, Sr. President, i dient quines
són les qüestions que s’han de limitar sense cap dubte de la
despesa corrent. S’han d’agafar les tisores també a la nostra
comunitat, també a la despesa corrent del Govern de les Illes
Balears, a la despesa corrent de les conselleries. Aquesta fusió
d’empreses que vostès fa tres anys que en parlen i no l’han
arribada a fer mai, sinó que han creat més empreses, l’han de
dur a terme i l’han de presentar en aquest parlament. 

Tot això, Sr. President, és urgent, és necessari, no pot
esperar. Nosaltres estam disponibles el dia que faci falta per
parlar-ne. Si el juliol i l’agost hem de ser aquí fent feina
vendrem tots els dies al Parlament si fa falta, però cregui'm que
vostè ha de dur això al Parlament, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a  la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol, pel seu to i per la
seva intervenció. Efectivament, estic molt content que em digui
que vostès estan a disposició perquè a partir de la setmana que
ve ens podrem asseure precisament per mirar mesures d’estalvi
i mesures que vagin dirigides que efectivament se faci un esforç
per part de tothom, un esforç colAlectiu. Hi ha d’haver mesures
que limitin la despesa, jo crec que en aquests moments toca
perquè BrusselAles ens demana que durant quatre anys limitem
fins a un 3% el dèficit. Jo trob que és un ritme molt fort, però
això ho demana BrusselAles i per tant, no ens queda més remei
que fer-ho. I a la vegada també haurem d’analitzar que l’esforç
sigui colAlectiu, que no vagi només damunt les persones més
dèbils i, per tant, les persones que passen més dificultats. Per
tant, això també  obliga que en relació amb els ingressos parlem
de les rendes més altes. Per tant, hem de ser capaços entre tots
de ser valents en totes i cada una d’aquestes qüestions. I jo hi
estic totalment disposat. 
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És ver que en segons quins moments nosaltres hem fet un
esforç molt gran d’inversió perquè crèiem que ho havíem de fer,
perquè efectivament hi havia unes dificultats brutals i encara
n'hi ha en molts de casos aquí en aquesta comunitat autònoma.
Per tant, des del meu punt de vista feia falta que l’economia
pública donàs cara perquè la iniciativa privada no ho podia fer.
Per tant, en aquest sentit hem fet una inversió molt important
que ha ajudat a mantenir i a conservar molts de llocs de feina.

Dit això -li ho repetesc-, estic molt satisfet que vostè em
digui que està disposat a parlar-ne. Vostè tendrà mesures
damunt la taula, amb una idea no de confrontar-les al Parlament,
no venir a passar una hora al Parlament, amb una idea clara de
consensuar-les.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 965/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política sanitària del
Govern de les Illes Balears.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 965/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a política
sanitària del Govern de les Illes Balears.

En nom del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Debatem ara una interpelAlació presentada pel Grup
Parlamentari Popular sobre la política sanitària del Govern de
les Illes Balears. És una interpelAlació per posar de manifest les
mancances que al nostre parer té la política sanitària que du a
terme aquest govern i que han de millorar. No és, Sr. Conseller,
ja li ho anuncio, una interpelAlació per dir-li les coses que vostè
fa bé, com sempre diu que nosaltres no reconeixem allò que es
fa en política sanitària en aquesta comunitat autònoma. Sr.
Conseller, el que vostè faci bé és la seva obligació fer-ho bé. La
nostra obligació és identificar els problemes i fer iniciatives per
tal de poder millorar aquelles coses que tenen mancances en
sanitat.

Vostè també passa molta pena perquè diu que ara surt la
diputada de Menorca a fer-li una interpelAlació sobre Menorca,
després surt jo mateixa fent-li preguntes i interpelAlacions sobre
Eivissa. Miri, Sr. Conseller, més pena passam nosaltres perquè
si ho feim és perquè la sanitat pública a Eivissa i Menorca no
funciona com hauria de funcionar. I les diferències assistencials
amb Mallorca són cada vegada més grans en aquesta legislatura.
I aquí ja identificam un primer problema, un problema que ens
preocupa, que és la falta de sensibilitat de la conselleria i del
conseller cap al fet insular, cap a la doble insularitat d’Eivissa
i de Menorca. Eivissa i Menorca bàsicament tenen els mateixos
problemes que Mallorca, però evidentment es troben agreujats
pel fet insular. 

Com vostè sap, hem parlat moltes vegades dels problemes
de Menorca i Eivissa, no els repetiré tots, però hi ha moltes més
dificultats per fidelitzar els professionals per exemple. Les
mancances a pediatria a Menorca i a oncologia a Eivissa, la
veritat és que cada vegada són més grans i no hi ha solució,
almanco a mig termini, perquè les solucions que troba la
conselleria són o bé carregar de feina la resta de professionals
o altres especialitats com medicina interna; o bé desplaçar
periòdicament professionals de Mallorca. Sr. Conseller, això no
és una solució definitiva, prengui vostè mesures decidides i
valentes per fidelitzar professionals a les illes menors i a
Mallorca també. Mantengui vostè uns serveis estables i de
qualitat a Eivissa i a Menorca, perquè de poc li servirà fer
infraestructures i inaugurar infraestructures que es va trobar
fetes, de poc li servirà si han d’estar buides i si no tenen cada
una els serveis que esperen els ciutadans en aquestes
infraestructures, perquè, per posar-li dos exemples, el centre de
salut de Vila que vostè va inaugurar, que va trobar fet, està
totalment infrautilitzat, s’han desplaçat professionals d’altres
centres de salut i s’han creat algunes places, però el centre de
salut està infrautilitzat i vostè ho sap. Així com el centre de
salut de Sant Antoni; continua sense tenir els serveis de salut
bucodental, de pediatria, d’atenció a la dona, que estaven
projectats i per als quals les sales i les consultes estan buides. 

Jo li demanaria, Sr. Conseller, que sigui sensible amb la
doble insularitat en el dia a dia, en la gestió diària, i que tingui
en compte que no tot ha de passar per Mallorca, Sr. Conseller.
Però per a això evidentment el que fa falta és pressupost, i
aquest és el segon gran problema amb què es troba aquesta
conselleria. Vostè va presentar a aprovació en aquest parlament
uns pressupostos per al 2010 a la baixa. Vostè no va acceptar
cap proposició ni cap esmena del Partit Popular per millorar-los,
quan des del Partit Popular, des del grup parlamentari, ja li vam
advertir que aquesta disminució del pressupost suposaria una
disminució de la qualitat assistencial. El seu pressupost per al
2010 ha suposat que Balears sigui la comunitat autònoma que
tingui la despesa sanitària més baixa de tot l’Estat espanyol.
Vostè sap, Sr. Conseller, que tenim aquest dubtós honor amb
una despesa per càpita de 1.066 euros, quan la mitjana
espanyola està en 1.343 euros.

Perquè quin és l’escenari? L’escenari, el va descriure vostè
molt bé la setmana passada en contestació a una pregunta sobre
llistes d’espera: l’escenari és que augmenta la població a la
nostra comunitat autònoma, que augmenta l’esperança de vida
i que augmenten les malalties cròniques. I vostè què fa per
gestionar aquest escenari?, idò abaixa els pressuposts. Però, Sr.
Conseller, per favor!, això és de llibre. I ara què passa? Idò ara
estam patint les conseqüències, que és el que intentarem
analitzar amb aquesta interpelAlació, i si vostè no ens dóna
resposta, a la moció subsegüent presentarem propostes per
millorar-ho.
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Quines són les conseqüències d’aquesta davalla de
pressupost, amb un escenari d’augment de població, d’augment
d’esperança de vida i d’augment de malalties cròniques? Idò
molts incompliments, moltes paraules i moltes promeses que
han quedat en això, ha venut fum, ha creat expectatives i ha
enganyat els pacients i els professionals. En què?, idò per
exemple amb les ajudes a malalts celíacs, aprovades per
unanimitat en aquest parlament i que, a pesar que se li va
requerir el compliment de l’acord pres en el Parlament,
continuen sense cobrar els malalts celíacs. Un altre
incompliment: les millores per al desplaçament de malalts i
familiars d’Eivissa, de Menorca i de Formentera a Mallorca per
consultes o per ingrés a l’hospital de referència; són unes ajudes
aprovades per un decret del Govern, estan aprovades ja en
Consell de Govern, i els pacients o els familiars telefonen a
Atenció al Pacient i els diuen que no saben res, que això no està
en funcionament perquè no s’ha desenvolupat aquesta ajuda. Sr.
Conseller, no crec que això sigui per qüestió de la crisi, ja seria
el súmmum. 

Un altre tema que està aturat: facultat de medicina. Què
passa amb la facultat de medicina?, havia de començar ja, vostè
ho va dir a la Comissió de Cultura o a la Comissió de Salut. A
la Comissió de Cultura i Educació es va aprovar per unanimitat
dur endavant aquest projecte, un altre projecte aturat, més
paraules. La falta d’especialistes, ja no cal incidir-hi més, un
tema parlat contínuament en aquest parlament i per al qual no
hi ha solucions. L’incompliment de la Llei d’igualtat; la
conciliació de la vida familiar i professional és molt difícil per
als treballadors de la conselleria, per als treballadors dels
hospitals; de fet fins i tot té una sentència judicial que condemna
l’ib-salut per denegar un permís de lactància. Això què és?, falta
de pressupost també, Sr. Conseller, o falta de voluntat política?

A més lleva serveis que estaven funcionant. A Eivissa ara
estem patint la mancança de maxilAlofacial i de neurocirurgia
fins que el nou hospital estigui en funcionament. Què passarà
amb això?, simplement desplaçament periòdic d’especialistes de
Mallorca? I els trasllats urgents, com els farà?

Un altre tema: adscripció del 061 a les diferents gerències
d’àrea. Això és una qüestió purament econòmica. Com està la
negociació?, perquè ho va haver d’aturar davant les protestes
del personal. Continua vostè amb aquest projecte o escolta els
arguments del personal i dels sindicat per aturar el que seria en
definitiva la desintegració del 061 si s’arriba a dur a terme?
Pensa vostè que els ciutadans no tenen dret a ser atesos com a
la resta d’Espanya?, perquè serem l’única comunitat autònoma
on les emergències extrahospitalàries no estaran sota una
gerència única, com ho estan a totes les comunitats autònomes.

Llistes d’espera. Això ja és el tema estrella. Un augment
d’un 24% de llista d’espera per a consulta amb l’especialista,
s’han duplicat les persones que han d’esperar més de dos mesos
per anar a una consulta amb l’especialista; i la demora mitjana
per a intervencions ha augmentat quasi un 10%. Sr. Conseller,
compari, per favor, quan parli de llistes d’espera no faci trampa,
compari-ho amb el mateix període de l’any 2009, eh?

Tot això són incompliments, són mancances que estan patint
els professionals i els pacients. La crisi econòmica és evident
que hom s’ha d’estrènyer el cinturó, hi ha crisi econòmica. El
Sr. Antich -més paraules sense cap tipus de compliment- va dir
que la crisi no afectaria la sanitat; ja ho veiem, que l’afecta, han
aprovat vostès el primer pressupost de la història de la
comunitat autònoma a la baixa. Serà que vostè no té molt de pes
en aquest govern quan deixa que li retallin el seu pressupost 100
milions d’euros. Qui són els que s’estrenyen els cinturó en
aquesta comunitat?, els professionals sanitaris i els pacients,
perquè no és en assistència, com li deia, als ciutadans on han de
retallar, perquè, per descomptat escatimar, no escatimen ni en
autobombo, ni en propaganda, ni en foment de..., ni en política
lingüística: 6,5 milions ja du gastats aquest govern en promoció
de política lingüística. I tampoc no escatimen en desviacions
milionàries a Son Espases per adequar el projecte a l’entorn
rural, i tirar una mica de terra per damunt de l’edifici de serveis
per no tapar la vista del monestir. Sí, Sr. Conseller, és una de les
modificacions que costen milions d’euros, eh?, i a més ho fa
sense transparència. Aquí ho diu la Sindicatura de Comptes: “El
Govern de Antich al desnudo. Salud ocultó al menos 1 millón
del coste extra de Son Espases”. No és veritat, això? Bé, idò
llavors m’ho diu i m’ho contesta.

Però és que ja tenim l’últim en escatimar. Aquí hi ha, el dia
15 al BOIB, l’anunci de licitació del concurs d’idees per fer un
edifici per a la gerència del 061. Servei, no sé si en tindrem però
edifici es veu que sí, que en tindrem, perquè els honoraris de
redacció i direcció facultativa pugen a 202.000 euros; no està
malament, no, sobretot tenint en compte que no se sap ni el lloc
on s’ha d’ubicar aquest edifici; quan el decidiran, el lloc?, quan
algun amic els presenti un solar?, perquè, Sr. Conseller, això no
és de rebut, no és de rebut que estem amb mancances
assistencials i estem amb despeses que no són necessàries ni fan
mica de falta.

Però què passa?, que vostè tot ho atribueix a l’anterior
legislatura, nega qualsevol mancança assistencial i els malalts
mentrestant es converteixen en nombres. Però alguna cosa deu
passar, Sr. Conseller, quan, bé per voluntat pròpia o bé perquè
s’han vist obligats per les circumstàncies, en aquesta legislatura
ja han hagut de cessar el gerent de Can Misses, el gerent de Son
Dureta, el gerent de Formentera, molt de personal del seu
gabinet...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castro, ha d’anar acabant.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

...el gerent -si no ho sap ja li ho anuncio jo ara- el gerent de
Formentera ha cessat, el gerent del 061... I vostè què fa? Idò res,
que estem millor que a la resta d’Espanya i que en qualsevol cas
estem millor que a l’anterior legislatura. Ja no enganya a ningú,
Sr. Conseller, amb aquesta cançoneta. 

Des de l’oposició continuarem denunciant el que no es fa bé
per millorar. Ens pot acusar vostè de catastrofisme, de
pessimisme o de desprestigiar la sanitat pública, però allò cert
és que és vostè l’únic que desprestigia la sanitat pública amb la
seva gestió. Això ho sap tothom i vostè ja no enganya ningú, Sr.
Conseller.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.

(Aplaudiments)

Sr. Conseller..., té la paraula per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castro. Primer de tot
evidentment jo li he de transmetre el meu rebuig contundent a
la seva argumentació i sobretot als termes amb què vostè
presenta aquesta interpelAlació. A mi és la tercera vegada que
m’interpelAlen i el que em sap greu no és que ho faci, sinó que
sempre utilitza un to alarmista i catastrofista al qual
malauradament jo no m’acostumaré.

Podem debatre el que vulgui, no defugirem cap tipus de
discussió, però el que hem de fer és parlar de política sanitària,
no d’agafar un cúmul de fets trets de context i ficar-los tots
plegats, perquè l’únic que intenta vostè fer és magnificar i donar
una imatge negativa que li puc assegurar que dins el Servei de
Salut, el conjunt dels seus professionals, no comparteixen
aquesta opinió.

Nosaltres som molt grans, directament i indirecta treballen
prop de 25.000 persones al voltant de la Conselleria de Salut, i
cada dia atenem més de 30.000 persones i tenim molts de
projectes entre mans. No podem posar en valor que falti un
especialista a un lloc oblidant tots els altres que s’han
incorporat. No podem parlar d’una micropartida pressupostària
d’una entitat que té una despesa de 1.400 milions d’euros. No
podem retreure que un projecte s’hagi retardat un mes o dos. No
podem jugar i jugar amb determinades coses com són les llistes
d’espera. No es pot confondre, no es pot confondre.

I abans de començar a contestar-li determinades coses, jo
crec que també és necessari parlar del que ha fet el Govern
durant aquest temps. Hem de debatre, hem de parlar amb
convicció, hem d’intentar posar unes regles de joc que jo crec
que no s’haurien de traspassar mai. Massa vegades he vist jo
posar aquí i recórrer a històries humanes d’alta sensibilitat
social, que s’han posat i s’han utilitzat per fer crítica a política
sanitària. Hem sentit fortes acusacions que posaven en qüestió
el conjunt del sistema sanitari, i personalment no ho compartesc
i crec que és poc responsable. Crec que dins política sanitària no
val tot, i si no ens posam d’acord no avançarem gens ni mica.
Hauríem de ser capaços de poder discutir per aconseguir
millorar entre tots l’atenció que es dóna als ciutadans, i hem de
recordar que la sanitat és un dels valors més estimats pel conjunt
dels ciutadans i que hi ha moltes parts d’aquest país i d’altres
països que ja voldrien tenir els serveis sanitaris que nosaltres
tenim.

I m’ha parlat de sensibilitat, i crec que l’acció d’aquest
govern ha estat molt més sensible, per exemple amb la seva illa
en termes de sanitat, que la sensibilitat que es va tenir l’anterior
legislatura. I el que és dolent d’això és que vostè ho sap. Per tant
crec que hem de fugir de determinats oportunismes polítics.

I vostè em diu que, si ens atenem als termes amb els quals
vostès han presentat aquesta interpelAlació, entre altres coses
deien que la sanitat balear pateix un estat de convulsió. Crec que
és una afirmació francament exagerada i que només hi ha una
finalitat política però sense cap benefici per al conjunt de
ciutadans.

Jo no he dit en cap moment que el sistema sanitari sigui
perfecte, i evidentment jo tampoc; no ho hem dit mai, acceptam
qualsevol crítica, però el que volem són ajudes, idees per
millorar, i per tant jo no puc acceptar arguments alarmistes,
falsos molts d’elles, i no els puc acceptar, entre altres coses,
perquè no ens condueixen a res i hem de valorar de manera molt
especial la feina que fan els nostres professionals. Nosaltres des
del principi de legislatura vàrem posar, entre altres coses, una
idea de pacte de salut, i vostè sap molt bé per què això no va
anar endavant. Qualcú ha de tenir ganes i no cercar excuses per
no asseure’s o per aixecar-se de la cadira, i ara tenim un
exemple molt proper, un avantprojecte de llei de salut pública,
un instrument que ens ha de permetre, al conjunt dels ciutadans,
donar un bot qualitatiu en la manera de com interpretar
promoció, prevenció o control sanitari, una llei bàsica per a una
societat moderna. M’agradaria saber on és el diàleg amb el
Partit Popular, i vostè ho sap molt bé. Per tant jo accept
qualsevol crítica, evidentment si és per millorar i per progressar.

Nosaltres és evident que estam en una situació de crisi, però
hem intentat enfocar la política sanitària i gestionar una cosa
molt complexa com és la sanitat. Tenim el pressupost que tenim
i estam fent un sobreesforç en gestió i eficàcia. Ja fa estona que
des de la conselleria vàrem avançar un pla de millora
d’eficiència, resistint en casos determinades pressions i
incomprensions, però en altres casos canviant el punt de vista
perquè ens varen convèncer. Hem demanat esforços als
professionals, hem fet un pla de control de despesa que està
donant bons resultat en termes de prestació farmacèutica, i
evidentment volem introduir canvis, volem introduir millores,
volem redireccionar determinades coses, però evidentment hem
de fer coses; ja hem esmentat temes en salut pública, ja hem
esmentat que dins aquest pla de comunicació hem utilitzat de
manera pionera qüestions com el diàleg competitiu per poder
possibilitar qüestions que són necessàries a la nostra comunitat
en qüestió de tecnologia, en qüestió d’infraestructures. Hem
iniciat processos de concentració de compres, de logística, de
magatzem, de laboratoris, etc., etc., temes que fan millorar molt
l’eficiència i el servei als nostres ciutadans, però, a vostè,
sembla que això no li preocupa.

Vostè no parla de la política de recursos humans. Hem
tancat una oferta pública d’ocupació per primera vegada en
aquesta comunitat autònoma que afecta 3.000 persones. Hem
tancat la fase extraordinària d’implementació de la carrera
professional. Properament afrontarem l’estatutització, i hem
decidit moltes coses. Vostè demana unes mesures de
fidelització; aquestes mesures ja existeixen, abans no existien i
ara existeixen. Estam fent molts de projectes que els nostres
professionals hi vénen darrere, projectes de gestió clínica que
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milloren tecnologia, milloren eines diagnòstiques i introdueixen
projectes per gestionar millor l’atenció sanitària als ciutadans;
nous instituts que els nostres professionals estan fent. Com a
nivell d’atenció primària, un espai on es resol el 90% dels
problemes de salut. Hem obert molts de centres de salut i en
tenim molts en marxa. Aquests mateixos professionals han estat
capaços de posar damunt la taula 20 projectes que augmenten la
resolubilitat dels centres de salut, o sigui, apropen la solució,
l’assistència sanitària als ciutadans.

Podríem parlar també d’infraestructures hospitalàries. El
projecte d’hospital d’Eivissa no existia, ara ja comença a ser una
realitat. Com afrontarem temes a Inca, a l’Hospital General, a
Manacor o (...) un hospital a Menorca, que el vàrem dotar d’un
hospital de dia psiquiàtric que, entre altres coses, per manca de
sensibilitat de la conselleria, en aquests moments estalvia més
de 1.000 estades de gent de Menorca a l’illa de Mallorca. O hem
fet per primera vegada un pla de recerca i d’investigació en
salut, tampoc no existia. Com hem duit una política activa en
salut i gènere en temes com interrupció voluntària d’embaràs o
violència de gènere. Hem posat canvis a nivell d’organització
per millorar l’eficàcia de la nostra organització. Hem posat
noves prestacions, hem fet una revisió del catàleg de prestacions
ortoprotèsiques que no s’havia fet. Hem posat -a petit nivell, és
veritat- una fisioteràpia domiciliària. I hem fet, evidentment, un
nou decret que regula ajudes al desplaçament. 

No es queixi. Estam fent el mateix que feien vostès, el que
passa és que nosaltres hem creat un nou marc que ja posarem en
marxa, no es preocupi, però mentrestant estam fent el mateix
que feien vostès.

I hem fet una oferta important en temes de tecnologies
d’informació, des de la història de salut que facilita la qualitat
assistencial dels nostres professionals i la seva relació amb els
ciutadans, hem implementat -la primera comunitat autònoma-
la recepta electrònica, som capdavanters en (...), o ja tenim un
nou portal del Servei de Salut que facilita informació als
ciutadans. O, per exemple, hem posat en marxa el primer pla
d’atenció primerenca, situació que feia molts d’anys que existia
però per primera vegada es posa una solució. O hem treballat en
els temes d’estratègies de salut.

Per tant crec que nosaltres estam introduint canvis que
necessiten el seu temps, però que evidentment determinats
nivells de crítiques jo no els puc compartir. No podem mirar
només allò que falta oblidant tot el que ja existeix. No podem
posar en valor que falta un professional a un determinat servei
quan ha augmentat, per exemple, a Eivissa, a l’Hospital
d’Eivissa, un 8% la plantilla dins aquesta legislatura. Per tant
crec que tenim un projecte, que tenim idees, que necessitam
temps i que a pesar de les adversitats econòmiques estam traient
endavant moltes coses. Jo evidentment m’oferesc a qualsevol
tipus d’aportació sempre que sigui constructiva, perquè estic
convençut que al final els ciutadans ens ho agrairan.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar posició per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, efectivament aquesta és la tercera interpelAlació sobre
política sanitària, una havia estat de caràcter general i una altra
relacionada amb l’àrea d’Eivissa i Formentera i aquesta torna
ser de caràcter general. Nosaltres a l’hora de fer una
interpelAlació pensam que hem de parlar de millores que s’han
produït, si és que s’han produït i aquest sí és el cas i també de
qüestions pendents. La veritat és que ens agradaria que algun
dia poguéssim parlar del tema de la sanitat, plantejant-ho com
una qüestió d’estat en la qual realment no hi hagués aquesta
mena d’interès massa partidista, sobretot en la línia i el to de les
intervencions que fa el Partit Popular. Nosaltres, per tant, farem
una valoració del que hem vist que ha evolucionat en la salut
des de fa gairebé un any quan es feia la darrera interpelAlació i
també algunes qüestions pendents que seran molt puntuals
perquè pensam que sí s’han de tenir en compte.

En primer lloc efectivament, nosaltres coincidim en què
l’esforç pressupostari d’aquest Govern en matèria de salut és
molt important i sempre hem de tenir molt en compte la situació
de crisi econòmica que estam vivint. És curiós que per part del
Partit Popular es critiqui un pressupost que ha anat a la baixa,
quan fa un moment el seu portaveu interpelAlava el president del
Govern i li deia com l’any 2008 s’havia fet un pressupost a
l’alça. És a dir, són contradiccions que jo entenc que són de la
mateixa formació política i que són difícilment assumibles.
Nosaltres pensam que sí s’ha fet un esforç, que aquest esforç és
important i que en la mesura de les possibilitats s’ha de
continuar fent. Aquest esforç pressupostari ha tengut una
traducció en qüestions com són les infraestructures. Vostè n’ha
esmentat algunes, Sr. Conseller, i nosaltres ho volem recordar
i no volem obviar que moltes vénen de la legislatura anterior,
perquè això ha de ser així i la política sanitària també és
continuïtat, 20 nous centres d’atenció sanitària, també tot un
seguit de centres que estan a punt de començar-se a fer millores,
podíem parlar de fins a 14 infraestructures; i d’altra banda en
relació amb l’atenció especialitzada, també ens trobam davant
dos punts importants, el nou hospital de referència a Mallorca
i el nou hospital d’Eivissa, a part de reformes que es puguin fer
a altres centres d’atenció especialitzada.

Juntament amb tema de les infraestructures, hem de parlar
del tema dels professionals. Jo crec que tots en aquesta cambra
hem expressat la nostra preocupació comuna pel que fa al
dèficit de professionals sanitaris, però també és cert, i així ho
diuen les xifres, que durant aquesta legislatura s’ha produït un
augment de gairebé 200 professionals a l’àrea de salut, ja siguin
metges o siguin infermeres. I com s’ha assenyalat també, hi ha
en marxa una oferta pública d’ocupació del Servei de Salut i,
com s’ha dit aquí, seran més de 3.000 places per primera vegada
des de les transferències. També s’hauria de parlar de noves
prestacions, de nous serveis. Nosaltres voldríem destacar el
tema del decret de l’ajuda a desplaçats i aquí feim una reflexió
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en un to crític, però positiu. És important que aquest decret es
posi en marxa, efectivament, ha estat aprovat, ha duit tota una
feina de negociació fins que es va arribar a aprovar i és
important per als malalts d’Eivissa, de Formentera i de Menorca
que aquest decret comenci a funcionar aviat. 

Si això seria una panoràmica general, voldríem fer una
referència concreta a l’illa d’Eivissa, on també nosaltres pensam
que s’ha de fer una valoració positiva -després faré referència a
dues qüestions puntuals que pensam que hauria de requerir
d’una actuació a curt termini-, valoració positiva perquè,
efectivament, quan va començar la legislatura es va invertir en
el nou Hospital de Can Misses, que va permetre entre altres
coses augmentar el nombre d’actuacions quirúrgiques i hi ha el
compromís ferm, la primera pedra i està en marxa el nou
hospital. Nou hospital que són millors instalAlacions, però que
són també millors serveis i nous serveis. En aquest sentit jo li
vull donar suport en relació amb la decisió, jo crec que ben
assenyada, de trencar aquest conveni que s’estava fent amb la
Clínica de la Nostra Senyora del Rosari a Eivissa, en relació
amb l’especialitat de neurocirurgia i maxilAlofacial, si bé s’han
posat mitjans perquè aquestes especialitats no quedin desateses
o els pacients d’aquestes especialitats no quedin desatesos.
També tres nous centres de salut en aquest moment que són
nous a l’illa d’Eivissa i dos que estan en projecte, l’ampliació de
la UVI mòbil, o l’ampliació de la unitat de salut mental al
Centre des Viver. 

Aquestes són algunes de les millores i aquí li voldria fer, Sr.
Conseller, -i acab- dos recordatoris. Un recordatori important
que és una demanda de les associacions de malalts mentals, la
necessària creació de la unitat comunitària de la rehabilitació
per a l’illa d’Eivissa, que és l’única que en aquests moments no
en té; i insistesc, la posada en marxa del decret de pagaments a
desplaçats; i efectivament, mantenir el compromís, que això és
ferm, per millorar en els recursos humans. 

Amb tot això, jo crec que estam en la bona línia i desitjo, ja
veurem com es resoldrà la moció que presentarà el Partit
Popular, que facem d’una vegada per totes de la sanitat un tema
d’estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, no és fàcil du a una interpelAlació tota la política
sanitària del Govern, com darrerament se’ns està avesant, crec
que serà més senzill després centrar-nos en la moció
subsegüent, si aquesta es produeix. Només apuntar per
començar un comentari que ja feia la setmana passada, tenc la
sensació que aquesta cambra continua vivint fora de la realitat
sobre la situació global que està passant en el país. Apuntava
abans d’aquesta interpelAlació el Sr. Fiol, que hi hauria d’haver
una reducció dràstica de la despesa a les Illes Balears i que el
Partit Popular s’hi oferia. Ara estam parlant d’una tercera part
de tot el pressupost de la comunitat i és evident que el resum
que s’ha apuntat explícitament és que s’ha de pujar la despesa
sanitària i supòs que tornarem dir el mateix sobre educació, en
molts d’altres aspectes, en molts hi podrem estar d’acord, és
evident quan es parla de ràtios semblants en política espanyola,
que les ràtios de les Illes Balears no són bones, s’ha recordat ara
i nosaltres ho subscrivim; però crec que la preocupació avui és
veure com mantenim i treim tot el profit a l’esforç que s’està
fent. 

Aquesta comunitat el va fer els dos primers anys, tot d’una
que va poder, fins i tot a la frontera d’allò possible, amb un
increment de 170 milions d’euros en dos anys i un millor servei
respecte del que hi havia l’anterior legislatura realment és
insuficient i això és així. Ara la capacitat d’incrementar-lo en
aquests moments serà molt complicat. Només vull recordar per
comparació, que he fet el càlcul del que representaven a data
d’avui, a 2010, els doblers de la transferència que la Sra.
Castillo trobava tan positius en aquell moment. Són 800 milions
d’euros d’avui el que se’ns va transferir en matèria de sanitat, en
aquell moment que es considerava tant i tant positiu. Estam
parlant que estam gastant un 50% més del que ens dóna el
sistema de finançament global o el que hi havia fins fa 2 dies i
l’actual agafa la memòria de l’antic. Aquí és on som i amb
aquests doblers hem de fer miracles pràcticament impossibles.

Crec que realment l’esforç que s’ha fet, s’ha parlat de la
inversió en aquests 20 centres de salut, però també els grans
hospitals en marxa que haurem de pagar durant molts i molts
d’anys, com el d’Eivissa o el de Son Espases, però crec que
també amb els professionals. Avui sortia també a les notícies de
la memòria, a la qual a la fi hi ha un corrector cap a menys
pacients per professional. Aquests 200 professionals nous i com
s’ha recordat també, amb una OPO -a la fi, a la fi!-, una oferta
pública d’ocupació d’uns 3.000 llocs de treball l’any 2010 i que
realment haurà suposat un canvi notori respecte de l’estabilitat
d’aquest personal a les Illes Balears.

També s’ha fet un esforç que nosaltres aplaudim en matèria
de tecnologia de la informació, en matèria de formació, en tots
els apunts que compartim i que ha precisat el conseller. Jo no
tendré temps i ja dic, ens centrarem més en els aspectes com
deia la Sra. Castro que venguin després a la moció; tot i que el
primer punt que ha estat el de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, crec que també s’haurà de reconèixer que hi ha
hagut un esforç important en aquestes illes. Jo crec que amb
Eivissa s’ha fet un seguiment important durant aquesta
legislatura, el balanç de legislatura per a l’illa d’Eivissa serà
molt satisfactori, més enllà que un voldria que els terminis
fossin més àgils i que les posades en marxa fossin més
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immediates, però amb les circumstàncies que tenim, la veritat
és que Eivissa podrà mostrar un balanç positiu de la gestió del
Govern.

També donam suport a les tasques en formació que haurien
de culminar certament amb una facultat de medicina, uns
estudis de grau i que evidentment s'hi van fent avanços, però els
recursos nous que s’hi haurien de destinar no seran fàcils.
Nosaltres hi serem en tots els nivells, crec que ens mereixem i
tenim tots els ítems per tenir una facultat de medicina a les Illes
Balears, però som plenament conscients de la seva dificultat. 

Per últim ens sumam i ens adherim a la proposta de pacte
d’una llei de salut pública global i que toqui tots els temes i tant
de bo que dins aquesta legislatura hi hagi un consens. Ara, crec
que hi haurà d’haver una prèvia: prendre nota tots sobre en quin
moment ens trobam i deixar de jugar amb frivolitats en temes
que són d’una sensibilitat extraordinària per al benestar social
del nostre país.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, podríem començar dient, Sr.
Conseller, que a priori una interpelAlació que utilitza la paraula
“convulsió”, tenint en compte que aquesta paraula com una de
les seves excepcions té agitació violenta de la vida pública, ja,
com dic, a priori és indicativa del sentit o de la intenció que
podria tenir en principi aquesta interpelAlació i tal vegada, i això
no ho voldríem, la moció subsegüent. Pareix ser que podria
estar tot escrit, Sr. Conseller, com és l’esforç molt treballant que
es va fer des de la conselleria per explicar-nos a tots el tema de
Son Espases, tres hores i mitja vull recordar que vàrem estar tots
a la Comissió de Salut i ja veu, Sr. Conseller, pareix que des del
Grup Popular no es va voler entendre l’enorme, la profusa
explicació detallada que es va donar des de la conselleria i els
colAlaboradors. 

Esperam, Sr. Conseller, que aquesta interpelAlació pugui
tenir un esperit constructiu, però pareix ser que d’aquesta
primera intervenció no podem tenir clar quina aportació es dóna
des del Grup Popular. Tal volta moltes vegades podem pensar
que algunes intervencions en aquest ple es fa cercant més els
aplaudiments propers dels escons amics, més que el bé comú o
la pacificació social d’una comunitat. Erosionar el Govern en
qüestions tant importants com la salut, no ens pareix encertat.
Igualment que tampoc no ens pareix encertat, i aquesta diputada
també ha fet referència a aquesta qüestió en diverses
intervencions, que tampoc no ens correspon contínuament minar
el grup que actualment és a l’oposició negant les coses
evidentment positives que es varen fer la passada legislatura.
Aquesta mateixa diputada ha fet referència a això. 

En relació amb la intervenció que ha tengut el Sr. Conseller,
nosaltres creim que no és el nostre paper aquí avui enumerar
totes les coses que ha fet la conselleria. De fet, ja ho ha fet el Sr.
Conseller i els portaveus que m’han precedit en l’ús de la
paraula. Sí que podríem destacar que tenint en compte la
situació en què ens trobam, s’ha fet un gran esforç per part de la
conselleria i no podem oblidar que per part d’aquest govern s’ha
fet la primera oferta pública d’ocupació al sistema sanitari
públic de les Balears des que es varen rebre les competències.
També volem recordar l’esforç que s’ha fet per augmentar el
nombre de professionals. Volem referenciar també el tema de
l’hospital de Can Misses, tantes vegades que ja hem comentat.
I també volem referenciar els esforços que s’han fet en atenció
primària en general i també en concret permeti que hi faci
referència, com a eivissenca, igual que ha fet la Sra. Suárez, als
esforços que s’han fet a l’illa d’Eivissa. 

Hi ha coses millorables? És clar que sí! Hi ha diverses
qüestions que encara estan pendents. Però no dubtam que des de
la conselleria s’hi estigui treballant. El nivell d’autoexigència ha
de ser altíssim, no podem deixar de ser altament exigents amb
nosaltres mateixos, dins del Govern i per part dels diputats. Però
sincerament no podem compartir determinades intervencions
que creim que no ajuden a fer una radiografia sincera de quina
és la situació sanitària a les Illes Balears.

Finalment, i per no allargar-me més i per no ser reiterativa,
donat que ja els altres portaveus ja ha fet referència a algunes
qüestions que s’han dut a terme per part de la conselleria,
simplement m’adheriré als comentaris que s’han fet
especialment per la Sra. Suárez, en relació amb algunes
qüestions concretes d’Eivissa. I esperam que el contingut de la
moció, sincerament ho esperam, que pugui ser producte del
màxim consens possible en ares del bé de la societat de les Illes
Balears i del sistema sanitari en particular que és el que crec que
a tots ens preocupa.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. En torn de rèplica per part del grup
autor de la interpelAlació té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Sr. Conseller ens acusa
d’intentar confondre, no sé si a ell, als diputats o a l’opinió
pública. Però vostè, Sr. Conseller, també confon, perquè com li
he dit vostè ha creat unes expectatives que després no s’han vist
complides, els pacients esperen i estam parlant de casos molt
sensibles, encara que a vostè no li agradi baixar al detall; estam
parlant de falta de transparència, estam parlant de confondre
maquillant les llistes d’espera. I ja quan vostè em parla de la
falta d’un especialista, sí, baixarem al detall, a Eivissa falta un
oncòleg, a l’Hospital de Can Misses, on n'hi ha un, d'oncòleg,
dels quatre que hi ha d’haver. Falta un especialista, i vostè sap
que això no és veritat. Ja li he dit d’entrada que no estam aquí
per parlar de les coses que es fan bé, no estam aquí per parlar de
les coses que s’han millorat, que n’hi ha. 
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Jo li demanaria, Sr. Conseller, amb tot l'afecte i amb tot el
respecte, que tal vegada el que fa falta és una mica d’humilitat,
jo crec que no aniria gens malament una mica d’humilitat
perquè tots volem el mateix, tots els grups de la cambra estic
segura que volem el mateix: la millor sanitat pública per a la
nostra comunitat autònoma. Tots estam d’acord en això, tots
som defensors de la sanitat pública i volem la millor. Però per
aconseguir això, li ho repetesc, ha de baixar vostè al detall, ha
de parlar amb tots els professionals, no només amb aquells que
li diuen el que vostè vol sentir, no només ha de parlar amb els
professionals de Son Dureta, ha de parlar també amb els
pacients, que és el que feim nosaltres, i estam recollint les seves
peticions, les seves queixes i les seves preocupacions per dur
aquestes iniciatives aquí, amb l’únic esperit de millorar la
sanitat pública per a tots. Vostè em parla de què han pujat la
plantilla un 8% a Can Misses, em sembla que m’ha dit. Sí,
d’acord, però és que la població des del 2006 a Eivissa ha pujat
un 16%. Sempre en podrem trobar, de mancances. 

Ens parla també de consens. Sembla que totes les
intervencions han vingut perquè el Partit Popular no vol
consens, el Partit Popular sempre és el catastrofista, el que no
vol parlar i el que no vol fer de la sanitat un tema d’estat. Sr.
Conseller, amb la Llei de salut pública, que vostè ha tret, la
proposta de consens va sortir del Partit Popular, li vàrem oferir
consens. Vostè ens va parlar de la llei quan ja estava aprovada
pel Consell de Govern, per tant, ja no hi havia marxa enrera.
Llavors, li volem manifestar i li hem manifestat repetidament,
consens n’hi ha d’haver, però consens n'hi ha d'haver per a tot.
Per què se’ns nega repetidament, malgrat que hi ha reunions per
parlar del tema, a l’accés a l’expedient complet de la desviació
pressupostària a Son Espases? No l’hem pogut tenir, no hi ha
desviació pressupostària, idò de l’augment de pressupost, per
què no podem tenir accés a l’expedient complet d’aquest
augment del pressupost inicial de l’obra de Son Espases? És una
cosa que ens agradaria saber perquè el consens que demanen ha
de ser per a tots els temes.

Sembla que sí, que vol consens, Sr. Conseller, però sempre
que l’oposició digui el que vostè vol sentir o que calli quan a
vostè no li agrada el que diem. Això no és consens, Sr.
Conseller. Crec que, com deia el Sr. Alorda, em sembla que és
qui ho ha dit, que vivim fora de la realitat. És evident que vivim
fora de la realitat perquè els temes sanitaris, els temes
assistencials, els detalls als quals he baixat de pacients i de
professionals, és el que preocupa la gent del carrer. Nosaltres
som aquí per servir la societat i servir la gent del carrer, són
aquests temes els que els preocupen i quan parlam d’aquests
temes la sala del plenari sol estar buida, sembla que no
interessen. 

Realment -com ha dit- vivim fora de la realitat perquè no es
tracta ara de pujar els pressupostos, simplement es tracta
d’haver escoltat al seu moment i haver arribat a un consens amb
el Partit Popular per no baixar el pressupost per al 2010, amb
100 milions d’euros, i tenir ara el dubtós honor -com he dit
abans- de ser la comunitat autònoma amb la despesa més baixa
per càpita perquè dóna la casualitat que aquesta baixada de
pressupost es va fer en temes assistencials. 

No és frivolitat denunciar això, Sr. Alorda. Tal vegada la
frivolitat és dedicar 6 milions i mig a política lingüística. Què
passa, que això no s’ha de retallar?

(Remor de veus)

Sí? Sí? És frivolitat això, no és frivolitat demanar que es
posin en marxa les ajudes que ja estan aprovades per millorar
els desplaçaments dels pacients, eh?, perquè crec que hem
demostrat que de frivolitat poca i de lleialtat molta, Sr.
Conseller. Li ho hem demostrar amb el tema de la Grup A i
suposo que vostè no em farà mentidera, o és que no ha estat
adequada l’actitud del Partit Popular en aquest tema? Tampoc
no li ha semblat bé?, perquè aleshores, què vol, una oposició
que vingui aquí, s’assegui i voti el que vostè vol? Crec que en
el tema de la Grip A sap perfectament que hem demostrat la
nostra lleialtat i la nostra falta de frivolitat. Si no és així,
m’agradaria que ho digués aquí perquè constàs en acta.

Sr. Conseller, aquesta és la tercera interpelAlació que li feim
en aquesta legislatura, però s’ha oblidat d’una cosa, que aquest
parlament ha reprovat la seva gestió per majoria, per alguna
cosa serà. Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Té el torn de contrarèplica el Sr.
Thomàs.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats, moltes
gràcies pels seus comentaris. Evidentment, he fet una primera
intervenció en la qual, Sra. Castro, bàsicament no sé si hem
creat moltes o poques expectatives. El que intentam és cercar
solucions a problemes reals, des del primer dia ens ha sentit dir
que intentam gestionar i ser eficients amb el pressupost que
tenim. No somio truites, amb el pressupost que no tenc ja ni hi
pens. Per tant, el que hem de fer és cercar de quina manera
podem continuar donant millor servei i jo en tenc molts
d’exemples. L’únic que li dic és que no es capfiqui a donar una
dimensió extraordinària a fets que són importants perquè tots
són importants, però que es treuen de context, això no pot ser
així. 
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Que a Eivissa hi podria haver més oncòlegs? Sí, n’hi ha un,
hi ha un internista que s’hi dedica, es desplacen oncòlegs de Son
Dureta tres dies per setmana. Parli amb els malalts d’oncologia
d’Eivissa, que estan molt contents! Demani’ls si estan contents
amb l’hospital de dia oncològic nou que vàrem fer nosaltres?
No estava dissenyat per vostès, el vàrem fer nosaltres. Vull dir,
hem de sortir d’aquest debat concret perquè vostè em diu “falta
un oncòleg”, però li puc contestar: “miri, a l’hospital -i això ja
li ho vaig dir- d’Eivissa hi ha 32 especialitats, 32; 14 han
millorat; 14 estan igual, i n’hi ha 4 que han empitjorat”. Ja li ho
vaig dir fa estona. El que hem de cercar són solucions. 

Això vol dir que estan mal atesos les persones d’Eivissa?
No, no estan mal atesos, intentam cercar solucions. L’únic que
li deman és la seva..., és que el primer que ha dit és que no
tenim sensibilitat amb Eivissa i parlo d’Eivissa perquè vostè és
d’Eivissa. Com pot dir això? Si farem cinc centres de salut nous
a l’illa d’Eivissa que afectaran 90.000 persones de 120.000!
Com pot dir això, que no tenim sensibilitat? Com pot dir que no
podem tenir sensibilitat si hem començat ja les obres del nou
hospital del qual vostès no varen deixar ni el projecte? Com pot
dir que no tenim sensibilitat si ho hem fet en personal? Si tenim
problemes, intentam cercar solucions. Això és l’únic que li vull
dir, no es fiqui en les qüestions concretes. 

Ens parla de Son Espases, ai, si parlàssim de Son Espases!,
però de la història des del principi, no del final, perquè major
transparència, major esforç a donar informació, a aclarir
informació del que ha tingut la conselleria sobre el nou projecte
d’hospital per refer un projecte d’hospital que tenia moltíssimes
mancances..., perquè la demagògia que fa que tiram terra sobre
un edifici industrial... No, perdoni, a mi em faria vergonya dir
això, perdoni, eh? M’entén? Em introduït moltíssimes millores,
mancances legals que vostès no varen preveure, que valen molts
de doblers i hem dit on ha anat cada euro i de quina manera ho
hem fet, no tenim res a amagar. Duim una comissió
parlamentària de tres hores i mitja, crec, i duim dues sessions de
classes particulars, arribarem on haguem d’arribar, però,
d’esforç d’informació, en feim moltíssim, o sigui, si vol mirar
enrere, miri enrere. Quantes compareixences va fer l’anterior
consellera per explicar l’adjudicació de Son Espases? Cap ni
una, cap ni una, encara esperen la compareixença i la
informació. Nosaltres donam informació perquè no tenim res a
amagar. 

Em diu el decret de trasllat, li torno a dir, és veritat que
encara no ho hem posat en vigor, tenim determinats problemes,
però els solucionarem, però el que no ha d’oblidar és el que
feim i feim exactament el que vostès varen deixar, o sigui que
si ho feim malament ara, no li dic el que feien vostès!, perquè
si ho feim malament, vostès també ho feien malament. Per tant,
hem decidit posar una millora? Sí. Que ens torbam una mica?
Té tota la raó, però estam en la situació en què estam. 

Per tant, crec que és una millora per a la gent d’Eivissa i de
Menorca que en el més breu termini possible en donarem
compliment i en això li don tota la raó, però no oblidi que feim
el que vostès feien. 

Per tant, estic disposat a parlar amb vostès el que estimin
oportú i vostè sap especialment que he tingut interès entre altres
coses de parlar de l’avantprojecte de salut pública i fins ara
només he trobat portes tancades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 1982/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política de participació
ciutadana del Govern, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 963/10.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 1982/10
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
participació ciutadana del Govern, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 963/10.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
moció, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, el
pasado 4 de mayo tuvo lugar la interpelación sobre la política de
participación ciudadana del Govern. He de decir que algo ha
dado fruto, no es que sea mucho, algo se ha avanzado. Espero,
confío y deseo que después de esta moción sean más decisivos
los pasos dados por el Ejecutivo.

Digo que algo se ha movido porque el 7 de mayo, es decir
tres días después de debatirse la interpelación, se actualizó un
poquito la página web del Foro de la ciudadanía, que no se
había actualizado desde junio del 2009. Por lo tanto, algo hemos
avanzado, muy poquito, pero algo se ha avanzado, incluyendo
en esta página las preferencias de valoración de las políticas
públicas llevadas a cabo el pasado año... He de valorar que esta
(...) en las fechas que he comentado es a raíz del debate que
hubo en este pleno.

Decía el Govern a través del conseller de Presidencia que la
participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema
democrático y afirmaba con rotundidad “sin participación no
hay democracia”. Bien, me parece que esta muy bien, pero
vamos! También en la misma sesión plenaria añadía el Sr.
Conseller -lamento que no esté aquí porque lógicamente me
gustaría que oyese esta moción- un reconocimiento que si bien
le honra manifestarlo dice poco a favor de su lucha por la
mejora de la participación en democracia. Decía el Sr. Conseller
en nombre del Govern: “le puedo reconocer que efectivamente
lo que hemos hecho es poco, seguro que insuficiente”. 

Estas palabras, pronunciadas por un conseller que representa
a un govern que había hecho de la participación ciudadana uno
de los ejes básicos de su actividad política y realizadas tres años
después de ejercer el gobierno, significan sin duda alguna un
fracaso en su política de participación ciudadana. Por eso,
señoras y señores diputados, el Partido Popular ha presentado
una moción con nueve puntos encaminados a reconducir unas
actuaciones que posibiliten la participación ciudadana bastante
más efectiva para los habitantes de las Islas Baleares.
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Los dos primeros puntos piden al Govern que remita a los
grupos parlamentarios la información de la cual dispone y que
deriva de las acciones que plantea el I Plan de participación
ciudadana, es decir, informes sobre el asociacionismo en las
Islas Baleares y las encuestas de opinión o estudios sociológicos
realizados en este campo.

El tercero de los mismos insta al Govern que ponga a
disposición de los ciudadanos todos los medios telemáticos que
faciliten poder hacer llegar a la administración su opinión sobre
las decisiones que ésta adopte y que afecte a los vecinos y
vecinas de esta comunidad, medida que contempla el I Plan de
participación ciudadana como una acción de posibilitar la
interactividad entre unos y otros.

El cuarto punto de la moción demanda un plan de fomento
del asociacionismo, que potencie el protagonismo de las
entidades ciudadanas, que es otra de las medidas incluidas en el
primer plan aprobado por el Govern.

En su quinto punto se solicita que se celebren, con la mayor
brevedad posible, las jornadas de participación ciudadana que
contempla el plan y que no se han realizado después de más de
dos años de estar previstas. Es decir, pedimos al Govern que
haga las jornadas, pero que las haga con ponencias que sean
auténtico debate de los ciudadanos, ponencias en las que se pida
a los ciudadanos su opinión sobre las políticas deportivas,
educativas, de salud, sociales y de lucha contra la crisis que
estoy seguro que al Gobierno y a todos los demás ciudadanos de
Balears nos interesa saber qué opinión tienen los ciudadanos
sobre estas áreas de acción del Govern.

En el punto sexto, considerando que la formación es uno de
los instrumentos que puede potenciar el movimiento ciudadano,
pedimos al Govern que ponga en marcha un catálogo de cursos
de formación dirigidos a mejorar adecuadamente los intereses
de las asociaciones, que es otro de los temas, solamente con
buenos dirigentes en las asociaciones tendremos una mejor
participación ciudadana y por ello el plan lo contempla, no se ha
llevado a cabo y aquí lo reclamamos nosotros.

En el punto séptimo, teniendo en cuenta que la informática
es una herramienta espléndida cuando la información que
contiene es actual y contrastable, instamos por ello al Govern a
que ponga en marcha de una vez la web prometida de
participación ciudadana que contempla el primer plan y que
apueste porque los contenidos de la misma reflejen tanto las
actuaciones como las propuestas venideras que por mediación
de la Administración pública se llevan a cabo en esta área. 

Nuevamente vuelvo a agradecer la tímida actualización,
muy tímida, pero es un paso cuando -como decía Galileo
Galilei- se mueve, sin embargo se mueve, llevada a cabo en la
web.

En el punto octavo pedimos al Govern que remita al grupo
parlamentario si es posible en soporte informático todos los
trabajos desarrollados en las sesiones llevadas a cabo por el
Forum de la Ciudadanía que es el único -hasta hoy creo yo-
instrumento que se ha dado paso en el, una vez que los veamos
valoraremos si son aceptables o hay que mejorar todavía, pero
sí que en este punto quiero hacer una aclaración. Lo que
pedimos son las comunicaciones que han hecho grupos o
personas al pleno de los debates, en ninguno caso pedimos los
correos privados de nadie, porque hasta aquí podemos llegar. Es
decir, si las actas las reflejan, pues ya las tenemos y si no,
pedimos que se incluyan también estas comunicaciones que
suelen aportar, luego a lo mejor se aceptan o no en las
conclusiones, pero suelen aportar novedades y puntos de vista
no siempre asumidos, pero siempre interesantes, para las
personas que participan en los plenos.

Por último en el punto nueve pedimos al Govern algo que es
importante: el cumplimiento íntegro del proyecto concreto del
I Plan de participación ciudadana que aprobó el Consell de
Govern de 25 de enero del 2008, hace dos años y medio y que
hoy a través de esta moción proponemos poner en marcha.

Creo que es un instrumento, es un proyecto interesante. Creo
que es un proyecto al cual no se ha dedicado la atención ni el
énfasis que le tendría que haber dedicado el Govern porque
hubiera tenido posiblemente mejores resultados y creo que no
hay que desaprovechar la oportunidad de que si hay una
herramienta, si hay un punto de encuentro que nos pueda
aproximar de hacerlo en su totalidad, no en la parte que le
convenga a alguien.

El pasado 4 de mayo, cuando debatimos la interpelación, se
hizo por parte del Govern en el transcurso de la interpelación
dos afirmaciones con las que discrepo frontalmente. La primera,
que este govern era el primero que había incluido en sus
presupuestos una partida específica para el fomento de la
participación ciudadana, las cuales ha mantenido y es verdad, yo
lo reconocí, el 2009 y 2010 con menos intensidad (...) el último
ya clamoroso, pero las ha mantenido. Lo decía el Govern como
si esto fuera una prueba fehaciente de una buena política en
participación ciudadana. Pues como vemos, señoras y señores
diputados, no se ha avanzado excesivamente en políticas activas
de participación ciudadana. Es sin duda el deber pendiente de
realizar.

He de reconocer que es un buen documento como acabo de
decir hace un momento, con un proyecto ambicioso que además
ha sido aprobado por el Consell de Govern y que obliga a toda
la administración autonómica a llevarlo a cabo, sobre lo que se
puede hacer para mejor funcionar y dinamizar la participación
ciudadana, si bien cuando se analiza lo realizado constatamos
que la voluntad expresada al aprobar el primer plan no tiene
continuidad cuando se contrasta con las acciones que han
llevado a cabo por parte del Ejecutivo.
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También parece dar por sentado que no haber partida
específica es sinónimo de no haber política de participación
ciudadana y eso no es. La voluntad política se demuestra con el
movimiento y con las actuaciones realizadas y en la pasada
legislatura se produjo, propiciado por el anterior govern, la
mayor participación ciudadana de las Islas Baleares entorno a
la reforma del Estatuto de Autonomía. 

Se hicieron, señoras y señores diputados, 785 reuniones con
entidades entre las que había entidades ciudadanas, colegios
profesionales, sindicatos, patronales, cajas regionales,
asociaciones de tercera edad, federaciones deportivas,
asociaciones empresariales, etc. 785 reuniones en cada uno de
los territorios de las Islas Baleares. Fueron invitadas y
participaron con su opinión cualificada en conocer la reforma
que se pretendía en aportar ideas y sugerencias para mejorar su
modificación. Por lo tanto, no es cuestión de partidas, sino de
voluntad política.

Lo que a través de esta moción pretendemos es (...) al
Govern voluntad política con lo que se prometió el 25 de enero
cuando aprobó el I Plan de participación ciudadana.

La segunda cuestión que quiero poner de manifiesto es lo
expuesto por el Sr. Conseller en su discurso cuando se
preguntaba por qué nos preocupamos ahora de esa cuestión y
afirmaba “porque coincide la entrada de esta iniciativa con una
remodelación que hemos tenido que hacer en la dirección
general y que afectó a una persona muy próxima al grupo
interpelante”. El grupo interpelante intenta estar muy próximo
a todo el mundo, pero para contestar esta afirmación les diré,
señoras y señores diputados, miembros del Govern, ¿creen que
hay que esperar a una remodelación...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, ha d’anar acabant.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

...termino enseguida, un momento. ¿Creen que hay que
esperar una remodelación en no sé que dirección general de no
sé cual conselleria para pedir responsabilidad de su inacción en
el área de participación ciudadana? ¿Por qué siempre buscan un
motivo espúreo o de venganza cuando la oposición intenta
controlar el no hacer del ejecutivo? 

Le dije una vez, y se lo vuelvo a recordar ahora, que este
diputado ha recibido una educación basada en el esfuerzo, en la
constancia y el trabajo; dejo para otros el odio y la venganza. En
este caso y en todos los que actúa este parlamentario me ha
guiado siempre el deber de controlar al ejecutivo y que mi
actuación fiscalizadora se ha basado en documentos públicos
obtenidos en publicaciones o informaciones editadas, y así
seguirá siendo. Dejen de ver brujas por todas partes, aunque
como dicen los gallegos, “haberlas, haylas”. Sólo con el trabajo,
la constancia y el esfuerzo seremos capaces todos de dar una
respuesta positiva al pueblo de las Illes Balears, que nos mira en
estos momentos de crisis pidiendo una respuesta, y si somos
capaces de posibilitar y potenciar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per favor....

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

...la participación ciudadana que está (...), que creo y
considero que hoy necesitan y aguardan de nosotros los
ciudadanos de las Islas Baleares.

Muchas gracias.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Rodríguez, em permetran que abans de fixar la
nostra posició respecte a la moció que ha presentat, facem un
parell de consideracions, atès que no havíem participat a la
interpelAlació, sobre el que nosaltres entenem per participació
ciutadana de manera molt breu.

Més enllà de la consideració de la necessitat d’impulsar la
participació ciutadana com un mandat constitucional i estatutari,
que és un tema que va sortir de manera recurrent l’altre dia,
nosaltres assumim que, aquesta idea de participació ciutadana,
l’assumim des del principi de la radicalitat democràtica, és a dir,
de la necessitat de superar la democràcia representativa i
avançar realment cap a una autèntica democràcia participativa.
Entenem, per tant, que s’ha d’afavorir des de la responsabilitat
pública que tenim, la capacitat d’articulació i d’organització de
la societat civil i, en paralAlel, fer-la partícip de la presa de
decisions.

També som ben conscients de les dificultats d’aquest procés,
i consideram -i aquí crec que no coincidim amb vostè- que
s’estan donant passes importants durant aquesta legislatura,
bàsicament per tres raons; primer, per la centralitat que està
tenint el concepte de concertació en les polítiques d’aquest
govern; en segon lloc, pel debat social de què estan sent objecte
molts de projectes de llei bàsics d’aquesta legislatura; i també,
i de manera complementària, per aquest desplegament del
primer pla de participació ciutadana de la història d’aquesta
comunitat. No volem amagar, i en això jo crec que podríem
estar tots d’acord, que el recorregut és llarg per poder assolir
realment els objectius finals.

Nosaltres passarem ara a fixar la nostra posició, i jo no
entraré en les consideracions que ha fet vostè que la participació
ciutadana va ser bàsica i molt central durant la passada
legislatura, la legislatura del PP, perquè a Eivissa tenim una
experiència molt clara de com entenia el Partit Popular la
participació ciutadana, i la podem reflectir en una frase que va
dir un conseller del seu partit, que deia que ells eren els que
tallaven el bacallà i per tant eren els que decidien sobre la
política. Això era el reflex perfecte del concepte de participació
ciutadana del Partit Popular durant la passada legislatura. Però
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això jo crec que és un altre tema i he fet simplement una
consideració perquè vostè ha comentat qüestions al respecte.

Bé, passam per tant a fixar la nostra posició sobre aquesta
moció, que nosaltres pensam que té un àmbit molt restringit
respecte del que significa realment la participació ciutadana,
però aquest és l’àmbit que vostè ha triat i en relació amb el qual
nosaltres ens pronunciarem. Nosaltres pensam que serà fàcil
posar-nos d’acord perquè el text que ens presenta avui pensam
que en línies generals pot ser acceptat, pot ser acceptat malgrat
que li farem algunes matisacions que si vostè les accepta, bé, i
si no també li votarem a favor.

En relació als punts 1, 2 i 3 ja li anunciam sense cap tipus
d’objecció el nostre vot positiu, punts 1, 2 i 3. És cert que
pensam que els punts 1 i 2 el que demanen és una solAlicitud de
documentació que podria haver fet mitjançant un altre
procediment parlamentari com és la solAlicitud de
documentació, però està fet d’aquesta manera i a nosaltres ja ens
sembla bé. I pel que fa al punt número 3 també podem votar-lo
a favor perquè pensam que va en la línia de l’actuació del
Govern; ens referim al tema dels mitjans telemàtics, que vostè
mateix ha fet una referència a com s’havien produït avanços
importants els darrers temps, que també és d’agrair.

En relació a la resta dels punts em fixaria primer en el punt
8, que vostè ha fet una observació que nosaltres hi pensàvem
referir; és el tema de les comunicacions. Efectivament ens
agradaria, si vostè acceptàs, incloure la paraula “comunicacions
públiques” a continuació de la redacció que vostè ha fet, de tal
manera que quedaria “incloent-hi les comunicacions públiques
existents, acta de les sessions, així com les conclusions que
s’acordaren”. És a dir, que si això s’introdueix diríem que
estaríem en la mateixa sintonia i per tant ens semblaria bé.

I en relació a la resta dels punts, 4, 5, 6, 7 i 9, nosaltres
simplement -bé, el portaveu del Grup Socialista li farà alguns
comentaris-, nosaltres pensam que és important matisar el seu
redactat perquè s’ha de reconèixer la feina que està fent el
Govern. Això també ens ha passat amb moltes iniciatives, que
des de l’oposició es plantegen qüestions ignorant que el Govern
està treballant en aquest sentit, i ràpidament intentaré justificar
per què dic això.

En relació al punt quart, quan vostè parla d’impulsar un pla
per al foment de l’associacionisme, etc., etc., nosaltres pensam
que realment ja el Govern està treballant en aquesta línia, és a
dir, està treballant en aquesta línia i són moltes les accions que
s’han dut a terme en aquest sentit, i per tant ens agradaria que
d’alguna manera es reconegués aquesta feina que ja s’està fent
i amb temps s’impulsàs la seva continuació. Exactament el
mateix passa en el punt número 5, quan vostè parla de realitzar
jornades de participació ciutadana; nosaltres tenim constància,
i segurament vostè ho coneix, que s’han fet moltes jornades de
participació ciutadana des del començament de legislatura,
s’han fet a Tolosa, s’han fet a Barcelona, s’han fet a Mallorca,
s’han fet a Menorca, s’han fet a Eivissa, i a més, com li
comentava abans, en el tema tant dels pactes que s’han signat
per part del Govern com a la discussió de lleis, hi ha qüestions
temàtiques que també s’han abordat, diríem, amb la societat
civil organitzada, és a dir, que realment aquesta feina ja s’està
fent i ens agradaria també que d’alguna manera es reconegués,
ja li dic, amb un redactat que després li plantejarà un altre

portaveu. Quan parla al punt 6 de catàleg de cursos de formació,
aquests cursos de formació ja s’estan fent i es faran; per tant
també una lleugera matisació en aquest sentit. Exactament el
mateix en el punt 7, referit a l’actualització i al manteniment del
portal del Fòrum de la Ciutadania. I exactament el mateix en el
punt número 9. 

És a dir, nosaltres pensam que el Govern està treballant en
la línia que vostè assenyala. Ens sembla bé perquè entenem que
és una mostra de consens per part de l’oposició incorporar-se a
l’acció de govern que s’està duent a terme, i ens agradaria que
si pogués s’acceptassin aquestes matisacions per tal d’arribar a
un consens.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, donam la benvinguda al Partit Popular a la
preocupació per la participació ciutadana. Hem vist amb la
intervenció primera del Sr. Rodríguez que, en referència del
debat anterior, una part del debat està en la comparació entre
allò que va fer el govern anterior i allò que està fent aquest. Jo
voldria recordar, abans d’entrar en els punts de la moció, que la
doctrina del Partit Popular respecte de la participació ciutadana
va quedar fixada fa molts d’anys quan hi havia una manifestació
de molts de mils de persones en defensa del territori pels carrers
de Palma i el Sr. Gabriel Canyelles va dir aquella famosa frase
de “no n’hi ha cap dels meus”. Jo crec que amb aquesta frase va
fixar la doctrina del Partit Popular respecte de la participació
ciutadana. I si ens acostam una mica més i anam a la legislatura
anterior jo voldria recordar suscitament que els moviments
socials, els moviments dels quals reclamen participació
ciutadana, eren filmats amb càmera oculta per la televisió
pública de les Illes Balears. 

En qualsevol cas és veritat que en el procés d’elaboració de
l’Estatut sí que hi va haver un procés de consultes, però també
m’agradaria recordar que aquest procés de l’elaboració de
l’Estatut no és una cosa que es pugui atribuir el Govern de les
Illes Balears, el govern anterior, com una tasca bàsicament seva
perquè va ser una tasca compartida per tots, i voldríem que
aquestes característiques positives que tenir de participació
fossin un mèrit no estrictament del Govern sinó de tots. En
qualsevol cas va fer bé el Govern d’impulsar aquesta
participació, que pot palAliar, encara que sigui una mica, els seus
registres negatius amb altres aspectes.
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En qualsevol cas estam d’acord amb el fet que la
participació ciutadana és un element essencial de qualitat
democràtica, i que la democràcia representativa ha de crear
mecanismes que permetin anar més enllà d’aquells mecanismes
purament representatius i que permetin un acostament més
quotidià i més directe dels ciutadans a la cosa pública.

La moció que avui se’ns presenta aterra molt, s’ajusta a
alguns assumptes molt concrets del Pla de participació
ciutadana, i a ells vull fer referència a partir d’aquest moment.
La moció es desplega en nou punts, però jo crec que la síntesi
dels nou punt és el punt número 9, el punt darrer, que insta el
Govern a desplegar aquest pla de participació ciutadana, un pla
fet per aquest govern, i per tant entenem que aquesta moció té
un element d’acord, un element de suport, un element
d’aplaudiment en aquest sentit de la tasca feta per aquest govern
en el Pla de participació ciutadana, cosa que ens predisposa,
naturalment, a votar a favor dels punts en què es desplega
aquesta moció. El Pla de participació ciutadana, per tant, és
reconegut com un bon element per donar participació a la
ciutadania i als moviments ciutadans, i agraïm la moció en allò
que té de reconeixement d’aquest pla de participació ciutadana.

Entrant ja en els punts i de manera molt ràpida, els dos
primers punts vénen a ser una solAlicitud de documentació: es
demana en un cas un informe sobre l’associacionisme, previst
en el Pla de participació ciutadana, i en un altre cas les
enquestes i els estudis sociològics fets en el marc d’aquest pla.
Tant una cosa com l’altra estan fetes i per tant ens sembla bé, i
hi votarem a favor, que es remetin als grups parlamentaris.

El punt 3 toca una qüestió bàsica que és la utilització de les
noves tecnologies al servei de les polítiques de participació. En
aquest sentit el Govern ha iniciat una tasca innovadora, sobretot
amb la posada en funcionament de la web “Balears opina”. És
veritat que aquesta web es troba en un estat inicial, és veritat
que no està plenament operativa com allò que vol ser, que és un
espai d’intercanvi bidireccional en el qual d’una banda reben
informació del Govern i, d’una altra banda, el Govern rebi
opinions o rebi inputs per part de la ciutadania, però també
estam convençuts que s’està en el camí de desenvolupar-la i que
una vegada desenvolupada serà un bon instrument per a aquesta
comunicació bilateral entre Govern i ciutadania.

Al punt 4 es demana que es faci un pla per al foment de
l’associacionisme. És un punt que té alguna cosa de confús,
perquè ja hi ha el Pla de participació ciutadana i ara se’ns
demana un altre pla que en bona mesura hi coincideix i s’hi
confon. No queda molt clar si és un pla diferent, si és una part
del mateix pla de participació ciutadana, però en qualsevol cas
allò essencial, i per això jo crec que hi ha d’haver acord, és que
es facin accions de foment de l’activitat de les associacions i de
la vida, de la vitalitat de les associacions. El mateix pla les
contempla i el Govern les està fent, que són les mateixes coses
a les quals ens estam referint en el curs d’aquesta moció: la
mateixa web “Balears opina”, les jornades a les quals fa
referència un punt posterior, les accions formatives a les quals
també fa referència un punt posterior, etc. Per tant en aquesta
línia de foment de l’associacionisme es continuarà, i en aquest
sentit el punt és correcte.

El punt cinquè parla de jornades de participació ciutadana.
Jo crec que aquest punt, com molts altres d’aquesta moció, per
ser plenament correcte no hauria d’instar el Govern a fer, o no
hauria d’instar el Govern a impulsar, o no hauria d’instar el
Govern a promoure, sinó que hauria d’instar el Govern a
continuar fent, a continuar promovent o a continuar impulsant,
i aquest punt n’és un bon exemple perquè, de jornades de
participació ciutadana, se n’han fetes i se n’han fetes diverses;
s’ha participat en algunes que han tengut lloc fora del nostre
territori, i se n’han fetes aquí, en el nostre territori, i a més a
cada una de les Illes: a Eivissa, a Mallorca, a Menorca, com el
Sr. Rodríguez probablement sap, durant els mesos d’octubre i
novembre de 2008. Per tant la moció jo crec que estaria
correctament redactada si digués “instam el Govern a continuar
fent”, o “instam el Govern a continuar impulsant”. És una cosa
que ens hauríem de plantejar. En qualsevol cas jo crec que ho
podem deixar com està, ho podem votar favorablement com
està, en el benentès que allò a què s’insta el Govern és allò que
el Govern ja està fent.

De la mateixa manera el punt 6, quan parla d’un catàleg de
cursos. Al marge de la publicació concreta d’un catàleg de
cursos, és evident que una de les coses en què el Govern ha de
fer feina si vol donar vitalitat a les associacions són accions
formatives per a les mateixes entitats; així està previst i així ho
farà el Govern, i en aquest sentit de cosa ja prevista i de cosa
que ja està en marxa donarem suport a aquest punt sisè.

Els punts setè i vuitè parlen del Fòrum de la Ciutadania. La
pàgina web del Fòrum de la Ciutadania està activa, ja hi ha
documentació activa sobre el fòrum, i també és cert, com en el
cas de la web “Balears opina”, que n’hi ha d’haver més, però
s’està en el procés de completar-la i d’aquí a poc tendrem una
web amb molta d’informació sobre les activitats d’aquest fòrum
per la ciutadania. Respecte del punt 8, que diu que els
documents del Fòrum de la Ciutadania siguin remesos als grups
parlamentaris, hi estam d’acord, com més informació millor,
sobretot aquesta informació que per la mateixa naturalesa és bo
que sigui informació pública, i ja crec que amb la intervenció de
la portaveu anterior ha quedat aclarit aquest possible equívoc
entre comunicacions com a comunicacions fetes a un fòrum o
comunicacions privades, i si accepta aquest petit retoc quedarà
molt més clar a què ens referim quan parlam de comunicacions.

I finalment, respecte del punt 9, com deia al començament
és un punt de recapitulació: allò que es demana és que es
dinamitzi el compliment del Pla de participació ciutadana. En el
mateix sentit que deia fa un moment nosaltres li donarem suport
entenent que allò a què s’insta el Govern no és tant dinamitzar
com si fos una acció nova com continuar dinamitzant o
continuar amb les accions que ja està fent i que ja ha començat
a fer de fa estona. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista qui
vol intervenir? El Sr. Costa, deduesc.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari
Socialista donarà suport als punts de la moció planteja pel Grup
del Partit Popular. Matisaríem algunes qüestions en els termes
que ara mateix acaba de plantejar el portaveu, o els portaveus,
millor dit, que m’han precedit en l’ús de la paraula, però en
aquesta moció, que té com a eixos l’associacionisme i la
participació, creim que és bo fer l’exercici de consens. Per tant
des del Grup Parlamentari Socialista ja per endavant la mà va
estesa perquè aquesta moció surti amb un fort suport i, si és
possible, unànime, d’aquesta cambra, perquè creim en la
importància dels dos punts que es plantegen, associacionisme i
participació.

Abans d’entrar en el que he dit i obliga el parlamentarisme
si es vol fer d’una manera viva, voldria fer dues qüestions de les
plantejades pel proposant. Si quasi el Sr. Rodríguez s’atura un
minut abans podria dir que compartesc en la totalitat el fons de
com ha plantejat la moció, i per tant, com que en una música hi
ha molts d’instruments, no faré el de la bateria, sinó que agafaré
una mica la música general, que crec que és la correcta i crec
que hem d’estar satisfets que tots entenguem, com ja va
expressar el conseller el dia de la interpelAlació, que sense
participació de la ciutadania dins el marc de l’administració
difícilment hi ha democràcia.

Crec que no es poden entendre les paraules, i serà l’única
defensa perquè crec que es defensa sol de l’exposició que va fer
el conseller, crec que no és correcte dir que el reconeixement
que probablement no s’hagi fet allò suficient és un
reconeixement del fracàs; crec que és una forma diferent
d’entendre la política i des de la humilitat dir que probablement
es podria fer més, o així el grup parlamentari va entendre
aquesta expressió humil, probablement massa humil, que va
realitzar el conseller de Presidència.

La moció té diversos punts que ja han estat tractats pels
diferents portaveus i els desglossaré tots, que ja s’ha fet, però
estarem d’acord que per exemple respecte del punt 1u és veritat
que hi ha una informació i que és veritat que tots els grups
parlamentaris així es remeti s’hauria pogut fer per altres
mecanismes, però bé està i per tant poca cosa més a dir.

Quant als estudis d’opinió que s’han realitzat sobre
participació ciutadana també podríem esmentar punt a punt,
però com ho fan els altres portaveus els evitaré repetir el que ja
s’ha expressat en aquests punts. Però sí que únicament em
centraré en el punt 8 on s’ha d’agrair també al proposant que ja
ho ha dit i, per tant, ha quedat gravat en el Diari de Sessions que
quan es refereixen a comunicació només es refereix a
comunicacions públiques, que era la transacció fonamental que
li volíem plantejar, Sr. Rodríguez, perquè evidentment en
aquests tipus de fòrums a vegades hi ha altres tipus de
comunicació com per exemple intercanvi de correspondència
que obra entre membres d’un fòrum i que això creim que ha de
quedar fora del trasllat d’aquesta informació en els diferents

grups parlamentaris. Però vostè ja ho ha aclarit i per tant tenim
clar el sentit del punt 8.

Simplement vull fer un esment al punt 9 que en definitiva té
un sentit de resum del que s’ha fet i cap on es vol anar. Més
enllà de debats de quan es va començar o qui n’ha fet més, és
veritat que des d’aquest govern de les Illes Balears s’ha donat
un impuls important a una doble qüestió: a la participació, a la
modernització de l’administració i a anar cap a una
administració que doni una forma diferent d’atenció a la
ciutadania incloent-hi la participació. Per tant, estam d’acord
que s’ha de treballar en una dinamització d’aquest compliment
de participació ciutadana i que ja s’ha expressat en pressuposts
i en dissenys d’eines i d’instruments com és la creació del
fòrum; però, i amb això voldria acabar, que és la petita reflexió,
entenem que en aquests moments, en uns moments
autènticament de crisi en termes econòmics i de preocupació de
la ciutadania probablement utilitzar instruments com és el de la
participació en debats que preocupen a la ciutadania i tal, és un
bon instrument. 

Per tant, volem convidar a totes les formacions polítiques a
donar suport al Govern i per tant donar suport a aquesta moció
perquè en definitiva ajuda a consolidar que dos principis que
crec que tots hem defensat en totes les intervencions quedin més
consolidats des d’aquesta cambra parlamentària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. A mí
me gustaría dirigirme a dos grupos ..., en primer lugar agradecer
a todos la reacción que han tenido sobre la moción que hemos
introducido derivada de la interpelación, decide dos cuestiones,
jo nunca haría de unas frases desafortunadas de una u otra
persona el análisis de la posición del Partido Popular, yo creo
que todos hemos tenido días mejores y días peores, pero no se
puede reducir nunca la opinión de un partido democrático como
es el nuestro una frase más o menos desafortunada de un señor,
ni hacia aquí ni hacia ustedes, que todos tenemos frases en esta
vida ¿no? Creemos tanto en la democracia en mi partido que
inclusive los cargos políticos del partido se eligen directamente
por los afiliados, cosa que no hace ninguna otra formación. Por
lo tanto mire usted si creemos en la democracia, bueno, os
reunís veinticinco y los veinticinco elegís, pero vamos a
nosotros nos votan muchos más.

Dicho esto, tenéis tal concepto de la participación ciudadana
que inclusive queréis modificar la moción participando en la
moción que me parece muy bien, para enriquecerla, pero no es
esto. Mire, en la intervención del conseller del otro día dijo
como instrumento de participación ciudadana que se habían
creado en esta legislatura, y leo textualmente: “Consell
participació de la Dona, la mesa d’habitatge de les Illes
Balears, el fòrum de la ciutadania, la mesa de seguiment de
l’economia balear, la comissió de seguiment del Pacte de la
competitivitat o la mesa de Turisme”. No es esto, señores del
Gobierno, no es esto, no, yo he sido concejal de Participación
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Ciudadana de la ciudad que tiene más población de las Islas
Baleares, de Palma. La participación ciudadana es otra cosa. Yo
puedo reunirme con los sindicatos, con los empresarios, con los
sectores productivos a buscar soluciones a problemas, pero
participar es posibilitar que el ciudadano de a pie, aquel que no
tiene ningún cargo que representa nada más que su participación
en una entidad ciudadana pueda expresar al Govern lo que
piensa de lo que hace, y yo estoy seguro y lo he reconocido, y
esto nadie me lo negará, que esto es un buen documento, pero
que no se ha llevado a cabo tal como estaba previsto y los nueve
puntos que tengo aquí es para que se lleven a cabo, no me digan
ustedes lo que han hecho es que tienen que haberlo hecho todo,
yo vengo a reclamar lo que no se ha hecho.

Antes mi compañera ha dicho que aquí se viene a reclamar
lo que no se ha hecho, lo que funciona bien no se reclama. Es
verdad que ha habido jornadas, es verdad, de la Comisión
Interdepartamental con municipios, pero no es eso, no es eso, yo
quiero jornadas con usuarios de la salud pública, con la
asociación de padres, con la asociación de deportistas que nos
digan si las políticas -y lo dice muy bien la moción que no se
han hecho ninguna de éstas-, si las políticas educativas, de
salud, deportivas son las que quieren los ciudadanos para
rectificar todos juntos, si es conocer, para rectificar todos juntos.

Yo sé que han hecho cosas y las digo también, no les he
dicho que no, se lo dije el otro día bien el foro, pero que me diga
un diputado aquí que la página web del foro funciona no sé que
es lo que funciona porque está todo en blanco. Esto es venta de
paja, está en blanco, está más en blanco por aquí, no hay
ninguna moción, no hay ningún resumen, no hay nada. Lo único
que han hecho ustedes ha sido introducir esta paginita el día 7,
pero el resto, desde el día 26 de julio del 2009, está sin
modificar y yo lo que pido es una página web que no haya que
perderse por internet sino que acudiendo allí te lleva a todos los
movimientos de la participación ciudadana.

Mire, yo haré todo el esfuerzo que haga falta, si quieren
ustedes les reconozco que han hecho muchísimo, pero que falta
mucho más por hacer y lo que pido yo es lo que falta por hacer.
Lo que pido yo aquí en el punto 1 que es un informe que se ha
hecho y es bueno un informe sobre el asociacionismo, se han
analizado ocho mil entidades, si esto lo sabe todo el mundo, es
una cuestión de dominio público, quiero saber cómo ha
quedado, cuántas han quedado vivas, cuántas no han quedado
vivas, cuántas existen, cuántas no, eso interesa a los partidos
políticos e interesa a la sociedad, quiero saber si han hecho
estudios de opinión, yo no sé los que han hecho, hay tantas
formas de buscar estudios de opinión que no lo sé pero el
Gobierno sí que lo sabe, le pido que me lo envíe aquí. ¿Qué he
de hacer ochenta y cuatro preguntas una a cada entidad y una a
cada conselleria para que me lo manden? Oiga yo creo que esto
es suficiente si queremos construir participación ciudadana.

Las jornadas que pido son las que no han hecho y lo digo
bien claro aquí, de municipios, fantástico, hay cincuenta veces
en las que al final salen todos con los pies fríos y la cabeza
caliente, pero yo quiero que se le pregunte a los ciudadanos
sobre las políticas deportivas, educativas, de salud, sociales y de
lucha contra la crisis, eso es participación ciudadana, abrir un
debate con la sociedad, eso es posibilitar que la gente venga,
pero no con cuatro funcionarios por muy cualificados que sean,
hasta aquí hemos llegado, que se haya hecho la Comisión
Interdepartamental por supuesto que se ha hecho, pero habrá
que coger la opinión de la calle para que esta comisión la
aplique, no para reunirnos nosotros y retroalimentarnos, no, no,
no, hay que saber lo que opina los demás del tema este, poner
cauces que la gente nos pueda hacer llegar sus sugerencias. 

Aquí todos somos políticos y todos sabemos cómo se hace
participación ciudadana, cómo se hace campaña electoral y los
buenos que somos un año antes de las elecciones, pues yo pido
es que esta calidez, esta cercanía, esta proximidad las tenga la
administración siempre con los ciudadanos. Es lo que piden las
nueve propuestas, yo creo que son positivas, yo creo que se
pueden apoyar, no pido nada que no esté en el plan aprobado
por el Gobierno, que reconozco como un buen instrumento lo
que creo es que no se ha sacado el jugo que tenía que haberse
sacado a este instrumento. Por lo tanto, yo animo a todos los
grupos, ya he dicho lo que he dicho anteriormente aquello de la
comunicación, las públicas oiga las que se hacen en el foro o en
las comisiones, me es indiferente, pero el resto se puede
aprobar, ¿qué el Gobierno ha hecho muchas cosas? Que nos lo
mande y lo recibimos también, ¿qué hay un plan de estudios que
no lo conoce nadie? Mire, usted, oiga, pues nos lo mande y
encima difúndalo más y si falta algún curso más pues ustedes lo
hacen, es lo que pido el tema este, pero no filem tan prim
porque si no, no aprobaremos nada en este parlamento y ya que
quiere usted participar ayúdenos a todos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 

(Alguns aplaudiments)

Seria tan amable de dir-nos punt 5 i punt 7 si accepta les...

(S'escolten veus de fons inintelAligibles)

Per tant, Sr. Rodríguez, no admetria la proposta que li han
fet al punt 5 “a continuar fent”. Això no ho admetria.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Es que lo que yo pido que se haga no se ha hecho nunca. Las
que yo digo en el punto que se hagan, que son las que acabo de
decir ahora mismo, no se han hecho nunca.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, efectivament, crec que el millor serà que facem un recés
de dos minuts a fi que els diferents portaveus es posin d’acord
per redactar exactament com quedarà per als serveis de la
Cambra. Si, Sr. Llauger?

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sra. Presidenta, volia dir que l’única esmena in voce que
finalment s’ha fet fa referència al punt 8 que era la de canviar
"comunicacions" per "comunicacions públiques", no se n’ha
feta d’altra finalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, Sr. Rodríguez, s’accepta. Molt bé. Doncs sent així
podem entendre que els punts, els 9 punts, d’aquesta moció
s’accepten, es donen aprovats per assentiment? Senyors
portaveus? 

Molt bé. Doncs els diferents punts queden aprovats per
assentiment.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 967/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment i
activitat del contracte programa.

Passam ara al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
967/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
seguiment i activitat contracte programa. Pel Grup Parlamentari
Popular, per defensar la proposició no de llei, té la paraula el Sr.
Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
L’article 90 de l’Estatut d’Autonomia, que tots vostès coneixen,
al seu títol cinquè, el nou Estatut d’Autonomia deia, parlava
específicament dels mitjans de comunicació. Les paraules
específiques que esmentava eren: que era imprescindible
"garantir la imparcialitat, la pluralitat i la veracitat”. En aquest
sentit s’ha de dir que tots els esforços orientats en aquest sentit
fan possible que el debat sobre el que ha de ser i el que és que
són els nostres mitjans de comunicació públics ha de ser com a
mínim compartit en aquesta cambra que és el fòrum on és
representada tota la ciutadania a través de cadascun dels partits
polítics.

En aquest sentit s’ha de dir també que hi ha un consell
d’administració on es va procurar ja en aquella llei del 85 que
hi hagués representació de tots els partits polítics. Però en el
camí, en la gestió dels mitjans de comunicació públics de la
nostra comunitat, el 23 de desembre del 2009 es va signar un
contracte programa entre el Govern de les Illes Balears i l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb molts elements
interessants compartits dins el Consell d’Administració i fins i
tot compartits per part de l’oposició, aspectes que tenen a veure
amb les pautes de programació i organització d’IB3, la
necessitat de finançament de l’ens públic en diverses anualitats,
l’assumpció per part del Govern de l’endeutament a curt i llarg
termini, també la regulació de funcions i aspectes organitzatius,

principis de funcionament, aspectes de programació, relacions
economicofinanceres en els períodes del 2009 al 2011 i moltes
altres qüestions que tenen a veure amb el funcionament de l’ens
públic. Tots aquests aspectes recollits en aquest contracte
programa.

Ens trobam amb un fet curiós, totes aquestes qüestions que
són fonamentals per al funcionament de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears per la relació que té amb el
Govern s’escapen avui per avui al control de l’oposició, al
control dels partits polítics que en aquesta cambra trien el
director general, avui per avui, i també fan altres moltes altres
funcions amb l’intent de millorar tant com sigui possible entre
tots aquests mitjans públics. Així la Comissió de Seguiment
esmentada en el punt quatre del contracte programa estableix
que la formaran dos representants nomenats per la Conselleria
d’Economia i Hisenda, altres dos de la Conselleria de
Presidència i quatre membres de l’ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, així en formen part el secretari general
tècnic de la Conselleria d’Hisenda, una altra persona de la
Conselleria d’Hisenda, el director general de Comunicació del
Govern i altres persones per part de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Tot això, fins aquí, poden semblar aspectes positius, però
ens crida molt l’atenció realment la relació directa que hi ha de
funcions que es donen, que s’atorguen a aquesta comissió amb
relació al Consell d’Administració d’IB3 on sí estan
efectivament representats i estam representats tots els partits
polítics, aquells que han de procurar, ja sigui des de l’acció del
Govern o ja sigui des de l’oposició, que els mitjans de
comunicació de la nostra comunitat tenguin la màxima
credibilitat i el màxim control i especialment en les èpoques que
estam actualment.

Així veim com les funcions de la comissió són avaluar el
compliment dels compromisos establerts en el contracte
programa lògicament, constatar l’evolució de necessitats de
finançament, proposar mesures correctores respecte dels
objectius establerts en tots els sentits no només quant a
finançament, elaborar un informe cada 31 de desembre respecte
de com ha funcionat aquest contracte programa, informar de
l’avantprojecte de pressuposts de cada exercici, analitzar l’índex
de producció pròpia i globalment el compliment dels serveis
públics encomanats, però dins un control també d’una sèrie de
línies que esmenta no tan directament les funcions de la
Comissió de Seguiment sinó d’allò que ha d’avaluar la
Comissió de Seguiment que té a veure amb els límits de
decisions estratègiques. S’esmenta, fins i tot en el contracte
programa, que qualsevol decisió estratègica, donat que encara
no tenim llei d’IB3, ha de passar abans pel Govern. 

Es diu també que les pautes de programació en tots els
sentits han de passar per aquesta comissió, les pautes
d’organització han de passar per aquesta comissió, la necessitat
de finançament de l’ens també passa per aquesta comissió, la
regulació de funcions i aspectes organitzatius també passa per
aquesta comissió, principis de funcionament essencials, aspectes
de programació, relacions economicofinanceres i fins i tot la
definició d’estructures materials i recursos professionals
necessaris. I vostès diran, si tot això fa la Comissió de
Seguiment, què és allò que fa o no fa el Consell
d’Administració d’IB3?, perquè és veritat que totes aquestes
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funcions semblen pròpies del Comitè de Direcció d’IB3, del
Consell d’Administració, doncs sí, efectivament, això són
exactament les funcions del Consell d’Administració d’IB3 on
sí estan representats tots els partits polítics.

Així podem observar que la constatació de l’evolució de la
necessitat de finançament es recull en el punt m) de l’article 7
que regula la Llei 7/1985, de l’ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. L’elaboració d’informe cada 31 de desembre
també la recull justament, quina casualitat, el punt e) de l’article
7 que parla d’una memòria anual de desenvolupament.
L’aprovació de l’avantprojecte dels pressuposts també la recull
el punt h) de l’article 7. L’anàlisi de l’índex de producció
justament la determina el punt l) de l’article 7. Així també els
punts c), l), k), f) fan referència directa a funcions que el Comitè
d’Administració de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears té encomanades on estan presents tots els partits polítics
i que justament -quina curiositat- té la mateixa coincidència, té
el seu igual en les funcions de seguiment del contracte
programa.

Arribats a aquest punt donada aquesta certa diria jo
duplicitat -amb una certa voluntat de ser benèvol- demanam que
ja que constatam que és realment a la Comissió de Seguiment
del contracte programa on es duen a terme totes aquelles
funcions fonamentals que una llei, la Llei 7/1985, que estableix
on han de ser presents tots els partits polítics, com a mínim, allà
on es fa tot això, ja he dit que és exactament igual que el que
ens tocaria a tots, també hi sigui present l’oposició. I l’únic que
demanam en aquest sentit, i ja veuen, han pogut observar estic
segur amb molta atenció, que la nostra proposició no de llei és
realment senzilla; concretament diem que, atesa la plena
aplicació d’aquest contracte programa, atès que aquest contracte
programa inclou la necessitat d’establir aquesta comissió de
seguiment per controlar el compliment de l’esmentat contracte
programa, amb unes funcions exactament iguals a les que té el
consell d’administració; atès que els diferents grups
parlamentaris tenen la funció de controlar la gestió d’IB3, és la
nostra feina, i amb tota la millor voluntat la volem
desenvolupar; atesa la voluntat de l’oposició de tenir
coneixement d’aquelles qüestions que són fonamentals per al
correcte funcionament de l’ens públic, i per tots aquests motius
demanam que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern
de les Illes Balears a incloure un representant -no demanam res
més- de cada grup parlamentari de l’oposició, diputat o persona
nomenada per cada grup, com a membres de la comissió de
seguiment del contracte programa d’IB3, just per allò que ens
han encomanat els ciutadans de les Illes Balears, que no és altre
que procurar el bon funcionament de totes aquelles qüestions
que tenen a veure amb el Govern, amb tots els seus organismes
i molt específicament amb una situació econòmica adversa, on
s’hauran de prioritzar molt bé totes les accions que es duguin a
terme, molt especialment aquelles que tenen a veure amb els
mitjans públics que, com saben, tenen un alt cost, tenen una alta
repercussió en el pressupost, i que en el moment de poder
decidir, de poder fer aportacions, de poder ser al costat del
Govern si és necessari, perquè tot allò que hagi de ser es pugui
dur a terme amb el màxim criteri, però també amb el màxim
consens, per a no estar abocats que hi hagi paralAlelismes entre
l’àmbit de decisió de formal i l’àmbit de decisió informal des
d’on realment es duguin a terme les decisions i no des d’allà on
correspon, demanam la benevolència del Govern, l’entesa del
Govern, la convicció que és necessari que tots hi siguem

presents per tal que els mitjans públics tenguin la màxima
credibilitat, la màxima connivència de tots els que som aquí i la
màxima participació per millorar tot allò que siguem capaços de
millorar en el nostre entorn.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, molt breument, ens dividim el temps
amb la representant d’Unió Mallorquina.

Senyores i senyors diputats, Sr. Serra, el contracte programa
signat entre el Govern de les Illes Balears i l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears no és un mitjà de control del
Parlament sobre el Govern, sinó un mecanisme de control del
Govern sobre l’ens públic, es tracta idò d’un instrument que
serveix perquè el Govern faci un seguiment de com es
desenvolupa l’activitat d’aquest ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, no involucra, per tant, l’oposició, que ja
compte amb els seus mecanismes de control. Vostè mateix n’ha
parlat, del consell d’administració, però tots aquests
mecanismes estan regulats a través d’una comissió
parlamentària que, com vostè sap molt bé, existeix i se’n fa un
ús cada mes.

A través d’aquesta nova regulació que també prepara el
Govern i que en el pròxim plenari començarem ja a debatre una
de les lleis del Consell Audiovisual, on el seu grup ha participat
d’una manera molt activa, també és un mecanisme més de
control envoltant aquest tema.

També sabem que es treballa, que està ja molt avançada la
llei de l’ens de Radiotelevisió de les Illes Balears, a la qual
pròximament el Parlament segurament podrà també ja entrar a
debat.

També hem de reconèixer que sí que és cert que queda una
llei, que està molt endarrerida i que possiblement seria aquella
que vendria a fer de marc general, seria la llei de tot el sector
audiovisual, que és cert que encara queda temps per treballar,
queda temps per fer, però entenem que a través de la comissió
parlamentària que ja existeix, precisament per exercir aquest
control damunt l’ens, damunt els consells d’administració i
damunt les noves lleis que el Govern ha preparat i que entraran
pròximament en aquest Parlament, crec que aquesta funció de
control per part dels grups de l’oposició està representada.

Per tant, el nostre vot en aquest cas serà contrari a la seva
iniciativa. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui
parlam de Radiotelevisió de les Illes Balears, concretament
d’IB3, i parlar d’IB3 he de dir que s’han fet, dins la present
legislatura, grans avanços cap al model de televisió que la
majoria dels aquí presents volem. Tenim la televisió autonòmica
en català propi de les Illes, se segueixen criteris de servei públic,
d’imparcialitat, però també s’han fet grans esforços per
disminuir el deute, gràcies a les reduccions i optimitzacions de
despesa que han dut a terme els actuals gestors.

IB3 fou la primera empresa pública que s’avançà a la crisi,
ja en el juliol del 2009 es reduïren els sous dels directius un
10%; es reajustà la plantilla; congelació dels salaris en el 2009.

L’aportació del Govern per a l’any 2010 a IB3 és de 61,2
milions d’euros, a simple vista pareix molt, però si tenim en
compte l’aportació del Govern de fa dos anys, és a dir, del 2007,
s’han reduït en un 40%, i de passada s’obté, això és important,
més audiència que mai. Això és molt important, però també és
important una bona planificació amb els objectius clars, amb
una certa seguretat de pressupost, amb uns controls de
seguiment i per això es va signar el contracte programa que avui
és qüestió de debat. Gairebé podem assegurar que IB3 és
l’empresa amb més controls: comissió de control parlamentari,
consell d’administració, direccions adjuntes, Sindicatura de
Comptes.

Hem de tenir en compte que el contracte programa es va
signar dia 23 de desembre del 2009, és a dir, fa cinc mesos.
Crec interessant veure com aquests objectius, amb sols cinc
mesos de marcar-se s’acompleixen satisfactòriament, més si
tenim clar que aquests objectius s’han d’acomplir abans del
desembre del 2011. Els objectius de proximitat, prioritat de
contingut d’interès balear, s’acompleixen en un 85%; cobertura
i difusió dels principals esdeveniments de Balears
s’acompleixen en un 75%; informació veraç, rigorosa,
contrastada i d’interès públic, recentment IB3 notícies ha estat
reconegut com a millor programa informatiu autonòmic 2009
per part de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències de la Televisió;
programes divulgatius, documentals i debats plurals
s’acompleixen al cent per cent; mínim del 5% de programació
infantil s’acompleix al cent per cent; mínim del 60% del
pressupost de producció d’IB3 Televisió per a producció pròpia
també s’acompleix al cent per cent; costs dels drets esportius
inferior al 10% del pressupost de l’ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears també s’acompleix al cent per cent;
programes d’IB3 Ràdio amb producció pròpia s’acompleix al
cent per cent; impuls de la producció de ficció de proximitat, al
90%; 5% del pressupost d’IB3 Televisió al cinema, el 60%;
promoure el creixement i consolidació de la indústria
audiovisual balear s’acompleix al 65%, etcètera.

Tot i així, crec que amb cinc mesos s’han aconseguit molts
dels objectius que s’han marcat per al desembre del 2011, és a
dir que per a d’aquí a un any i mig, i apostar per la qualitat de
la programació, el que ha suposat un increment elevat de les
audiències, tant d’IB3 Televisió, com d’IB3 Ràdio.

A part d’això, i per afegitó, tots sabem la falta de credibilitat
dels ciutadans cap a la classe política i la reacció davant aquesta
creim que no és més que apostar per la transparència en totes les
nostres gestions i moviments. Crec molt adients les paraules del
Sr. Serra quan es refereixen a la necessitat de donar
transparència a la gestió, direcció i orientació del primer mitjà
de comunicació públic de les Illes Balears; aquesta és donar
cabuda a l’oposició a fi i efecte que tots tinguin o parteixin de
la mateixa informació; donin suggeriments i aportin la seva
experiència en tots els temes que ara mateix tracta l’executiu, ja
perquè no dir-ho, no estam en un moment dolç en cap sentit.

Per tant, des d’Unió Mallorquina donarem suport a aquesta
proposició no de llei, ja que entenem que és una passa més
ajuntar esforços i donar més transparència i credibilitat.
Radiotelevisió de les Illes Balears no només ha de donar
explicacions sobre els seus avanços al Govern, sinó també als
grups parlamentaris que li donam suport.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputades. Sr.
Serra, tots estam d’acord que els mitjans de comunicació han de
tenir voluntat de servei públic i que s’han de regir pels principis,
tantes vegades invocats, d’objectivitat i de transparència, perquè
això sigui possible hi ha d’haver mecanismes que situïn la
gestió d’aquests mitjans de comunicació més enllà del control
del Govern de torn i que facin impossible que els governs
utilitzin aquesta televisió pública com a un instrument de
propaganda o de treure avantatge partidista.

Crec que podríem exemplificar aquests principis dient que
allò que no hauria de tornar ser mai és el model de televisió
autonòmica d’IB3 de la legislatura anterior, un model que la cap
de gabinet del president del Govern passava a ser la directora
general; que els informatius s’assemblaven al NODO; que els
programes de debat per als membres de l’oposició eren
vertaderes emboscades, i li parl per experiència pròpia, i que
s’emetien reportatges en què els membres dels moviments
ciutadans que s’oposaven al Govern eren filmats amb càmera
oculta. Tot això, és evident, Sr. Serra, senyores i senyors
diputats, que no hauria de tornar passar mai més.
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Com ho hauríem de fer per què aquestes coses no tornin
passar més, per què realment hi hagi una televisió de servei
públic, hi hagi una televisió que es regeixi per aquests principis
d’objectivitat i de transparència? Crec que hi ha diversos
sistemes, hi ha diversos mecanismes, hi ha diverses decisions
polítiques a prendre: una seria, per exemple, l’elecció de
directius, de dirigents, de director general en aquest cas, que no
siguin persones amb carnet de partit, sinó professionals de
prestigi; un model que, li puc reconèixer, no vàrem ser capaços
de posar en pràctica en el moment de l’elecció del nou director
general d’IB3, però que volem que la propera llei de l’ens
públic reculli. Un model, per cert, que sí va ser triat a l’hora
d’elegir la directora de Televisió de Mallorca, que ara el Partit
Popular vol llevar, cosa que demostra ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

... cosa que demostra que una direcció general independent
i professional no la podem suportar.

Una segona cosa que es pot fer per avançar en la direcció
correcta dels mitjans públics és l’elecció de càrrecs directius i
d’òrgans de direcció per majories qualificades. Com sap el
Partit Popular, és el sistema que volem per a la propera llei de
l’ens públic, un sistema d’elecció que ara, des de l’oposició,
vostè reclama, però que resulta dubtós que haguessin instaurat
en el cas de governar.

Una altra possibilitat, un altre camí que s’ha d’emprendre,
és la creació d’una autoritat audiovisual, allò que tots els països
d’Occident moderns diuen una autoritat audiovisual, i que és el
que estableix la llei de propera aprovació del Consell
Audiovisual, una autoritat audiovisual que també tendrà un
important paper de control i supervisió i que, per cert, també
serà amb membres elegits per majoria qualificada i amb perfil
professional i independent. Aquestes són algunes de les passes
que es poden fer en aquest camí de la televisió com a servei
públic i de garantia d’objectivitat.

Ara el Partit Popular ens ve amb una proposta curiosa, que
és la presència del grup de l’oposició, dic del grup de l’oposició
perquè és el que diu aquesta proposta, a la comissió del
seguiment del contracte programa. Per aquesta banda, la
proposta ja és insòlita, perquè tots aquells òrgans que preveuen
la presència de representants del grup parlamentari a distints
fòrums, a distints òrgans, a distints consells, això està previst,
mai no fan una distinció entre grups de l’oposició i grups no de
l’oposició, però el Partit Popular el que proposa, sembla ser, és
la presència del grup de l’oposició. Per tant, nosaltres, per
exemple, no hi seríem, hi seria el Partit Popular i no hi serien els
altres.

(Remor de veus)

L’aparença d’aquesta proposta és anar en la línia d’afavorir
la transparència, nosaltres entenem però que és una proposta
poc reflexionada, perquè no pren en consideració la naturalesa
d’òrgan, no pren en consideració la naturalesa d’aquesta
comissió de seguiment del contracte programa. El control
parlamentari, Sr. Serra, ja hi és, és a la comissió de control
d’IB3 que tenim en aquest Parlament i que es reuneix
regularment, i la presència dels diferents grups també hi és, hi
és en el consell d’administració i nosaltres entenem que la nova
llei ha de millorar la fórmula de presència en el consell
d’administració, per un sistema d’un consell de direcció elegit
per majoria qualificada, amb gent de perfil professional i
independent per majoria qualificada, elegits per membres de tots
els grups de la cambra. Un consell de direcció que haurà de tenir
més atribucions i que haurà de tenir, a més, un mandat que no
coincideixi amb la legislatura, com a mesura addicional de
garantia i d’independència respecte del govern de torn.

Crec que estant així les coses, aquesta és una proposta que
és un pur gest de cara a la galeria perquè la comissió de
seguiment, com ja li han explicat portaveus anteriors, és un
òrgan que crea el propi contracte programa, que per tant podria
existir o no existir i que la seva funció, com el seu propi nom
indica, és de fer un seguiment d’un contracte que està establert
entre el Govern i l’ens públic, i per tant que entenem que els que
hi han de ser presents són les dues parts signants del programa,
signants del contracte programa: el Govern, d’una banda, i l’ens
públic de l’altra.

Nosaltres, per tant, entenem que aquesta no és una proposta
rigorosa, ni seriosa i hi votarem en contra, però també li anunciï
que continuarem treballant per a aquestes propostes, que jo ja he
enumerat, que permetin avançar en la línia d’uns mitjans públics
amb vocació de servei i amb garantia d’objectivitat i
d’utilització no partidista. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies. Sr. Serra, no sé per on he de començar, perquè els
que m’han precedit en l’ús de la paraula han dit moltes coses
que jo ara repetiré, segurament, però miri, començaré per una
cosa: quan llegeix l’Estatut convé que llegeixi l’article que vol
llegir, dos i tres endavant i dos o tres endarrera, per si de cas hi
ha qualque cosa penjada per allà devora que li pot ser útil, i en
aquest li hagués estat bastant útil, perquè hagués trobat l’article
91, que explica coses que vostè sembla que a la seva intervenció
ha volgut passar per alt. No és una qüestió de transparència ni
una qüestió de participació, i ho sap vostè tan bé com jo, ho sap
vostè tan bé com jo.
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Nosaltres, el nostre grup no ho haguera fet, presentar aquesta
PNL no ho haguera fet, no haguérem presentat una proposició
de llei d’aquest tipus. La qüestió però és irrellevant tant si jo li
dic açò com el que vostè ha fet, que està en tot el dret, la qüestió
és contestar una pregunta: ha l’oposició de ser representada en
els òrgans de gestió? Ha l’oposició de ser representada en els
òrgans de govern? En els de gestió també hi ha de ser? És una
pregunta que és útil que ens facem, perquè tenim un sistema que
funciona amb una sèrie de paràmetres en els quals un suposa
que l’oposició ha de ser a uns llocs, que el Govern ha de ser a
uns altres, que els gestors han de ser a uns altres, cadascú té el
seu lloc en aquest sistema, i la proposta que vostès fan avui aquí
descolAloca aquestes ubicacions, no sé si, sent benvolent, direm
que sense mala intenció.

Jo li he donat voltes i crec que la resposta és que no hi ha de
ser l’oposició en els òrgans de gestió, i açò no té res a veure
amb la transparència ni amb la participació ni amb el dret que
té l’oposició de controlar l’executiu, no té res a veure, són
ubicacions distintes per a coses distintes. Nosaltres aquí, en el
Parlament, participam, fem lleis, discutim, controlam el Govern,
però no gestionam, no és la nostra feina; el nostre sistema
preveu mecanismes per controlar i tenir coneixement d’aquelles
qüestions que són fonamentals per al correcte funcionament de
l’ens públic, com diu vostè a la proposició no de llei.

I miri, jo he cercat i només li plantejaré uns quants
exemples, el temps no és infinit i per tant no vull avorrir
tampoc, però veurà, miri: tret així una mica variat, perquè no es
vegi tampoc que és cosa d’uns i no dels altres: Conveni de
colAlaboració amb la Conselleria de Presidència i Esports del
Govern de les Illes Balears en matèria de voluntariat, signat a
Palma el 3 de novembre del 2004, entre la consellera Sra. Puig
i el rector Sr. AvelAlí Blasco, cinquè, pacte cinquè: comissió de
seguiment, no hi ha l’oposició, no hi ha l’oposició; hi ha
membres del Govern i membres de la Universitat, no hi ha
l’oposició; Conveni de colAlaboració entre el Ministeri de
Foment i el Govern de les Illes Balears en matèria de carreteres,
signat pel Sr. Álvarez Cascos i la Sra. Cabrer, clàusula vuitena:
es crea una comissió bilateral mixta de programació, seguiment
i control d’aquest conveni, tampoc no hi ha l’oposició, no hi ha
de ser, hi ha representants del Govern i representants del
Ministeri de Foment i del Govern de l’Estat; Conveni de
colAlaboració entre l’administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca, aquest firmat
pel president Antich i el president Marc Pons, actuacions per al
desenvolupament d’inversions de l’Estat a les Illes Balears: es
crea una comissió de seguiment on hi ha membres del Govern
i del consell insular, evidentment no hi posarem aquí membres
del Consell Insular de Formentera, per exemple, o no hi
posarem aquí membres d’aquest Parlament; Conveni entre
l’empresa Dornier de l’Ajuntament de Palma per prioritzar la
contractació d’aturats de llarga durada i persones amb
discapacitat, es crea una comissió de seguiment, que serà
formada per dos representants de l’Ajuntament de Palma,
designats per l’àrea de mobilitat, i dos representants de Dornier,
evidentment. Els acords, els pactes, els convenis entre dues
parts quan es creen comissions de seguiment d’aquests convenis
o aquests acords, són els membres de les dues parts els que
s’encarreguen de vigilar i controlar que allò es fa com Déu
mana. No hi ha lloc per a terceres persones no involucrades o
tercers grups no involucrats per dir res, els mecanismes de
control les tenim a una altra banda, els feim d’una altra manera,

en el sistema que ens hem donat, a no ser que se vulgui proposar
un altre sistema. 

Però bé, jo no els vull avorrir, però aquí tenc un contracte
econòmic de la Universitat de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya, un contracte programa entre l’Administració General
de l’Estat i RENFE, un contracte programa entre la Comunitat
de Madrid per al desenvolupament plurianual de la Universitat
d’Alcalà. I, per cert, contracte programa entre la Corporació
Catalana de Radio i Televisió i la Generalitat de Catalunya,
comissió de seguiment, es crea una comissió de seguiment
integrada per dos representants del departament d’Economia,
dos representants del departament de Presidència i dos
representants de la Corporació Catalana. Cap sorpresa. Més
enllà, contracte programa entre l’ens públic de la Televisió
Basca per al període 2007-2010, exactament el mateix, crec que
ho han copiat. I finalment, el nostre famós contracte programa
de la nostra televisió pública entre el Govern i la televisió. 

És evident que no només ho dic jo, sinó que hi ha un sòlid
i consolidat costum de fer les coses així, i ara vénen vostès i ens
proposen fer una cosa radicalment distinta per veure com
funciona i per si nosaltres podem saber alguna cosa més. Si la
premissa exposada pel Sr. Serra fos certa, tot açò estaria
equivocat, tothom estaria fent malament les coses, perquè
estaria impedint que l’oposició, amb el seu dret de control i de
vigilància del que fa el Govern, pogués exercir la seva funció.
Els contracte programa, ho sap molt bé el Sr. Serra, són
instruments de gestió, estan estesos a molts d’àmbits, a l’àmbit
del transport públic, a l’àmbit sanitari, a l’educatiu, en aquest
cas a l’àmbit audiovisual. 

En el cas que ens ocupa, aquest contracte programa defineix
obligacions de servei públic que té l’ens, la contraprestació
econòmica que li ha de donar el Govern i es defineix en aquest
contracte programa què és el que hi haurà i per què. I l’únic que
fa la comissió de seguiment és controlar que açò sigui possible.
No és l’àmbit d’actuació de l’oposició aquest. Com vostès
assenyalen molt bé, l’àmbit de l’oposició és aquell allà on es
pugui tenir coneixement i es pugui controlar la gestió d’IB3. El
nostre Estatut, si hagués llegit un poc més vostè, ho defineix a
l’article 91, no al 90, al 91 “control parlamentari. Correspon al
Parlament de les Illes Balears el control de la ràdio i la televisió
pública de les Illes Balears, mitjançant una comissió
parlamentària”. Una comissió parlamentària on vostè hi
participa. Allò és el lloc adequat, aquesta comissió de control és
l’àmbit allà on vostès, l’oposició, poden i han d’exercir el seu
control en tot el que faci l’ens públic i els seus directius. I
sabem que ho fan, nosaltres també ho feim i també ho vàrem fer
en el passat, ho vàrem fer quan vostès governaven.
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Però a més i vostè ho ha mencionat, tenim el consell
d’administració. El consell d’administració és un òrgan de
direcció de l’ens, no de supervisió, de veure si ho hem fet bé i
veure si s’han complit uns paràmetres determinats; no, és un
òrgan de direcció i surt d’aquest parlament i els candidats són
proposats per diferents grups parlamentaris, vostè ho sap molt
bé. El seu grup concretament en va proposar set. Per tant, en el
consell d’administració hi ha set persones que d’alguna manera
representen la sensibilitat del grup que vostè representa, set
persones en el consell d’administració i sis persones que tenen
vostès a la comissió de control. Si amb aquestes tretze persones
no poden tenir un control o no poden controlar el que fa l’ens,
jo crec que el problema no és dels òrgans que hi ha, ni de la
comissió de control, ni del consell d’administració, cerqui'l a
una altra banda, jo no li ho vull ni indicar, però cerqui'l a una
altra banda, perquè lloc n’hi ha. I a més, sap vostè que es fan
preguntes, que es proposen temes; és a dir, aquests organismes
no estan aturats, ni morts, funcionen i funcionen tant
raonablement bé com qui els composen volen que funcionin.
Per tant, vostès tenen totes les possibilitats, tota la capacitat per
poder controlar el que fa el Govern o el que fa IB3 i els seus
directius.

Per acabar, si tot va bé la setmana que ve discutirem aquí la
Llei de l’audiovisual, del Consell Audiovisual. El Consell
Audiovisual és un òrgan nou i és un òrgan necessari, perquè té
encarregada la vigilància i el control del compliment de les
obligacions de servei públic que té l’ens de Radiotelevisió i que
tenen les emissions públiques d’audiovisual. Aquell consell
audiovisual també serà un òrgan que elegirem aquí i també
l’elegirem amb un nombre determinat i amb unes majories
determinades que farà que hi hagi persones amb sensibilitats
que representaran la pluralitat d’aquest parlament. I si açò és
així, serà un lloc més allà on vostès, l’oposició, d’alguna
manera, tindran control, coneixement i capacitat de vigilància
del que fa l’ens, els seus directius i el Govern.

Per tot açò, el nostre grup manté que l’oposició té
mecanismes més que suficients per conèixer i saber què es fa a
IB3 i per controlar la feina desenvolupada pels seus directius,
així com per controlar i seguir el compliment del contracte
programa. La presència a la comissió de seguiment no és el lloc
més adequat per complir els seus objectius. Nosaltres votarem
en contra, vostès tal vegada l’haurien de retirar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Vol fer ús de la paraula el Sr. Serra?

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Ribalaiga, realment he de valorar que ha fet una anàlisi un pèl
ingènua, un pèl ingènua entre altres coses perquè quan vostè ha
esmentat tot aquella sèrie de comissions de seguiment ha obviat
un tema que vull pensar que ha estat sense voler, i és que cap
dels contractes que han merescut aquelles comissions de
seguiment que vostè ha esmentat, cap ni un, tenia un organisme
exactament paralAlel per fer exactament també les mateixes
funcions, justament. Crec que vostè no ha acabat d’entendre, tal
vegada m’he explicat molt malament, la meva intervenció quan

li deia precisament que és un problema de duplicitat i que hi ha
no només una comissió de seguiment, hi ha tot un organisme on
hi estam representants tots que porta a terme exactament les
mateixes funcions, justament. 

I permeti'm que no caigui en la ingenuïtat si després podem
avaluar amb molt de coneixement la primera acta d’aquesta
reunió. Sap què es va decidir en aquesta primera acta? Li ho dic
perquè és interessant exemplificar per què serveix aquesta
comissió de seguiment, crec que és molt interessant que tots
s’atenguin al primer acord de tots d’aquesta comissió de
seguiment. Mirin, la presidència de la comissió serà semestral
i alterna, s’acorda que Gina Garcias sigui la presidenta del
primer semestre. Justament aquell organisme que té funcions
exactament paralAleles a les del consell d’administració, que
llavors li esmentaré un parell d’acords per cert, la controla, no
només en participa, sinó que la presideix la cap de premsa del
president del Govern de les Illes Balears. Això és tot un
exemple de transparència que sense cap dubte mereix ser
esmentat, sense cap dubte!

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

Per tant, no em parli de si el director general tenia o deixava
de tenir, d’aquest tema no passi pena que també en parlarem. 

Acords, perquè vegi que no tenen cap transcendència els
acords que es prenen a la comissió de seguiment. Miri, arriba
cuinat i fet al consell d’administració, on sí hi són presents tots,
acords de la següent transcendència: "elevar al Consell de
Govern una petició de revisió puntual del contracte programa";
miri, a la primera comissió ja el canviaven. Segona: "fer una
proposta de les estructures materials i els recursos professionals
adients per a la consecució dels seus objectius"; justament
decideixen fins i tot la plantilla específica que l’ha de portar a
terme. És una qüestió que no té cap transcendència i és una
qüestió estricta de seguiment del contracte programa, ho entenc,
no passi pena. L’única cosa que intent denunciar és la duplicitat.
"Fer un nou cos d’editors per a la ràdio i la televisió i tècnics de
continuïtat"; fet que també arriba cuinat al consell
d’administració. Han decidit fer un segon canal de televisió i
han decidit qüestions relacionades amb la ràdio i altres temes
que com pot observar no haurien de passar desapercebuts
perquè la generació, fins i tot la creació d’un cos d’editors, com
es va decidir en ferm en aquesta comissió, és entre altres coses
una competència del consell d’administració d’IB3, on hi són
presents, em diuen que no, però els deman que per favor revisin
la llei i veuran que el punt f) de l’article 7 parla de la
determinació de les plantilles de tota la companyia, incloses les
societats i les modificacions adients que es portin a terme.

Per tant, primera qüestió, no és insignificant que ho hagin
fet, permetin-me que alliberem un punt d’ingenuïtat que vostè
cerca i intenti pensar que s’intenta governar des de fora d’on hi
ha l’oposició, des d’allà on hi ha efectivament aquell control
que tots ens hem donat en aquesta cambra. Segona qüestió, els
acords són acords que disparen directament contra les funcions
d’aquest consell d’administració. Tercer, no em digui que no
mereix seguiment perquè darrerament hem conegut l’informe de
la Sindicatura de Comptes i parla de més d’un 40% de
desequilibris pressupostaris de l’any anterior i estic convençut
i esper que aquest contracte programa canviï. No em parli
tampoc de desequilibris i especialment per allò que comenta el
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Sr. Llauger, quan recentment hem vist com una exdirectora de
la ràdio, per cert directament triada per partits que tenen a veure
amb els que donen suport al Govern, va rebre una sentència
ferma segons la qual havia de pagar 4.000 euros determinades
persones per intentar controlar el dret legítim dels treballadors
d’IB3 Ràdio per manifestar-se. No em digui que no mereix
també això el control que pertoca. I no sé quin punt de manca de
transparència que vostès avui votant en contra d’aquesta
proposta intenten desmuntar.

Sr. Ribalaiga, senyors portaveus dels diferents grups, es
donen tres circumstàncies que sense cap dubte mereixen el vot
favorable sobre aquesta qüestió. La primera d’elles, cap dels
contractes que vostè ha esmentat té cap organisme que tengui la
funció específica de controlar exactament allò que vostès
pretenen fer a través d’un organisme paralAlel. Dos, queda
constatat que vostès intenten controlar amb la responsable de
comunicació del Govern presidint l’acte cadascuna d’aquelles
decisions que mensualment es porten cuinades a un consell
d’administració on vostès també tenen majoria, fet que vostè
obvia a la seva intervenció. La transparència és de boquilla
perquè quan vostès neguen això, alguna cosa passa perquè no ho
vulguin fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, ha d’anar acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. Si em permet dos segons més, li agrairia
la seva generositat. Alguna cosa passa perquè vostès no ens hi
vulguin. Són decisions que efectivament s’haurien de prendre
per part del comitè d’administració i vostès ho prenen a un altre
àmbit. Molt per controlar, efectivament, en una qüestió
econòmica i que crec que a tots en aquests moments ens afecta,
una qüestió que és el dia a dia de tots i no sé si ens hauríem de
plantejar coses molt més serioses, com una retallada encara molt
més important d’IB3, no sé si la desaparició d’alguns dels seus
elements i moltes altres qüestions que sí preocupen, com les que
s’anuncien als mitjans de comunicació, amb aquesta manca
d’ajust a tot allò que estableix la Sindicatura de Comptes i sí
que preocupa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

...no més que com es reparteixen els recursos a la nostra
comunitat. Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Conclòs el debat procedirem a la votació.

Passam a votar. Votam.

Vots a favor, 29. Vots en contra, 26.

(Aplaudiments i aldarull)

Repetim, vots a favor 29; vots en contra 26; cap abstenció.
Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
967/10.

V) Compliment de la Moció RGE núm. 10175/09,
relativa a foment de la indústria del sector aeronàutic a les
Illes Balears, aprovada pel Ple de la Cambra en sessió de
dia 29 de setembre del 2009 (Escrit RGE núm. 1850/10, del
Grup Parlamentari Popular).

Passam ara al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon
a la compareixença de la consellera de Turisme per tal de retre
comptes del compliment de la Moció RGE núm. 10175/09,
relativa a política de foment de la indústria del sector aeronàutic
de les Illes Balears, que fou aprovada pel Ple de la cambra en
sessió de dia 29 de setembre de 2009.

Per part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Rodríguez té
la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En
abril de 2008, a través de una PNL, en la que se pedían
actuaciones del Govern para el mantenimiento de la sede de
Spanair en Baleares, el Partido Popular le pedía la redacción de
un estudio del sector aeronáutico, convencidos de la necesidad
de conocer la dimensión y su incidencia en el PIB de las Islas
Baleares de este importante sector económico. Ese estudio no se
realizó al no prosperar esta PNL, a pesar de reconocer todos los
grupos de la cámara que apoyaban al ejecutivo por aquel
entonces la necesidad de potenciar este sector.

El Grupo Parlamentario Popular insistió en marzo de 2009
con otra iniciativa, en este caso una interpelación, en la que se
proponía la necesidad del fomento de la industria del sector
aeronáutico en las Islas Baleares; interpelación que se debatió
en esta cámara el 9 de junio y en la cual se hacía una
descripción de la situación agónica del sector aeronáutico, en la
que había compañías aéreas en la quiebra, otras que habían o
han dejado de operar, industrias auxiliares en dificultades,
empresas aeronáuticas abocadas al cierre y una alarmante
deslocalización de una de ellas, posiblemente la más importante.
Un panorama que debe de preocupar, sin duda, a cualquier
representante público y que el Partido Popular pretendía
mediante su actuación parlamentaria poner sobre la mesa para
ver entre todos de poner soluciones más convenientes que
variasen definitivamente el panorama casi dantesco de un sector
que consideramos todos vital y decisivo para la economía de
nuestra comunidad autónoma. 
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Es cierto que tanto el Govern como el resto de grupos
parlamentarios, coincidieron en su intervención en poner de
manifiesto su apoyo decidido a tomar iniciativas positivas que
habían sido descritas en la intervención del portavoz del Partido
Popular. Y también es verdad que esta voluntad de colaboración
y de coincidencia en su apoyo a un sector vital para nuestras
islas se vio reflejada al aprobarse por unanimidad 8 de las 9
propuestas, ya que una, la cuarta, fue retirada, al informar el
Govern que ya estaba en funcionamiento. 

Hoy, 18 de mayo de 2010, transcurrido el tiempo que
establece el artículo 154 del Reglamento del Parlament, nos
disponemos a pedir al Govern de las Islas Balears que rinda ante
este pleno de este parlamento cuentas de los actos realizados
para cumplir lo que esta cámara acordó en septiembre de 2009.
Nos disponemos a revisar 7 de los 8 puntos, por cuanto el 7
todavía no ha expirado el plazo para su realización. 

En la primera de las propuestas pedimos el impulso de las
actuaciones tendentes a universalizar el descuento de residentes
en bonos interislas y hacía la península para todas las personas
empadronadas en las Islas Baleares. Nos gustaría conocer,
miembro del Gobierno que nos conteste, los avances que se han
realizado desde entonces en este campo así como el calendario
que necesitamos recorrer para alcanzar este loable objetivo tan
perseguido por este parlamento.

En la segunda propuesta, el Govern debía establecer un plan
de ayudas financieras y abrir lineas específicas de crédito
mediante ISBA, como ente autonómico de financiación y pedir
al Gobierno de España que a través del ICO se implicase en este
proyecto de ayuda financiera para aquellas empresas ya
establecidas así como las que quisieran ubicarse en las Islas
Baleares, ayudando a consolidar y ampliar con ello el número
de empresarios del sector aeronáutico que podrían crear empleo.

El punto tercero instaba al Govern a establecer ayudas
específicas para incentivar la investigación, el desarrollo, la
recerca, el desenvolupament i la implantació, en un sector que
precisa por su especificidad de la investigación y de su
implementación en las Islas Baleares. Es cierto que un objetivo
que persigue y busca el desarrollo y fomento del sector
aeronáutico en las islas precisa de un ámbito de un ámbito
geográfico de actuación más amplio, de más competencia. Por
ello en el punto cuarto se instaba al Govern, junto al Gobierno
de España y la Comisión Europea, el diseño de un plan de
actuación tendente a favorecer la consolidación y un mayor
desarrollo del sector aeronáutico en nuestras islas. No es posible
alcanzar el objetivo que perseguimos sin disponer de terrenos en
los que favorecer y potenciar el desarrollo y fomento de este
sector, por lo que en el quinto punto se proponía la transferencia
a esta comunidad autónoma tanto del aeródromo de Son Boned
como de los terrenos ubicados en Maó i Sant Lluís en Menorca,
espacio donde ubicar industrias y centros de formación
vinculados al sector.

Es imprescindible que el motor de la economía balear en
Mallorca, el aeropuerto de Palma, se continúe gestionando sin
intervención alguna de las instituciones públicas y empresariales
de nuestra isla. Me refiero sólo a la isla de Mallorca porque así
lo recuerda la moción, pero trasladaría la actuación a los tres
aeropuertos insulares de las islas, al de Mallorca, al de Menorca
y al de Ibiza, porque creemos que son instrumentos
dinamizadores de la economía y fomento de empleo, que hoy en
día podrían conseguirse mejores objetivos si participásemos en
la gestión de los mismos. Por eso queremos saben, señores del
Govern, qué calendario hay planteado para cumplir lo que
establece el Estatuto de Autonomía y el compromiso firme que
realizó en su visita a Mallorca el presidente del Gobierno de
España, el Sr. Rodríguez Zapatero, en este sentido.

Y por último el punto 8, la cámara dio un apoyo implícito y
explícito al anuncio del Gobierno de su deseo de materializar la
instalación en las Islas de un centro nacional de referencia para
el sector aeronáutico. 

Es verdad que las propuestas son ambiciosas, son
interesantes, pero no hay que olvidar que esta comunidad
autónoma sufre la tasa de desempleo más grande que ha tenido
en su historia, y que el futuro evidentemente sólo se puede
construir si somos capaces de enfrentarnos a la situación, de
afrontarla y de con valentía plantearnos qué hemos de hacer,
dónde hemos de crecer para que los 127.000 parados que había
en el primer trimestre en la encuesta de población activa puedan
encontrar un lugar para desarrollar su trabajo que se merecen.
Por eso nos gustaría conocer, casi ocho meses después de estos
acuerdos, cómo se encuentran actualmente las gestiones
realizadas y los objetivos que se han alcanzado en estos puntos,
que consideramos de vital interés para la economía y el futuro
de nuestra comunidad. 

En definitiva, señoras y señores diputados, venimos aquí
porque creemos que es imprescindible que el Govern rinda
cuentas a este pleno, a esta cámara, de las actuaciones que ha
hecho, de aquéllas que han tenido éxito y de aquéllas que no han
tenido tanto, para poder entre todos insistir y continuar
persiguiendo el objetivo de volver a crear riqueza en este país,
que volvamos a ser punteros en creación de empleo, que
volvamos a tener índices más racionales de paro en nuestra
comunidad, y que por supuesto seamos capaces entre todos de
aunar esfuerzos para materializar las propuestas que
unánimemente aprobó esta cámara. Ésta es la voluntad que el
Partido Popular tiene al venir aquí a pedir estas explicaciones,
que creemos que son de obligado cumplimiento y que estamos
seguros que el Govern, por boca de su portavoz, va a hacer
presentes en esta cámara.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Correspon ara la intervenció de la
consellera de Turisme, Sra. Barceló.
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LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Diputat portaveu del Partit Popular, evidentment jo agraesc
l’oportunitat, i a més ha de ser així, que el Govern doni comptes
de les seves actuacions i sobretot en una matèria tan estratègica
com és la que fa referència al sector aeronàutic, un sector
estratègic no només per la seva capacitat de creació de feina, i
sobretot viscut el viscut de destrucció de llocs de feina en aquest
sentit a diferents empreses, que bé no han aguantat el cop de la
crisi o bé s’han deslocalitzat a altres indrets. Per tant en aquest
sentit és evidentment una preocupació bàsica, però també alhora
el sector aeronàutic és estratègic, com molt bé també coneix el
portaveu del Partit Popular, per la seva capacitat de
connectivitat, per ser capaç a una comunitat autònoma com són
les Illes de ser encara més estratègic que a un altre indret perquè
vol dir connectivitat, i per tant en aquest sentit aquest doble
interès del Govern a mantenir una política de compromís
aeronàutic, perquè suposa creació de riquesa, creació
d’ocupació i evidentment connectivitat, i connectivitat en
matèria turística, en matèria de transport, és un element
important.

En aquest sentit podem assenyalar que malgrat alguns dels
compromisos que es van establir aquí per part del Govern,
compromís de treballar per complir cadascun dels acords
contrets, i evidentment aquest és el reconeixement obligat,
estam totalment d’acord amb aquestes propostes que es van
aprovar aquí en aquest plenari, i a més a més compromesos
obligatòriament a treballar en ells, perquè ens ho creim, perquè
estam convençuts que la cogestió aeroportuària, que el comitè
de rutes, que les transferències dels aeròdroms i que el
descompte de residents arribi a tota la població empadronada a
la nostra comunitat, són compromisos obligats. 

Encara que també hem d’assenyalar que hem avançat poc
amb els acords de l’Estat en aquests punts; són polítiques que
obligatòriament necessiten d’aquest acord amb la política de
l’Estat i que en aquests moments tenen una concreció deficient,
i és així de clar en el que fa referència a la cogestió
aeroportuària, un element clau per, evidentment, donar i treure
tot el potencial que tenen els aeroports a la nostra comunitat
autònoma en el que fa referència a l’ús del sòl o a establir
activitats més estratègiques com el que fa referència al
manteniment d’aeronaus; o el potencial que suposen els
aeroclubs tant de Son Boned com el de Menorca, perquè tenen
un potencial turístic clau.

En aquest sentit li assegur que el Govern està treballant, està
insistint a l’Estat totes les vegades que pot, té ocasió de
negociació, i així s’està negociant per part de la Direcció
General de Transport Aeri en el que fa referència a la concreció
i al calendari d’aquests compromisos, uns compromisos que
l’Estat ha contret però que en aquest moment no hi ha unes
dates molt concretes com perquè es puguin executar, i li ho dic
així de clar. Per tant batallarem perquè en aquest sentit cadascun
d’aquests compromisos sigui una realitat.

Açò, evidentment, aquestes dificultats en l’acord amb l’Estat
perquè es concreti, evidentment no poden fer obviar la política
del Govern de les Illes Balears a favor de les empreses, a favor
de les empreses aeronàutiques, i per tant el que en aquest
moment des del Govern hem estat fent: tot el que implica
d’ajuts en innovació a les empreses. Evidentment en aquest
sentit, tant per part del que fa referència a ISBA, del que fa
referència a les ajudes a les empreses en matèria d’innovació i
de recerca, no s’han especificat pels sectors. Aquesta va ser una
opció de plantejar opcions més genèriques perquè són molts els
sectors que en aquest moment tenen, sobretot industrials, tenen
problemes de competitivitat en aquest sentit, però sí hem
d’assenyalar que aquestes ajudes hi són, a favor de les
empreses: en projectes d’I+D+I el 2009 més d’1 milió d’euros;
en el 2010 3,3 milions d’euros, i en societat capital risc d’1
milió d’euros, a fi de donar suport en innovació i en recerca a
les empreses de la nostra comunitat autònoma.

Amb el centre nacional de referència, un centre que el
Consell General de Formació Professional ja ha reservat a la
nostra comunitat autònoma, en aquest moment s’està
estructurant com un projecte d’alt rendiment en formació
aeronàutica, centre públic en colAlaboració amb Globalia que en
aquests moments s’està tancant i amb un projecte d’inversió
lligat al projecte d’inversions estatutàries com per fer-lo ja,
materialitzar-lo d’una manera immediata. Per tant continuam
treballant en aquest sentit en el que fa referència al centre
nacional perquè tenim una oportunitat de coneixement, de
coneixement, que evidentment ha de ser un element més amb tot
el que implica d’oferta de manteniment a les aeronaus i
l’oportunitat d’opció de l’aeroport de Palma com una
especialització entorn de les seves gestions.

Política activa també per part del Govern pel que fa
referència al suport a les empreses que tenim avui, i com fer-ho
evidentment amb aquesta necessitat d’anar treballant tot el que
fa referència a la promoció, i fer-ho fonamentalment també a
través de la connectivitat, de la connectivitat i del suport a les
empreses que ens permetin mantenir aquesta connectivitat
sobretot els mesos d’hivern, i en aquest sentit el Govern de les
Illes Balears està tancant acords per un valor de 3,7 milions
d’euros en el que fa referència a aquest suport lligat a la
connectivitat d’hivern de les nostres illes amb l’exterior a través
de les nostres pròpies empreses.

Suport als treballadors, a aquests treballadors que han quedat
a l’atur i que necessiten formació especialitzada obligatòriament
i permanentment pel que fa referència al manteniment de les
llicències, i en aquest sentit el Govern també s’hi ha compromès
d’una manera directa i així ho ha anat treballant. I evidentment
tot el que fa referència al suport i a tota la intervenció possible
que hem tingut en cas de cadascun dels conflictes, com és per
exemple el d’Iberia en el que feia referència a les naus de
manteniment, que a la fi vam poder aconseguir que quedessin i
restessin en aquesta activitat a la nostra illa, una activitat que
també tenia una problemàtica de deslocalització i per la qual
obligatòriament hem de batallar a favor de la nostra comunitat.
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Evidentment la política aeronàutica és una política molt a
ampla. És fonamental aquesta participació en la cogestió,
n’estam totalment convençuts, i en aquesta participació en la
cogestió, que esperam resoldre, i també esperant totalment
entrar en la primera línia d’aquest projecte de cogestió,
intentarem d’una manera clara que aquest element sigui una
oportunitat de gestió no només per facilitar la connectivitat, que
també ja ho feim malgrat no estigui constituït el comitè de rutes,
com li he explicat, sinó a més a més per l’oportunitat estratègica
que implicaria per al nostre aeroport tenir tot el que fa
referència a aquesta especialització de manteniment lligada a
aquest centre nacional de referència en formació aeronàutica. I
una activitat turística obligatòria i de manteniment, també, que
és el que fa referència a la cessió d’ús dels aeroclubs tant de Son
Boned com de Sant Lluís de Menorca. 

Jo crec que l’estratègia política és molt compartida. És una
batalla difícil, també ho entenem, però evidentment amb el
compromís de no renunciar a cap dels objectius que vam
acordar i per tant de continuar lluitant perquè tinguem més
capacitat en aquesta terra com perquè tinguem un potencial que
en aquest moment encara té molt per créixer, i en aquest sentit
per tant poder-los anar donant tota la informació que
vertaderament demanen i, com és la nostra obligació, poder-los-
la transmetre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Rodríguez, en torn de rèplica té la
paraula. 

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Sra.
Consellera, yo creo que usted no está conforme con lo que me
acaba de decir, no está satisfecha. Imagínese yo, que le he
pedido a usted explicaciones de porqué no ha hecho más. La
verdad es que es un balance muy pobre, es un balance muy
triste, es un balance casi casi de no tener esperanza. Yo le
hablaba antes de 127.000 parados en Baleares y esta moción iba
dirigida a fomento de empleo, no iba a personas que hubieran
creado (...) paro por deslocalización de empresas, no; iba a
fomentar empleo, inclusive cuando pedimos el descuento para
residentes en desplazamientos a la península y entre islas
fomenta el empleo, la ocupación de los aviones posibilita más
el traslado.

Y ni siquiera ha tomado usted ninguna actuación. No me ha
dicho usted si ha hecho alguna gestión, si se han dirigido al
ministerio, cómo está, si le han dado esperanza, si no, si
podemos seguir aspirando, si es que es imposible conseguir este
objetivo que todos vemos tan normal menos no sé quién. Me
gustaría que usted me dijera: “Oiga, es que esto no lo ven
normal, y estos son los que se oponen”, e iremos a por ellos,
¿no?, pero no es normal que toda la cámara apruebe una cosa
por unanimidad y luego esto no avance, no avance con el tema
éste.

En el tema del comité de rutas el plazo era de un año, por lo
tanto todavía no ha vencido y ya pediremos cuentas cuando
llegue el año, porque estoy seguro que cuando llegue el año
tampoco estará el comité de rutas en marcha pero, bueno, esto
ya lo veremos más tarde.

Mire, Sra. Consellera, a mí que me diga usted que ISBA
tiene apoyos, me parece muy bien, pero es que yo pedía líneas
de apoyos para el sector aeronáuticos. O sea, no tenemos en este
país, en esta comunidad autónoma, que tiene un sector vital y
que puede crecer y que puede fomentar el empleo, un
conocimiento exacto de qué pesa el PIB aeronáutico dentro del
PIB de Baleares, porque podríamos saber lo que pesa, lo que
pesaba hace dos años y lo que pesa ahora, veríamos lo que ha
pasado, pero podríamos ver también qué podríamos crecer en
este campo, y aquí hacer falta decidir dos cuestiones: ¿cuántas
ayudas ha dado el Gobierno a empresas aeronáuticas?, no en
general, a empresas aeronáuticas, a compañías aéreas, a
compañías de reparación, a todo lo que usted acaba de decir
aquí ahora mismo; ¿cuántas ayudas?, ¿nos las puede
cuantificar?, porque si no aquí tampoco se ha cumplido el tema
éste.

Es verdad que hemos de crecer en recerca,
desenvolupament i implantació, ¿pero qué hemos hecho en este
campo en los dos últimos años?; nada. Yo esta tarde tengo en la
Comisión de Hacienda una comparecencia del conseller de
Hacienda para decirme sobre el CIDTUR, que tenía que ser una
fundación terrible de recerca, desenvolupament i investigació,
y es tan triste el panorama como el que tenemos aquí. No
estamos haciendo los deberes en este campo, por lo tanto no
podemos avanzar, y hemos de ser más ágiles que Cataluña, más
ágiles que Madrid, más ágiles que Andalucía, que Valencia,
porque si no, nos quitarán lo nuestro, es que nos lo van a quitar,
como se verá la semana que viene cuando se vea la moción
sobre Spanair. Y encima no decimos nada, estamos callados.
Por lo tanto creo que esto no es posible.

¿En Son Boned y San Luís qué hemos hecho?, ¿hemos
mandado un escrito y ya está? ¿Se ha constituido la comisión de
transferencia? ¿Nos hemos reunido alguna vez? ¿Hemos puesto
encima de la mesa lo que teníamos que poner para decir: “Oiga,
esto lo queremos ya”? No tiene razón ni sentido decir que Son
Boned y San Luís estén todavía gestionados por el Estado, ¿por
qué?, ¿no tenemos capacidad nosotros para hacerlo? El Estatuto
lo permite. ¿Hemos sido reivindicativos? No. Por lo tanto esto
tampoco ha sido (...).

Y luego la cogestión de los aeropuertos. No voy a entrar más
en el tema éste porque efectivamente (...). La cogestión del
aeropuerto de Palma. El aeropuerto de Palma, es posible una de
las perlas que tiene AENA, es uno de los elementos, de los
instrumentos, de las herramientas más potentes que tenemos
para fomentar el empleo en Baleares, para fomentar el empleo
en Mallorca, y mire usted, yo quiero un pool, un pool que sea
Mallorca, Ibiza y Menorca, porque los tres aeropuertos son
interesantes y los tres pueden crecer más todavía, si somos
capaces de conseguir que nos dejen gestionar algo. 
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Pero la verdad es que he visto un discurso en usted
derrotista, un discurso de bonhomia, en este caso de una buena
mujer que viene aquí a decirnos “no he podido hacer más”, pero
un gobierno ha de ser muy agosarat, tener ímpetu, ha de
plantarle cara a quien sea, aunque sean de los nuestros hay que
plantarles cara, y así como veo el tema éste yo, Sra. Consellera,
no le veo a usted con ánimos de plantarle cara, ni al Govern con
ánimo de plantar cara, y si es así mal futuro les queda a los
127.000 parados de Baleares si no somos capaces desde
aquellos sectores estratégicos... Usted es consellera de Turismo;
ahora por ejemplo en la Playa de Palma hay un plan de
reconversión, ¿qué vamos a reconvertir, los souvenirs?, no,
hoteles, instalaciones buenas, nuevas, (...) mejoramos. Claro, si
aquí nos quedamos en el deseo y en el buenismo, y en que hay
líneas de ISBA, oiga, que no es eso, que no es eso...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, ha d’anar acabant.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

En definitiva, Sra. Consellera, yo no creo que ni yo ni
ningún otro grupo de este parlamento, no sé el suyo lo que dirá,
estemos contentos con esta gestión, no es el camino éste para
plantar un futuro a los ciudadanos de las Islas Baleares. Es un
sector estratégico y vital que puede crecer, queremos hacerlo
crecer, pero que hoy no está bien gestionado.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

En torn de contrarèplica la Sra. Barceló té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME (Joana Maria
Barceló i Martí)

Sr. Rodríguez, vegem, a mi m’agradaria..., i evidentment jo
li he explicat quins són els resultats, i evidentment que a tots ens
agradaria tenir molta més colAlaboració i que s’entengués
perfectament des de l’Estat que hi ha coses que són fonamentals
i sobretot per a comunitats autònomes com són les Illes. La
cogestió aeroportuària, el comitè de rutes, el descompte per a
residents són elements claus obligatoris que ben segur des
d’unes illes tenim una perspectiva que (...) més i, així i tot, li he
de dir dues coses respecte d’això. Si parlam de cogestió és
perquè hi ha un govern socialista a l’Estat, açò d’entrada,
perquè si no, no parlaríem de cogestió sobretot perquè el Partit
Popular a l’àmbit estatal encara no té clar aquest tema de
cogestió. 

Per tant, en aquest sentit... sí, sí, esto, Sr. Rodríguez, es la
realidad, ¡qué le vamos a hacer!, eh?, però la cogestió és
possible perquè evidentment hi ha un govern a l’Estat que s’ho
creu i estam totalment convençuts que entrarem, per ser un
aeroport fonamentalment estratègic, els tres aeroports, que
aquesta cogestió sigui una realitat i ho sigui prest. Per tant en
aquest sentit està clar.

Segona qüestió, els residents, que arribi el descompte de
residents a tots els ciutadans. Com a Govern en transport
marítim ja ho hem fet i ho hem fet amb aquest govern socialista,
amb aquest govern progressista. És ben clar, el Partit Popular,
aquest discurs, pot ser que el tingués, però no va fer cap
actuació mai. És més, la reivindicació que el descompte de
residents arribés a tothom és antiga, és cert que l’hem de
batallar molt més, però en la seva època també ja hi era i
tampoc no varen fer absolutament res, ni tan sols intentar-ho i
aprovar-ho aquí per donar suport als grups per tirar endavant.
Açò també és una diferència important.

Quantificar els recursos a les empreses, sí, ja li ho he
assenyalat, 3,7 milions d’euros a les empreses d’aquí per
treballar en el que fa referència a connectivitat i açò és suport
econòmic, ben clar, eh? A cap -cap- de les actuacions anteriors,
com ha estat enguany, no s’hi havia pogut arribar i açò és un
suport claríssim i parlam de recursos econòmics perfectament
quantificats, igual que està perfectament quantificat el suport a
les empreses mitjançant innovació. També està perfectament
quantificat i l’accessibilitat en això és per a tothom, les
d’aeronàutica i les altres, és cert, però hi són, cosa que abans no
sé si hi eren tant, però sí, 3,3 milions d’euros de suport a les
empreses. 

Per tant, no em digui..., s’ha fet una passa important, que no
és suficient? És clar que no, per açò evidentment no és motiu de
satisfacció perquè no hem aconseguit tal vegada les parts més
estratègiques.

Una altra qüestió, què em diu que ens passen davant? Aquest
comunitat autònoma és la primera que va lluitar per tenir el
centre nacional de referència en formació aeronàutica, un centre
pel qual va lluitar amb Madrid, va lluitar amb Màlaga i l’hem
aconseguit, bé, idò açò es treballa!, açò, no es fa vostè...  per fer
un centre de la mar i ho van fer quatre anys i encara no el varen
poder inaugurar! TranquilAlitzi’s, ho farem, s’està tancant i en
aquest sentit amb la màxima celeritat. És cert que ens agradaria
que ja funcionàs, idò sí, però bé, en celeritat no ens doni lliçons,
no ens en doni i manco en formació ni en centres nacionals, no
ens en doni.

Per tant, aquí hem agafat i han agafat des del primer moment
iniciativa, tenim el centre nacional, tenim ajudes a les empreses
en innovació i tenim ajudes a les empreses perquè
vertaderament aquesta comunitat necessita una connectivitat
important.

En aquest sentit, tot el que suposi especialització en aquesta
comunitat, en formació, en manteniment d’aeronaus, en
moviment i gestió aeroportuària evidentment són claus i són
totalment estratègiques i continuarem batallant perquè ens ho
creim fins a aconseguir-ho. Per açò sí que li volia assenyalar el
total compromís amb aquests acords. Que en alguns ens
agradaria haver avançat més? És clar que sí, però no es creguí...,
hi ha per primera vegada actuacions d’un govern coordinat que
treballa per a aquest sector i hi ha recursos econòmics que s’han
posat damunt la taula i hi ha projectes que s’han aconseguit i ho
hem aconseguit nosaltres, no ho ha aconseguit una altra
comunitat autònoma. 
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Per tant en aquest sentit, tant de bo tots els governs en
aquesta comunitat lluitessin com nosaltres per a aquest sector,
una altra història tendria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats... Gràcies,... Sr. Rodríguez, Sr. Rodríguez.
Gràcies, Sra. Consellera.

Acabat el debat i no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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