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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, abans de començar l’ordre del
dia previst, aquesta presidència, conformement amb l’establert
per l’article 68.1 del Reglament i atès l’acord adoptat per la
Mesa en sessió de dia d’avui, proposa a la Cambra d'alterar
l’ordre del dia de la sessió d’avui en el sentit d’incloure-hi el
debat de dos nous punts. 

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6127/10, presentat
per dotze diputats de tots els grups parlamentaris, de
solAlicitud d’habilitació d’un període extraordinari per tal
de celebrar les sessions extraordinàries necessàries, el mes
de gener del 2011, de la Comissió no permanent
d’investigació sobre el contracte de lloguer d’un edifici al
polígon de Son Rossinyol.

El primer seria debat i votació sobre la solAlicitud presentada
per dotze diputats de tots els grups parlamentaris, escrit RGE
núm. 6127/10, d’habilitació d’un període extraordinari per tal de
celebrar les sessions extraordinàries necessàries el mes de gener
del 2011 de la Comissió no permanent d’investigació sobre el
contracte de lloguer d’un edifici al polígon de Son Rossinyol. 

Debat i votació sobre l'habilitació dels dilluns i dels
dissabtes per a la tramitació de la Comissió no permanent
d’investigació sobre el contracte de lloguer d’un edifici al
polígon de Son Rossinyol.

El segon punt seria debat i votació respecte de l’habilitació
dels dilluns i dels dissabtes als efectes de la tramitació de la
Comissió no permanent d’investigació sobre el contracte de
lloguer d’un edifici al Polígon de Son Rossinyol. Aquests dos
punts seran els primers que es debatran en aquesta sessió
plenària. 

Senyors portaveus, puc entendre aprovats per assentiment
aquests dos punts? Sí? Perfecte.

Idò un cop aprovada l’alteració de l’ordre del dia i aprovats
els dos punts per assentiment, passaríem al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 6011/10, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a indicacions de les auditories efectuades
als ens instrumentals del Govern del 2009.

La primera pregunta RGE núm. 6011/10 és ajornada de la
sessió anterior, és relativa a indicacions de les auditories
efectuades en els ens instrumentals del Govern del 2009 i la
formula el Sr. José María Rodríguez i Barberá del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
nuestro interés por el tema queda claramente reflejado en el
texto de la pregunta.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Contesta el Sr. Manera.
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, al conseller d’Economia i
Hisenda evidentment no li agrada de cap manera que les
auditories detectin irregularitats per petites que siguin. Per tant,
no està satisfet amb aquesta situació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, de las pocas
auditorias que nos han enviado, entre las que no se encuentran
las de Multimedia -hay que empezar diciendo esto- destacamos
lo que sistemáticamente dicen de la gestión de cada empresa sea
cual fuere afirma quien las audita: “La sociedad está sujeta en
su actividad contractual al cumplimiento de los principios de
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no
discriminación en las adjudicaciones”. 

Hoy saco a colación dos auditorias de dos empresas por
usted presididas: la primera CAIB Patrimoni, dicen así los
auditores: “Los gastos por operaciones de capital se han
excedido en 877.000 euros, el exceso del importe contratado es
superior al previsto con los proveedores, falta de expediente de
contratación, en algunos expedientes, prórroga indebida de
contratos menores y por último, la sociedad utiliza una cuenta
bancaria sin autorización”.

Me extraña mucho, pero eso es así, pero no es aquí donde
está el mal de la cuestión de las empresas que usted dirige, Sr.
Conseller, es sin duda el ParcBIT Desenvolupament SA una
empresa que es modelo en cuanto a lo que no tiene que ser de
gestión. 

El auditor le señala a usted dieciséis deficiencias en las áreas
de inmovilizado, cuentas a cobrar, tesorería, subvenciones de
capital, acreedores comerciales, deuda a largo plazo, otros
ingresos de explotación, gastos de confección de cuentas
anuales, legislación de finanzas presupuestarias, rendición de
cuentas y gestión de tesorería, cumplimiento fiscal y, por
último, el área de contratos tiene un récord, dice:
“contrataciones realizadas donde la sociedad no ha cumplido la
legislación, expediente de contratación incompletos, faltan
informes que justifiquen la necesidad de la contratación, falta
certificado de asistencia de crédito, falta la aprobación tanto del
gasto como de los pliegos, prórroga de contratos menores,
contrataciones directas, no se han garantizado los principios de
publicidad y concurrencia en diversos proveedores”.

Todo esto, Sr. Conseller, se lo dice el auditor, no yo. Yo le
pregunto...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

...va usted a enviar esto al fiscal, Sr. Conseller? Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, a veure, em sembla
alAlucinant, Sr. Rodríguez, que faci aquesta intervenció, per un
motiu, perquè les auditories, totes i cadascuna d’elles, en
aquesta etapa i en l’etapa anterior, llegeixi les seves auditories,
Sr. Rodríguez, llegeixi les seves, veurà el que deien, veurà el
que deien. Llegeixi les seves. 

Una tirallonga de temes d’irregularitats administratives que
no són greus, que no són greus...

(S’escolten veus de fons que diuen: no, no)

... hi són a totes les auditories, Sr. Rodríguez, hi són a totes
les auditories, a totes, Sr. Rodríguez, a totes, i aquelles que
tenen dificultats més serioses com ha passat fa no res amb
Multimedia, que vostès han detectat o han cridat, etc., per evitar
qualsevol ombra de dubte s’han enviat a les instàncies
corresponents. En aquest cas no ho farem, Sr. Rodríguez, per un
motiu, perquè les coses..., el detall que marquen els auditors són
corregibles, són detalls corregibles, no hi ha cap mena d’indici
de cap fórmula ni de rampellada que es pugui assumir a un
possible delicte. 

Per tant, Sr. Rodríguez, per favor, sigui més seriós quan fa
una anàlisi de les auditories, perquè jo també li duré les seves,
Sr. Rodríguez, li duré les seves...

(S’escolten veus de fons inintelAligibles)

...i veurà el que deien les seves... i veurà el que deien les
seves!

I vostès davant totes les seves no varen fer absolutament res,
no varen fer absolutament res...

(S’escolta de fons el Sr. Rodríguez i Barberá que diu: No es
posible)

... no, com és possible, no, com és possible? És possible, Sr.
Rodríguez. És possible, vostè no pot venir aquí a parlar d’una
tirallonga de temes d’irregularitat administrativa elevant-los a
una categoria que encara se m’escapa què vol dir, perquè com
que no parla clar, se m’escapa què vol dir.

(S’escolten veus de fons inintelAligibles)
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... així és que posi’s tranquil, posi’s tranquil...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, Sr. Rodríguez, s’hauria de saber comportar!
Sr. Rodríguez.

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

Li pujarà la tensió, Sr. Rodríguez, posi’s tranquil. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta?

I.2) Pregunta RGE núm. 6097/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a oficines de farmàcia autoritzades.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta RGE núm. 6097/10 és rectificada
mitjançant escrit RGE núm. 6103/10, és relativa a oficines de
farmàcia autoritzades i la formula la Sra. Maria Antònia Sureda
del Grup Parlamentari Mixt. Sra. Sureda, té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, al BOIB núm. 69, de 6 de maig del 2010, es varen
publicar les resolucions de convocatòries dels concursos de
mèrits per a l’adjudicació de 18 oficines de farmàcia a les Illes
Balears. 

(Remor de veus)

No obstant això, el nostre partit té coneixement que per part
de la Conselleria de Salut i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez. 

(Continua la remor de veus)

Sr. Rodríguez, Sr. Rodríguez! Mantengui la compostura! Sr.
Rodríguez.

(S’escolta de fons el Sr. Rodríguez i Barberá que diu: ¡Me
ha insultado!)

Sr. Rodríguez!

(Novament s'escolta de fons el Sr. Rodríguez i Barberá  que
diu: ¡Me ha insultado!)

Sr. Rodríguez, no pot interrompre aquest ple. Sr. Rodríguez,
per favor!

Sra. Sureda, continuï.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com deia no obstant això el nostre
partit té coneixement que per part de la Conselleria de Salut i
Consum han estat autoritzades més oficines de farmàcia en el
territori de les Illes Balears promogudes per farmacèutics i ja
resoltes per la mateixa conselleria, però que, moltes no han estat
objecte d’inclusió a cap de les convocatòries de concursos de
mèrits realitzades fins a la data.

(S’escolta de fons el Sr. Rodríguez i Barberá que diu: No es
posible esto.)

Per tal de tenir informació certa sobre el nombre d’oficines
de farmàcia autoritzades pendents de sortir a concurs, ens
agradaria saber a data d’avui quantes oficines de farmàcia per
zones farmacèutiques hi ha autoritzades per la Conselleria de
Salut i Consum en el territori de les Illes Balears i que restin
pendents de ser incloses a un concurs de mèrits.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, en aquests
moments hi ha 38 oficines de farmàcia autoritzades per la
Conselleria de Salut i que resten pendents de ser incloses en un
concurs de mèrits. N’hi ha 6 a Menorca, 13 a Eivissa i 19 a
Mallorca.

Com sap el procediment primer és d’autorització, després es
fa un concurs i després es fa l’adjudicació.

Durant aquesta legislatura s’ha procedit a l’adjudicació, a
treure el concurs de 21 de l’anterior legislatura, 3 ja estan
adjudicades i 18 estan pendents. Després de l’any 2007 n'hem
autoritzades 38 i en aquests moments hi ha en procés
d’audiència, un nou decret d’adjudicació per treure el concurs,
i nosaltres estam pendents d’aquest procediment per poder
treure a concurs i adjudicar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per resolució de la directora
general de Farmàcia, de 27 d’abril, varen ser convocats aquests
18 concursos de mèrits per a l’adjudicació de les 18 oficines.
Ens agradaria saber quins varen ser els criteris de la Conselleria
de Salut i Consum per convocar només aquests 18 concursos en
lloc de procedir a la convocatòria de tots els concursos per
adjudicar totes i cada una de les oficines de farmàcia ja
autoritzades; i, per què la Conselleria de Salut no va convocar
aquests concursos. Hem de tenir en compte quins varen ser els
motius per justificar la demora que varen tenir per autoritzar les
9 oficines de Sant Antoni i les 4 de Santa Eulària, ja que
aquestes solAlicituds varen ser del gener del 2004 i la resolució
expressa de recursos d’alçada va ser l’octubre del 2010.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Sr. Conseller.

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

Sra. Diputada, nosaltres tenim intenció de treure totes les
oficines de farmàcia que siguin possibles. Evidentment el
procediment ja li he dit, de l’anterior legislatura en vàrem trobar
21 d'autoritzades i es va procedir a la seva adjudicació; de 21,
3 ja estan fetes i 18 estan pendents perquè hi ha diversos
procediments que estan en marxa, procediments administratius,
de recursos, resolucions judicials, etcètera.

Nosaltres hem fet una planificació per poder treure aquestes
38 que li he dit que estan autoritzades. Estam pendents d’aquest
nou decret de concurs perquè necessitam, entre altre coses,
afegir qüestions noves, per una banda les noves titulacions del
Pla de Bolonya o les darreres sentències que hi hagut a nivell
d’Espanya o a nivell de la Unió Europea. Per tant, quan aquest
procés d’audiència estigui solucionat i aquest decret estigui en
vigor nosaltres treurem el concurs d’aquestes 38.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 6091/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aprovació del Pla d'indústria.

La següent pregunta 6091/10, relativa a aprovació del Pla
d’indústria, presentada pel diputat Sr. Gaspar Oliver del Grup
Parlamentari Popular no es debatrà atesa la petició d’ajornament
presentada pel Govern mitjançant escrit 6134/10.

I.4) Pregunta RGE núm. 6094/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creixement de l'atur.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 6094/10, relativa a
creixement de l’atur, que formula el diputat Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes del Grup Parlamentari Popular. Sr. Huguet, té
la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta, molt amable. Senyores i senyors
diputats, bon dia. Tots els que seguim amb atenció l’estadística
d’aturats sabem que d’agost a desembre el normal és que passin
a l’atur, abans eren 24, 23, 25.000, ara, que hi ha menys
ocupats, 20.000 de mitjana. Aquests 20.000 el mes d’agost els
anys normals, com el 2005, 2006, es repartien entre 100 i 500 a
finals de setembre, entre 5 o 6.000 el següent mes, 11 o 12.000
el mes de novembre i la resta 1.000, 2.000 el darrer mes,
desembre. Enguany en lloc de 100 o 500 el mes de setembre
varen anar a l’atur 3.500, el mes següent en lloc de 5 o 6.000,
8.000 i el mes passat en lloc d’11 o 12.000, 7.000. És clar que
el desplaçament d’ocupació a aturats s’ha produït el setembre i
l’octubre envers de molt més el desembre quan hi ha uns
contractes que duren fins a finals d’octubre.

Em va sorprendre que el president presumís que enguany
només havia pujat l’atur un 8% entre octubre i novembre en lloc
de, diu la pregunta, 33, la veritat és que és 32 el que ell va dir i
la veritat, que hi havia per exemple en el 2006. Jo deman que
ens ilAluminin, com podem entendre que el president tragués pit
per aquesta diferència de les derivades?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Barceló, té la paraula.

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

Moltes gràcies. Intentarem explicar-ho, però jo crec que les
valoracions van lligades a dos fets, per una banda, quan es fa
una valoració del creixement tan important del mes de
novembre de l’atur, és cert, estam en una economia
veritablement molt estacionalitzada i açò marca d’una manera
molt clara els nivells d’atur que també a nivell global, i per açò
li agraesc també aquesta valoració quan parlam d’aturats pel que
fa referència als primers onze mesos de l’any malgrat estam, i
evidentment això no li podem sostreure, en una situació d’elevat
atur, per tant, tenim molta gent aturada, per tant -parèntesi- mai
no podem fer una valoració positiva mentre no hi hagi
creixement d’ocupació, i açò ho dic d’entrada, però sí és cert
que l’estacionalitat del mes de novembre és important, l’atur
creix, però també alhora dins els primers onze mesos de l’any
hem d’assenyalar que l’increment de l’atur es mostra ja a uns
nivells molt més baixos en comparació sobretot els dos darrers
anys de crisi profunda.
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Per tant, parlàvem de canvi de tendència, d’estabilització en
el creixement de l’atur i, per tant, dins aquesta globalitat val la
pena assenyalar-ho. Respecte de l’estacionalitat que vostè
assenyalava val la pena mirar les xifres d’atur i les xifres
d’ocupació. Pel que fa referència a l’ocupació en el sector
turístic també hem de recordar que de juny al mes d’octubre,
que és la darrera xifra que tenim, l’ocupació en el sector turístic
és un 2,5% més elevada que l’any passat. Vull dir que, per tant,
són més els elements que hauríem d’analitzar a l’hora de fer
aquesta valoració i no només els lligats a l’estacionalitat
turística. Evidentment, aquesta anàlisi és prou interessant i el
que és important és determinar cada un d’aquests elements.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Diputat.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Comprenc que va patinar el Sr.
Antich i agraesc que encara que no ho hagi dit explícitament
amb la seva intervenció així en quedi constància. És important
comprendre el mercat laboral per intentar posar les solucions en
marxa, vostè ho sap, Sra. Consellera, i la sensació que tenim és
que el Govern, parl globalment amb qualque excepció, no ho
comprèn. És a dir, quan s’havia d’aturar que es fes o es creés
una borsa, jo diria que no conjuntural sinó estructural d’aturats,
era el 2008 i el 2009. Ara, el comportament tornarà a ser el
normal, el turisme generarà menys llocs de feina, però generarà
l’atur estacional millor si pot ser el mes de novembre que no
sigui el mes de setembre i d’octubre. I açò no s’ha comprès. Jo
crec que no s’ha comprès perquè les mesures, permetin-me que
els ho digui així de clar, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

...no han estat adequades per evitar aquest atur estructural
que ara tenim a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, té trenta segons.

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

Moltes gràcies. Jo crec que les explicacions que hem donat
amb el raonament del president són perfectament compatibles,
és així. La valoració d’un mes no impossibilita aquesta
valoració global que és bastant més complicada, però sí
assenyalar una cosa, aquest govern sí ha posat mesures
estructurals dins l’àmbit turístic que no s’havien donat mai. La

possibilitat d’inversió, la possibilitat de millora en tots els
serveis...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

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

...és avui una oportunitat que val la pena fer i que mai no
s’havia treballat en aquest sector.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 6090/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manipulació de les dades
sobre la gestió de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques.

La següent pregunta 6090/10, relativa a manipulació de les
dades sobre la gestió de la Conselleria d’Habitatge i Obres
Públiques, la formula la diputada Sra. Margalida Cabrer del
Grup Parlamentari Popular. Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
passat mes de juliol el conseller d’Obres Públiques va presentar
les auditories sobre les carreteres d’Eivissa i va dir que les
remetia a l’Advocacia de la comunitat autònoma perquè decidís
si hi havia qualque irregularitat penal. Des de fa més d’un mes
l’informe de l’Advocacia està fet, signat per dos advocats del
Govern, que no només diuen que ni de lluny hi ha cap tipus
d’infracció penal sinó que, a més, diu que l’auditoria té moltes
errades de “bulto”.

El conseller d’Obres Públiques oculta des de fa més d’un
mes aquest informe i fa més d’una setmana va comparèixer
davant la comissió d’aquest parlament i quan el PP li va treure
aquest informe va admetre que coneixia de la seva existència i
del seu contingut, com així consta en el diari de la comissió. No
obstant això va dir que pensava encarregar contra informes
contra la seva pròpia advocacia. Tot un exemple de mans, aquí
estam. Divendres passat la portaveu del Govern, a la roda de
premsa del Consell de Govern, va negar que existís aquest
informe sense saber per ventura el que havia dit el conseller a la
comissió.

A tota aquesta brutor hem d’afegir que durant la redacció de
les auditories les mateixes es cuinaven per la conselleria, com
així tenc la prova de la manipulació, esborrany de l’auditoria,
anotacions a mà del que s’havia de canviar que els perjudicava
i versió definitiva que canvia radicalment. Per què ha actuat així
el conseller?

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, vostè i jo ja
vàrem debatre sobre aquest tema en comissió i, per tant, vostè
ja coneix perfectament la meva opinió.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Sra. Cabrer. La Sra. Cabrer, té la
paraula. Sra. Cabrer?

(Remor de veus i aldarull)

Sra. Cabrer, té la paraula. Té la paraula, Sra. Cabrer. 

Sra. Cabrer, té la paraula. Renúncia a l’ús de la paraula? 

I.6) Pregunta RGE núm. 6095/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aportació pressupostària al Consell Insular de
Menorca.

Passarem doncs a la següent pregunta RGE núm. 6095/10...,

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., relativa a aportació pressupostària al Consell Insular de
Menorca. La formula el diputat Sr. Santiago Tadeo del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Tadeo, té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Provarem a veure si tenim més sort i tenim resposta. Sr.
Conseller, estam davant el darrer plenari del mes de desembre
i com sempre parlam de pressuposts, el que passa és que aquesta
vegada parlam dels no pressuposts que no ha presentat el
Govern a aquesta cambra. Els pressuposts del Govern afecten
altres institucions ja siguin ajuntaments com també consells
insulars, sigui ja per les inversions que es destinen des del
Govern balear o sigui ja per les transferències de capital 4 o
capital 7 que van dirigides als ajuntaments o als consells
insulars.

Fa uns dies en la presentació dels pressuposts del consell
insular el govern de Menorca del consell insular va alAlegar i va
dir que els pressuposts tenien un caràcter provisional per mor
que no se sabia la quantia que venia des del Govern balear.
L’any passat, fa ara un any, també ja varen dir quan es varen
debatre els pressuposts del 2010 que consideraven que
proporcionalment Menorca rebia menys que anys anteriors, ara
estam que no sabem ni tan sols què rebem ni podem comparar
què rep quant a les altres illes. Per tant, la pregunta és molt
clara, quines aportacions pressupostàries al Consell Insular de
Menorca té prevists el Govern per a l’any 2011?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tadeo, les previsions que té el
Govern del pressupost 2011 amb la pròrroga pressupostària són
que les partides que rebran els consells insulars seran
pràcticament similars a les del 2010. En concret a la secció 32
del pressupost per al Consell Insular de Menorca hi ha 26
milions d’euros concretats per al Consell Insular de Menorca i
evidentment cada conselleria tendrà, com vostè sap, les seves
aportacions al Consell Insular de Menorca. En aquest aspecte el
Govern actuarà també per facilitar la tresoreria als consells
insulars, com ha fet sempre, ha treballat en una línia també
important de bestretes a compte del nou model de finançament,
a Menorca parlam de 4,5 milions d’euros. De manera que tot
plegat conformarà el pressupost, la transferència que el Govern
de les Illes Balears ha de fer als consells insulars. No obstant
això, no és menys cert que la restricció pressupostària, la
contracció del pressupost, farà que aquestes partides s’hagin
d’adaptar de cada conselleria amb les seves accions als consells
de manera pertinent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Tadeo, té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en principi m’ha
contestat que és similar a l’any anterior, després al final em diu
que hi ha segons les restriccions pressupostàries cada
conselleria doncs farà el que hagi de fer. En resumen, no
m’acaba de contestar si blanc o si negre, si negre o si blanc. Es
queixen reiteradament, i vostè a vegades s’ha queixat aquí
perquè jo mateix li ho he dit, que nosaltres feim la crítica d’un
obscurantisme per part del Govern i d’una falta de transparència
total i absoluta amb la no-presentació dels pressuposts, però és
que està provocada aquesta falta de transparència per vostès i
aquest obscurantisme des del moment que no han duit a aquesta
cambra els pressuposts per poder-los debatre i per poder pensar
i fins i tot fer-hi les esmenes i fer-hi les aportacions d’aquelles
coses que nosaltres consideram que són millores.
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La realitat és que fa devers un mes o un mes i mig des del
Consell d’Eivissa es reclamava un major finançament per a
Eivissa, des de Menorca no s’ha dit al respecte, s’ha callat, però
nosaltres com a diputats menorquins sí que ens preocupa
aquesta situació del finançament i amb aquest obscurantisme i
amb la falta de transparència que al nostre veure té aquest
govern és una preocupació. Allò que hauria d’haver fet aquest
govern era presentar els pressuposts, que es debatessin i que la
societat civil sabés realment quina era l’acció de govern per part
del Govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tadeo, jo entenc que vostè
plantegi això, ho entenc perfectament, a més ho diu de forma
recurrent a distintes intervencions, comprenc que comenti això,
però el que no pot dir és que el Govern ha aportat menys
recursos als consells insulars en aquesta legislatura, això no ho
pot dir, hem aportat un 30% més de recursos que quan vostès
governaven i en el Consell de Menorca ja ni li vull contar
perquè la legislatura passada el Consell de Menorca, Sr. Tadeo,
estava a pa i aigua per part del govern anterior. Els números
canten, Sr. Tadeo, els números canten, números canten.

(Petit aldarull a la sala)

Aquesta és la realitat. En aquesta legislatura s’han corregit
aquests tipus de dificultats i de cara al 2011 no hem amagat en
cap moment les dificultats per les quals travessarem, no les hem
amagades en cap moment. Hem comentat que hem de fer un
pressupost prorrogat a l’1.3 de dèficit públic, i això representa
un pressupost restrictiu, però dit això també ens comprometem
amb els consells insulars a complir la llei i a fer efectives les
partides que li corresponguin. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 6092/10, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inici de la construcció dels nous jutjats
d'Eivissa.

Passam a la següent pregunta 6092/10, és relativa a inici de
la construcció del nou jutjat d’Eivissa. La formula la diputada
Sra. Virtudes Marí del Grup Parlamentari Popular. Sra. Marí, té
la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, la setmana passada el Sr. Moragues ens va informar
que continua sense estar tancada la transferència de Justícia i és
un dels principals esculls per tancar-la el finançament de les
grans infraestructures, destacant el paper que els jutjats
d’Eivissa tenen dins aquesta dificultat. Voldríem saber si, donat
que això pareix que va per llarg, vostè sap quan el ministeri té
previst iniciar aquestes obres. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Costa, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Marí, el problema de la
construcció dels jutjats d’Eivissa no és un problema de
finançament, el ministeri té el finançament suficient per iniciar
les obres, i en aquests moments està pendent d’una permuta
entre els solars tant de l’Ajuntament de Vila com del Ministeri
d’Economia i Hisenda, i una vegada que es produeixi la cessió
d’aquest solar el Ministeri de Justícia farà el projecte i iniciarà
les obres immediatament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Consellera. Tal vegada vostè hauria d’explicar
això al Sr. Moragues perquè si un dels principals problemes és
justament la construcció i el finançament de les infraestructures
del jutjat d’Eivissa, i vostè em diu que no hi ha problemes de
finançament i que tenim els sous m’acaba de donar una alegria,
li dic la veritat, perquè els ciutadans no entenen que vostès una
vegada i una altra es vagin passant la pilota i avui no es
comencen els jutjats perquè no tenim les transferències, demà
perquè no tenim els solars i aquest problema que vostè em diu
de la permuta, jo no sé per què no l’han feta ja?

Realment ho preguntarem amb més calma, no es preocupi,
però mirin, el que nosaltres pensam realment és que el que fan
és passar el temps i res més que passar el temps perquè no hi ha
sous, i de fet en els pressuposts generals de l’Estat no hi són, per
fer els jutjats d’Eivissa i els que ho pateixen al final són els
ciutadans i la qualitat de la justícia a la nostra illa, com vostè
molt bé sap. De tota manera com els fets seran molt bons de
comprovar segurament en tornarem a parlar el pròxim període
de sessions perquè estic convençuda que abans de les eleccions
l’únic que hi haurà seran portades de diaris i anuncis, però,
sense cap dubte, ni haurem vist el projecte, ni haurem vist les
transferències ni haurem vist res de res en matèria de justícia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Marí, li puc dir que a
pesar del seu grup, del Partit Popular, i de vostè mateixa com a
portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Vila sí veurem el
projecte dels jutjats, els veurem construïts a la Plaça de Sa
Graduada i sí hi ha finançament en els pressuposts generals de
l’Estat. Sra. Marí, si vostè hagués comprovat simplement en els
pressuposts generals de l’Estat que hi ha una partida per a l’any
2011 per fer el projecte de 200.000 euros i un plurianual de 4
anys que puja a 15 milions d’euros per als jutjats d’Eivissa. I
vull dir que a pesar del Partit Popular els jutjats se construiran,
perquè, Sra. Marí, no fa falta que li recordi que la passada
legislatura que governava el Partit Popular, l’Ajuntament de
Vila va haver de passar una trava de 29 tràmits urbanístics
perquè finalment el Consell d’Eivissa governat pel PP denegàs
la tramitació de la modificació del Pla General de Vila. A pesar
del Partit Popular, es construiran els jutjats d’Eivissa. 

I per si això no fos poc, també el Partit Popular va iniciar la
protecció de l’edifici de Sa Graduada, com a bé catalogat, que
finalment els tribunals han anulAlat. Així que, Sra. Marí, aquí es
veu on hi ha voluntat política per fer els jutjats i on no n'hi ha.
Com li dic, només arribar aquest govern progressista en aquesta
legislatura, en poques setmanes el Consell d’Eivissa va aprovar
definitivament la modificació del Pla General de Vila. Això
tampoc no va anar bé al Partit Popular, ho varen recórrer a la
justícia i una vegada més el Partit Popular ha perdut el recurs
contra l’Ajuntament d’Eivissa i contra la modificació del Pla
General.

Miri, Sra. Marí, si és diferent la forma d’actuar d’uns i dels
altres, en aquesta legislatura i fa poques setmanes per
unanimitat, vàrem aprovar una modificació puntual del Pla
General, no només de Vila, sinó també de Manacor perquè es
puguin construir uns jutjats també a Manacor, perquè nosaltres
no miram el color polític del municipi allà on s’han d’instalAlar
els jutjats.

En definitiva, tenim un pressupost de 15 milions i 12.000
metres quadrats per a Eivissa.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. 

I.8) Pregunta RGE núm. 6093/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració de la gestió del Govern de les Illes
Balears.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 6093/10, és relativa
a valoració de la gestió del Govern de les Illes Balears i la
formula el diputat Sr. Antoni Pastor del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, a
dia d’avui hauríem de debatre en aquest parlament els
pressuposts, cosa que era habitual i costum, com sabem tots, per
primera vegada en la història no ho farem. I avui en lloc de fer
això, estam en un període ordinari, feim preguntes i que hem
pogut veure que vostè compta amb consellers manipuladors,
com el Sr. Carbonero, que manipulen auditories i que en el
mateix temps són incapaços de respectar els informes de
l’Advocacia de la comunitat...

(Aplaudiments i aldarull)

Ens agradaria, i avui és un bon dia perquè acabam l’any,
aprofitar per donar-li els molts d’anys i desitjar-li bones festes,
però ens agradaria que ens fes un balanç del que ha estat per a
vostè aquest any, no només per a vostè, sinó també per als
ciutadans d’aquesta comunitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. He de dir que
vostè té una manera molt especial de desitjar els molts d’anys.
La meva valoració de la feina del Govern és positiva, a pesar
que efectivament estam dins una crisi a nivell mundial que
també afecta molta gent de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè també té una manera molt
peculiar de fer una valoració de l’estat d’aquesta comunitat, Sr.
President, ...

(Alguns aplaudiments)

...perquè crec que és de les poques persones capaces dins
aquest balanç de fer una valoració positiva. 

Vostè va començar l’any amb majoria dins aquest parlament
i l’ha acabat tots ja sabem com. Ha batut el rècord enguany de
consellers reprovats. Va començar l’any amb 90.000 aturats i ja
superam els 92.000. 

En turisme, una baixada del 2,8% en estades hoteleres i un
rotund fracàs en el tema de la Platja de Palma. Han doblat
l’endeutament d’aquesta comunitat i ja som una de les
comunitats que més crida l’atenció. 
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En el tema del finançament, un fracàs total, d’aquells 500
milions d’euros que ens anunciaven els mitjans de comunicació,
gairebé n’arribaran 230 i busques, cosa que no és gaire
gratificant. 

En el tema dels aeroports, varen començar anunciant una
cogestió i hem acabat amb una privatització.

En tema de salut, s’han doblat les llistes d’espera i jo diria
que no són un model a seguir.

I al mateix temps acabam, Sr. President, que vostè
anunciaven l’altre dia que el Partit Popular només protesta i és
incapaç de presentar alternatives. Miri, Sr. President,
l’oportunitat que tenia el Partit Popular de presentar el seu
model i de presentar alternatives a l’economia d’aquestes illes
era al pressupost i vostè ha volgut evitar que el Partit Popular
presentàs propostes en aquest parlament; però miri, és veritat
que el Partit Popular encara no ha dit quina és la millor solució
per a aquesta comunitat, això passa, Sr. President, perquè vostè
perdi les eleccions el maig.

Moltes gràcies i li torn a desitjar molts d’anys!

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. De cada vegada
el veig com a més enfadat i tenc por que vostè no arregli les
coses allà on les ha d’arreglar. Vostè ve aquí cada dimarts i em
dóna batalla a mi, el problema no som jo, Sr. Pastor, el té a una
altra banda el problema. Parli amb ell i arreglin-ho ...

(Alguns aplaudiments i aldarull)

... perquè si no, arribarem al mes de maig i això farà foc. I
convé que vostè vagi a qui toca i li digui, escolta, les coses són
així, arregli-ho. No m’ho faci pagar a mi que no jo no tenc la
culpa...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer!

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

Hi ha molts de nervis! Hi ha molts de nervis! Jo no en tenc
cap ni un. Vostè em parla d’atur, jo li vull donar unes dades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Flaquer!

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

...Efectivament, tenim moltes dificultats, moltes, en tenim
nosaltres, en té tota Espanya i en tenen molts països del món.
Però si miram a nivell d’Espanya, les Illes Balears tenen una
taxa d’ocupació del 56%, no ho empata ningú dins tot Espanya,
un 56% de taxa d’ocupació. Som els que donam més feina de
totes les comunitats autònomes d’Espanya! Som els que donam
més feina a la nostra gent! Un 56%, 8 punts per damunt la
mitjana...

(Continua la remor de veus)

...Si vostès es fixen en les comunitats autònomes allà on
apliquen les seves receptes, ai Déu meu! Si vostès es fixen en
les comunitats autònomes allà on governen vostès, València,
Múrcia, la taxa d’activitat és molt més baixa que a les Illes
Balears i el nombre d’aturats és molt més alt.

Per tant, Sr. Pastor, no sé quines lliçons ens ve a donar aquí,
la veritat, no sé quines lliçons ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci!

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

Vostè ve aquí, Sr. Pastor, a curar-se d’un mal del qual jo no
el puc curar. Vagi al Sr. Bauzá.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

(Continua la remor de veus)

Jo els demanaria una mica de silenci perquè puguem
continuar aquest ple amb normalitat.

II. InterpelAlació RGE núm. 5545/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de
salut.

Senyores i senyores diputats, a continuació passam al debat
de la InterpelAlació RGE núm. 5545/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, és relativa a política en matèria de salut.
En nom del grup parlamentari té la paraula la Sra. Castro per
deu minuts.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 123 / 21 de desembre del 2010 5347

 

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ara
debatrem una interpelAlació del Grup Parlamentari Popular
relativa a la política sanitària del Govern. Aquesta, Sr. Conseller
de Salut, és la quarta vegada que l’interpelAlam i li recordo que
vostè ha estat reprovat per la majoria d’aquest parlament. Estam
ja pràcticament acabant la legislatura i podríem haver fet durant
la intervenció d’aquesta interpelAlació un balanç de la
legislatura, però la veritat és que aquest balanç seria molt breu
i molt pobre, perquè, Sr. Conseller, vostè ha acabat Son Espases
i ha acabat l’Hospital d’Eivissa, del qual estam molt contents,
però si ho comparam amb el balanç de l’anterior legislatura,
quedaria vostè bastant endarrerit. 

També podríem parlar d’altres temes que vostè ha gestionat
molt malament, com la precipitació amb què vostè ha volgut dur
a terme el trasllat al nou hospital de referència, una precipitació
que no sabem exactament per què, però sospitam que vostè
només s’ha guiat pels seus interessos electoralistes. 

Podem parlar també d’oposicions, de com ha permès vostè
que les directius de la conselleria es presentessin a unes
oposicions que se’ls han fet pràcticament a mida. Podem parlar
també de Gesma, de com es contracta a dit i de com augmenten
de forma alarmant els alts càrrecs de nova creació. Podem parlar
també de temes que hem tocat a altres interpelAlacions i mocions
i que segueixen sense resoldre, perquè li recordo, Sr. Conseller,
per posar un exemple, que seguim sent la comunitat autònoma
amb menys dotació de metges especialistes. 

Podem parlar també d’acords que ha pres aquest parlament,
alguns per unanimitat i que vostè no compleix. Per posar un
exemple, les ajudes als malalts celíacs.

Però no parlarem de tot això, a pesar de què és prou greu,
parlarem bàsicament de les retallades pressupostàries que han
fet vostès a la Conselleria de Salut, de les conseqüències que
això té en la gestió del dia a dia i que pateixen els ciutadans en
general. I parlarem sobretot de les despeses innecessàries que a
pesar d’aquesta mancança de pressupost, vostè ha dut a terme
des del principi de legislatura, com si li sobressin els sous.

Sr. Conseller, la valoració que fan els ciutadans del nostre
sistema sanitari és essencialment positiva, i és positiva perquè
tenim molt bones infraestructures, la majoria fetes pel Govern
del Partit Popular l’anterior legislatura, i tenim sobretot molts
bons professionals sanitaris que en el dia a dia de la seva feina
fan una labor molt positiva i molt ben valorada per tots. Però no
és tan ben valorada la seva gestió, Sr. Conseller. Vostè és el
responsable de mantenir i millorar el nivell de qualitat del nostre
sistema sanitari, i quina és la realitat? La realitat és que la seva
gestió durant tota aquesta legislatura ha fet perillar la
sostenibilitat del nostre sistema sanitari. Jo ja li he dit en altres
ocasions que per mantenir i millorar la qualitat assistencial és
necessari que la nostra sanitat sigui forta pressupostàriament. I
què passa? Quina és la realitat? En condicions normals en
aquest plenari se debatrien els pressuposts de la comunitat
autònoma per al proper any 2011; però vostès no han fet
pressupost i no tenen un pressupost per dur en aquest Parlament.
Per tant, no hi ha debat pressupostari i per què?, perquè així ni
l’oposició ni els ciutadans podem saber d’on es retallarà el
pròxim any, quines conselleries es veuran afectades, perquè la

realitat i el que sí sabem tots és que el pressupost serà molt
menor que el del 2010 i ja hem vist el resultat que aquest
pressupost del 2010 ha tengut a salut, quin resultat ha donat?,
doncs que el dèficit a final d’any pot arribar a superar els 500
milions d’euros a la seva conselleria, Sr. Conseller.

Vostès també han augmentat el deute respecte del 2007
quasi un cent per cent, com pagaran tot això? Com mantindran
i milloraran l’assistència sanitària especialitzada i d’atenció
primària, sobretot si tenim en compte que vostès ja han de pagar
el primer any de funcionament del nou hospital de referència a
Son Espases? D’on retallaran? Quines partides es veuran
afectades? Tot això és el que vostès volen amagar. Vostès són
així de transparents i de democràtics i encara es permeten el
luxe de donar lliçons!

El que no poden amagar són les conseqüències d’aquesta
manca de pressupost. Tanta sort que la salut és una prioritat per
a aquest govern! Ja ho veim, pràcticament ha quedat sol, Sr.
Conseller, i tanta sort que el president Antich ens va prometre
a un dels seus discursos de l’estat de l’autonomia que no
deixaria que la crisi afectés la Conselleria de Salut. Sr.
Conseller, és clar que vostè no cobreix les expectatives del Sr.
President Antich, el que està clar és que vostè, Sr. Conseller, té
el dubtós honor d’haver aconseguit que la nostra comunitat
autònoma sigui la que menys inverteix per càpita en sanitat
pública. En dos anys hem superat per la cua totes les altres
comunitats autònomes. A Balears la despesa sanitària per càpita
el 2007 era de 1.214 euros i  l’any 2010 és de 1.066 euros. I el
creixement de la població protegida és dels més alts de tota
Espanya. És curiós, a major augment de població, menys
despesa sanitària. Aquesta és la seva prioritat, Sr. Conseller!

Les conseqüències de tot això? Ja no veiem, vostè té tants
problemes que en el seu mateix partit es pregunten com els
resoldrà. Però bé, el Sr. Manera ja li dóna una maneta i li ha fet
una injecció milionària. Vostè aplica el pla anticrisi, que no
soluciona la falta de pressupost, però sí deixa els metges
d’atenció primària amb menys substitucions i amb menys
formació. També han baixat els concerts amb centres privats i
han baixat les hores extra del personal, la qual cosa ha
augmentat la llista d’espera.

Miri, Sr. Conseller, l’austeritat la pateixen els ciutadans, la
pateixen els professionals sanitaris, els proveïdors i els
farmacèutics, perquè vostè no se n’està de res i de vegades
sembla que li sobra pressupost, perquè n'hi ha tants de sous
tirats en despeses innecessàries. Sr. Conseller, ens pot dir si era
necessari tenir parades les obres de l’Hospital de Son Espases
dos mesos per buscar una millor ubicació amb la despesa que
això va suposar? Ens pot dir si és necessari pagar lloguers quan
ja estava inaugurat el nou edifici de la conselleria? Ens pot dir
si és necessari pagar estudis i consultories amb la quantitat que
paga la conselleria? Per cert, quan tindrem l’estudi encarregat
al Consell Econòmic i Social de Balears sobre l’estat del
sistema sanitari de la nostra comunitat, que ja sabem que està
acabat, però no l’han fet públic?
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És necessària una nova seu per a la Gerència del 061, a la
qual ja hi han destinat 200.000 euros per licitar un concurs
d’idees? Com és possible que donin menys serveis a Gesma i
tinguin tres vegades més alts càrrecs que el 2007? Com és que
s’han suspès determinats concerts amb centres privats i sí que
hi ha pressupost per concertar avortaments amb clíniques
privades? És necessari comprar un programa informàtic
caríssim que no acaba de funcionar bé i que ningú no volia? És
necessari el canvi en el contracte de la concessió de Son Espases
que obliga al Govern a pagar el llum, quan abans l’havia de
pagar la concessionària? És necessària la despesa milionària que
va la seva conselleria en publicitat? És necessari gastar quasi 3
milions d’euros per fer una muntanya per disminuir l’impacte
visual de l’Hospital de Son Espases des del monestir? Miri,
aquesta muntanya per alguna cosa li ha servit, per sortir aquest
cap de setmana a un suplement econòmic de tirada nacional,
posant-lo com exemple del que no s’ha de fer per tenir
austeritat..., ja li ho mostraré si no ho ha vist, un exemple del
que no s’ha de fer per aturar la despesa pública.

Sr. Conseller, en podríem posar molts més i m’agradaria que
en la seva intervenció em contestés totes les preguntes que li he
fet, no que vostè faci el discurs que li doni la gana, com fan els
seus companys. Sr. Conseller, són massa les despeses
innecessàries que la Conselleria de Salut té, quan la conselleria,
segons ens diu el president, és la seva prioritat. I quina és la
realitat? Que pateix la retallada pressupostària més gran de tota
la història. Són massa les fotos i ja estam farts de la política
sanitària d’aparicions en premsa i publicitat, mentre els
ciutadans han de patir les polítiques d’austeritat que afecten
l’assistència sanitària.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Té la paraula el representant del
Govern Sr. Vicenç Thomàs.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. És veritat
que he estat interpelAlat quatre vegades en dos anys i
efectivament, estic molt content de la feina que vostè fa de
control al Govern. De totes maneres no puc estar d’acord amb
aquesta política de ficar de forma demagògica i catastrofista fets
puntuals dins una mateixa senalla perquè el discurs final sigui
negatiu. Vostè ha posat molts d’exemples que són exemples de
manipulació i de magnificació de fets puntuals. 

Evidentment ha dit moltes coses, però jo vull agrair
l’oportunitat per fer una mica de balanç d’això que vostè diu tan
catastrofista i jo si m'ho permet diré que en una situació
evidentment de molta dificultat econòmica, tenim millors
resultats que els que varen obtenir vostès. Amb menys doblers
no hem retallat cap servei ni cap prestació. I un bon exemple,
vostè que és d’Eivissa, cinc centres de salut nous, un nou
hospital, millores per valor de 6 milions d’euros a l’actual Can
Misses, més serveis, més prestacions i més professionals a

Eivissa. Si vol, parlam de si hem millorat o no les condicions de
trasllat dels pacients que s’han de moure per motius de salut del
seu lloc de residència. Tot això són qüestions ben clares i
concretes que té vostè té a la seva illa.

Evidentment, nosaltres ens vàrem trobar el que ens vàrem
trobar, però hem fet feina d’una manera molt important. Hem
millorat infraestructures sanitàries, moltes, més confortables,
més accessibles. Vostè que diu que tenim mancança de
professionals, duim 260 professionals més que l’any 2007 i
vostè ho sap, amb noms i llinatges, a l’illa d’Eivissa i hem posat
més prestacions com el nou catàleg de prestacions
ortoprotètiques, la fisioteràpia a domicili a part de les nostres
illes, el pla d’atenció primerenca, estratègies diverses com la de
cures palAliatives, etc.,  o l’anticoncepció d’urgència que diu que
és un despesa complir la llei. Nosaltres complim la llei i donam
fets en polítiques de salut sexual i reproductiva.

Tot això són mostres. No pretenc fer cap argumentari extens,
però evidentment tot això està ficat dins dos conceptes: un,
estam en una situació molt complicada en allò econòmic, volem
garantir la sostenibilitat del sistema i volem mantenir la qualitat
assistencial. És veritat que hem hagut de fer canvis, canvis que
han anat a millorar la nostra eficiència.

Deixi que li conti vuit punts en concret: és veritat que tenim
un pressupost més ajustat perquè hi ha una situació econòmica,
que hem fet un sobre esforç en gestió i eficiència i això es veu.
Nosaltres ja li hem contat que vàrem fer un pla de millora
d’eficiència en central de compres, a reorganitzar guàrdies, a
reorganitzar peonades, a organitzar serveis de manera
centralitzada. És veritat que ho hem fet també amb l’esforç que
hem demanat als professionals i hem fet un pla de control de
despesa. 

Això vostè no ho diu, però vostès tenien una desviació de
despesa damunt pressupost superior al 10%. En aquest moment,
nosaltres damunt la despesa inicial que tenim prevista dia 1 de
gener estam en una desviació de despesa d’un 1%. Això vol dir
que ens esforçam a gestionar més bé. Hem introduït canvis, ara
d’aquí a una estona es dictaminarà el projecte de salut pública
perquè també hem fet coses en polítiques de salut pública.

Un tercer punt són polítiques en recursos humans, hem posat
en marxa una oferta pública d’ocupació que donarà estabilitat
a milers de persones i que vostès no varen fer. Estam tancant
properament un procés d’estaturització dels professionals de les
fundacions. També introduïm canvis dins la nostra organització
amb projectes que posen en valor el que és la gestió clínica, la
descentralització o que els nostres professionals puguin tenir
major autonomia. Tot això, cercant eficiència, cercant efectivitat
i introduint les tecnologies en diagnòstic i tractament que són
necessàries.
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Vostè, que diu que no hem fet res, idò miri, per exemple en
l’àmbit d’atenció primària hem inaugurat 22 centres de salut o
unitats bàsiques, en tenim 13 en construcció i per tant, la meitat
de la població quan acabi aquesta legislatura tendrà
equipaments en l’àmbit d’atenció primària o nous o àmpliament
reformats, però a més hem millorat l’accessibilitat dels
ciutadans a atenció primària i hem millorat la capacitat de
resolució de problemes dels professionals en aquell àmbit.

També hem fet inversions en infraestructures hospitalàries,
des del nou hospital d’Eivissa, una inversió que arribarà a 115
milions d’euros aproximadament, les millores a l’Hospital
General, per exemple hem pogut obrir ja el primer hospital de
dia geriàtric públic de la nostra comunitat autònoma. Vàrem
poder posar en marxa un hospital de dia psiquiàtric al Mateu
Orfila, com també la cambra hiperbàrica. Hem millorat
l’accessibilitat de l’Hospital d’Inca i tenim un nou pla director
de 14 milions d’euros per a l’Hospital de Manacor. També si
vol després en parlarem, de Son Espases, però parlant
seriosament i dient les veritats, no les mentides.

Tenim un setè capítol que és el tema d’investigació del
desenvolupament i innovació. Per primera vegada hem posat en
marxa un pla estratègic d’investigació en salut, 28 milions
d’euros en quatre anys. Estam a punt de crear ja l’institut
d’investigació sanitària i feim passes de mà de la universitat i de
la Conselleria d’Educació per possibilitar la implantació
d’estudis de grau de medecina a Son Espases.

També hem fet un gran esforç en l’aplicació de les TIC dins
el sistema sanitari. En aquest moment ja tenim en fase de proves
l’accés del ciutadà des de casa seva a la història de salut. Com
podríem parlar del desenvolupament de la recepta electrònica.
En aquests moments hi ha prop d’un 65% de les prescripcions...
són en aquest àmbit.

També podríem parlar del que hem estat fent en temes de
salut i gènere. Per primera vegada des de l’any 2003 a la nostra
comunitat autònoma han baixat les interrupcions voluntàries
d’embaràs. En la seva legislatura, un augment d’un 33%, ara
anam disminuint un 6% anual.

Per tant, deixi’m que..., jo em tenc per persona responsable,
crec que en política sanitària no val tot, ara fa un poc temps hem
escoltat el seu portaveu parlamentari que ha dit tranquilAlament
que hem doblat les llistes d’espera. Impressionant,
impressionant, impressionant! En política sanitària, Sra. Castro,
no val tot. Tenim un excelAlent sistema sanitari que és un orgull
d’aquest país i per tant, l’hem de fer sostenible en el temps.
Vàrem prendre la decisió de continuar un hospital de referència
nou. Hi vàrem introduir moltes millores, vàrem tenir coses en
compte, aspectes que a vostès no els interessaven, no els varen
tenir en compte. Hem fet aquests dies un trasllat de manera
ordenada, sense cap pressa, quan era necessari fer-ho, aquí no
hi ha eleccions, que sàpiga no hi ha eleccions ara, un hospital
que s’entrega dia 10, vostès saben com ens el varen adjudicar i
no haurien de fer aquests comentaris. 

Evidentment tenim reptes de futur, el gran repte que tenim
tots és que tenim una societat que cada vegada... en veies més,
té més patologia crònica i per tant, el repte que tenim tots és el
d’atendre la cronicitat. Això ho dic perquè ben aviat haurem de
resoldre entre tots el pla d’usos de l’hospital actual de Son
Dureta.

Crec que hem fet una bona feina en situació de molta
dificultat, evidentment després contestaré les preguntes que
vostè pugui fer. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicenç. Per fixar la posició per part del Grup
Parlamentari Mixt..., no hi ha cap intervenció. Per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Alorda, té
la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Thomàs, creim que hi ha dos debats dins una
interpelAlació tan àmplia com aquesta en la qual és difícil
abastar..., perquè certament qualsevol aspecte parcial d’una
política de sanitat donaria per un debat complet d’una
interpelAlació i per tant, serà difícil. Deixarem que sigui, entre
l’interpelAlant i el Govern els que duguin el pes i que triïn els
punts que considerin que més hem de tractar en aquesta
interpelAlació.

Per no defugir però, com a mínim dues pinzellades respecte
a la nostra impressió en les polítiques de sanitat, creim que hem
de fer dos blocs completament distints. Un és: què podem
dedicar financerament a sanitat, i l’altre és: què en feim amb
allò que podem. 

Quant al primer, crec que sempre estam allà mateix. El Partit
Popular que va cantar les excelAlències de la transferència en
sanitat i que trobava que era suficient gastar la meitat del que
estam gastant ara, perquè parlam d’això, parlam que amb la
meitat trobaven que era una quantitat suficient i correcta. Ara
consideren que el que es gasta ara és insuficient. Compartim
més la segona anàlisi que la primera. Els mals dels finançament
autonòmic de les Illes Balears, que -com es va dir el ple passat-
ja vàrem convenir que era insuficient, però no vàrem convenir
-em sembla- que era molt millor que el que teníem el temps del
Partit Popular.

També es critica el fet que no hi hagi un pressupost en què
es mostri, quan s’obvia que una de les qüestions per la qual no
hi és, és perquè el Partit Popular s’ha negat al fet que hi hagi
doblers, més ingressos per exemple per poder dedicar-los a
sanitat. Per tant, passam a discutir els doblers que tenim perquè
amb centenars de milions d’euros de baixades d’ingressos el que
resulta... jo quasi diria que còmic és pretendre que no tengui cap
repercussió sobre els serveis. Jo crec que sí que en té. Dins
aquest context és quan més es mostra el gairebé miracles que
s’han fet dins la gestió de sanitat. 
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Quan es parla que amb aquest sistema de restriccions, que
apuntava l’anterior portaveu, s’han creat noves places, s’han
dotat de més professionals, s’han dotat de més centres de salut,
s’ha pogut dotar un hospital amb tots els reptes que representava
l’hospital de referència en una ubicació per a nosaltres nefasta
i que ha representat a més un gran repte d’adaptació d’accessos,
un nou repte afegit que es completarà ara amb... assumir les
dificultats de posar al dia Son Dureta, crec que realment veure
un hospital modern, un hospital obert amb un 60%
d’habitacions individuals, veure aquesta oferta pública que s’ha
duit a terme de centenars i centenars, milers de places que s’han
duit a terme i les inversions en atenció primària a l’hospital
d’Eivissa que afronta aquest govern ens sembla important. 

Que encara hagi trobat un racó per una demanda
absolutament justificada, però que representava un esforç de
prioritat com eren les millores en el desplaçament, les despeses
de desplaçament de les distintes illes, crec que és positiu, era
necessari, però és positiu. També s’ha pogut treure una millor
regulació, avui mateix tractarem la llei de salut pública. 

És impossible, ja dic, entrar dins aquesta panoràmica amb
una interpelAlació de tal abast, però la veritat és que, amb la
davallada d’ingressos que ha patit el país amb les dificultats
financeres que té tot allò públic en aquest moment arreu, veure
el resultat global de la gestió a les Illes Balears, ens sembla molt
satisfactori; satisfactori respecte, dic i hi insistesc, de les
possibilitats. No estarem contents mentre estiguem a la cua de
l’Estat espanyol en despesa sanitària, mentre tenguem aquesta
ràtio dels metges especialistes que s’apuntava, que compartim
i coincidim, però és que, miracles, la veritat és que resultaran
molt difícils.

Tendrem una altra interpelAlació en educació on arribarem
a les mateixes conclusions, hi arribarem en serveis socials, hi
arribarem en turisme, hi arribarem en les activitats
econòmiques, hi arribarem en les noves competències que
haurien d’arribar, hi arribarem comparant cadascun dels
membres del Govern i efectivament, si no resolem el tema del
finançament, és difícil mantenir serveis de qualitat.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista la Sra.
Torres té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
interpelAla avui el Govern en relació amb la política en matèria
de salut. En concret, al contingut de l’escrit que es va donar
entrada, demanen en relació amb la política que s’ha duit a
terme en matèria de salut i la que està prevista que es dugui
endavant. Veurem com es concreta el debat que hi ha avui en la
moció que debatrem en un futur, a causa que és una matèria
molt, molt àmplia i evidentment ens trobam -com dic- amb una
matèria amplíssima, de gran espectre que avui intentarem
sintetitzar i veurem com es concreta al debat de la moció.

En caràcter previ, sí vull manifestar una altra vegada -això
sí que ho repetesc molt sempre que parlam de temes de sanitat
i de salut, ai!, perdó, de sanitat i d’educació, el que ja es podria
considerar una espècie de mantra, no? En matèria com pot ser
la salut, en matèries tan sensibles i tan primordials sempre es
pot millorar, és evident i crec que sempre s’ha de millorar. Tots
els governs haurien de tenir un elevat nivell d’autoexigència
acompanyat d’una baixa autocomplaença.

Des del Grup Parlamentari Socialista hem de dir amb tot el
respecte que no compartim algunes visions tremendistes que es
donen des de la bancada del Grup Parlamentari Popular. Voldria
destacar alguns trets que ens fan tenir confiança en la feina que
du a terme la Conselleria de Salut i en relació amb les
actuacions futures que més o menys ha anat anunciant la
Conselleria de Salut.

En relació amb el nou hospital de referència, bé, es va
heretar un projecte de la legislatura anterior i consideram que
s’han practicat una sèrie de millores que han pogut donar sortida
a una sèrie de mancances que presentava el projecte original. El
que ens sembla bastant irresponsable -amb tot el respecte, ho he
de dir- són aquestes acusacions que a vegades es fan des del
Grup Popular en relació amb aquestes millores que s’hi han
incorporat per part de la Conselleria. Encara me’n record de la
profusa enumeració, explicació, una exposició total que es va
donar per part del conseller a la Comissió de Salut on,
sincerament, vàrem passar hores escoltant les explicacions que
ens donava el conseller. Crec que d’aquestes explicacions i de
tota la documentació que obra en relació amb aquesta qüestió de
les millores de Son Espases no hi pot haver ombra de dubte.

En relació amb inversions a altres infraestructures, ens
consta que hi ha uns avantprojectes per a Menorca, per a Es
Banyer, i les millores dels recursos en atenció especialitzada a
Ciutadella i, capítol a part mereix el salt qualitatiu i quantitatiu
que suposa la construcció del nou hospital a Eivissa que,
recordam una altra vegada, disposarà d’un espai destinat a
radioteràpia, tal com figura al projecte. 

Veim que resulta molt fàcil oblidar que a l’inici d’aquesta
legislatura ja es varen invertir 6 milions d’euros en millores a
Can Misses. Vull realçar entre altres les noves instalAlacions per
a l’hospital de dia oncològic que dupliquen les seves places o
l’ampliació i reforma del bloc quirúrgic.

L’any 2010 ha estat un any de grans inversions a Eivissa en
matèria de sanitat amb una inversió en obra per valor de 100
milions d’euros, que es diu prompte, i en equipament amb
relació a uns 20 milions d’euros. 

Evidentment, com ja he dit al principi de la meva
intervenció, encara que hi ha alguns aspectes en què s’han donat
passes importants, és evident que hi ha determinats punts on
encara queda millorar com pot ser per exemple el tema de les
ajudes del desplaçament i manutenció. El decret aprovat per part
d’aquest govern ha estat una fita importantíssima,
importantíssima. No hem d’oblidar que a l’anterior legislatura
l’únic que s’augmentava era l’IPC per ajudar les persones que
s’havien de desplaçar per assumptes de salut. Ha estat una fita
important, ara queda que aquest decret vagi caminant i que
veritablement tenguem una ajuda efectiva per a aquestes
persones. 
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En definitiva perquè tampoc no em vull allargar, consideram
que de manera global...

LA SRA. PRESIDENTA:

És que se li ha acabat el temps, Sra. Torres, ha d’anar
acabant.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Idò, acab. Res més a dir, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica, Sra. Castro té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Sr. Conseller sempre ens acusa
de catastrofisme, però miri, Sr. Conseller, no és catastrofisme,
són dades objectives, aquí les té vostè. Són del Consell
Econòmic i Social i són del Ministeri de Sanitat, l’estadística de
la despesa sanitària, les dades d’especialistes, aquí hi ha Balears
la que menys dotació té en especialistes a la majoria
d’especialitats. Aquí hi ha les dades objectives, no és
catastrofisme.

Vostè parla que no han retallat cap servei. Sr. Conseller,
això no és que sigui catastrofisme, és que això és mentida. Això
és mentida, a Eivissa ara mateix no hi ha servei de
neurocirurgia, què espera per implantar-lo a l’hospital de Can
Misses? Per què fa aquest gest de menyspreu?, que és que no li
importa que a Eivissa no hi hagi cirurgia? No pensa implantar-
lo a l’hospital de Can Misses? Ha mentit als ciutadans?
M’agradaria que contestàs això.

Sr. Conseller, miri, els comptes no surten perquè el
desviament que diu que té és impossible perquè les dades
objectives, una altra vegada, ens diuen que el creixement mitjà
anual en el període de 2002-2007 va ser d’un 11,9% en el
pressupost i vostè, només el 2010, ha baixat un 6,9%. A més, el
2007 amb un pressupost de 1.100 milions hi va haver uns 150
milions de dèficit, un 13,6, i vostè amb un pressupost d’uns
1.300 aproximadament té 500 milions de dèficit, un 38,4%. Els
seus comptes, Sr. Conseller, no sé com els fa, potser li farà falta
una calculadora. I la llista d’espera, jo no sé si vostè no ho sap
o una altra vegada més vol mentir i confondre l’opinió pública.
Vostè sap, Sr. Conseller, que la llista d’espera quirúrgica
respecte de l’anterior legislatura es manté més o menys estable,
però la llista d’espera per veure l’especialista i per anar a la
consulta de l’especialista s’ha doblat pràcticament respecte de
l’anterior legislatura. Això és així i vostè ho sap, i si no ho sap,
s’ho ha de fer mirar!

El tema de la interpelAlació és molt concret, és el tema de la
despesa sanitària. La despesa sanitària deia el Sr. Alorda..., clar,
és baixa, hauria de ser millor però és per motiu del finançament,
finançament que segons el Sr. Alorda és culpa del Partit
Popular. D’acord, el Partit Popular governava en el Govern
central, però el Sr. Mesquida va trobar que ja estava bé i va
acceptar la competència de sanitat. Si no estava ben finançada,
vostès han tengut sis anys de Govern socialista a l’Estat per
arreglar-ho, a més a més, hi ha acords parlamentaris que els
donarien força per reivindicar-ho. L’11 de juny del 2010 aquest
Parlament va aprovar "que es doti la sanitat balear dels recursos
econòmics necessaris, incrementant el pressupost sanitari de les
Illes Balears, almenys en la quantitat necessària per arribar a la
despesa sanitària efectiva del 2009". I no fa molt vàrem aprovar,
el 3 de desembre amb el vot favorable del Sr. Alorda, que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears
"a dur a terme les actuacions i negociacions oportunes perquè
els recursos que arriben per al nou sistema de finançament
cobreixin suficientment les despeses en matèria de sanitat, entre
d’altres". 

Jo quan he fet aquesta interpelAlació m’he basat en les
declaracions de la ministra Sra. Trinidad Jiménez, llavors
ministra de Sanitat i va dir que a menys pressupost, menys
qualitat assistencial. Ella parlava de Madrid, el que no sabia és
que aquí el pressupost és bastant més baix que el de Madrid,
relativament. I mirin, vostès molta austeritat i tot repercuteix
sobre els proveïdors, sobre els farmacèutics, vostè també tindrà
l’honor de pràcticament haver arruïnat els proveïdors de la
conselleria i als farmacèutics d’aquesta comunitat...No? Idò
pregunti'ls-ho! Tot repercuteix sobre els ciutadans. I quan el
nostre grup presenta una proposició no de llei per demanar al
Govern de l’Estat el cofinançament de l’hospital de referència
situat a Son Espases, vostè, Sr. Conseller -això ho vàrem
presentar a la Comissió No Permanent de Salut- a pesar de dir
que no renuncia al cofinançament de l’hospital, obliga els
diputats del seu grup i als grups que li donen suport, inclòs el Sr.
Alorda que dissimula, a votar en contra del cofinançament
d’aquest hospital. Sembla que els sobren els sous!, entre això i
les despeses que fan sense cap necessitat, vostè s’està carregant
la sanitat a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castro. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Jo en cap
moment no he negat que tenguéssim dificultats pressupostàries,
això ningú no ho ha negat. El que sí posam en valor és la gestió
que hem fet del pressupost que hem tengut. I això és el que jo li
dic, que amb el pressupost que hem tengut, hem fet moltes coses
i és el que vostè no vol escoltar. També li he dit, i sembla que
no ho ha entès, que a l’anterior legislatura hi havia una inèrcia
de desviació de despesa d’un 10% i ara és d’un 1%. Això vol dir
que es gestiona millor. Tenim pocs doblers, gestionam millor i
feim més coses; perquè no hem baixat prestacions, les hem
augmentat. Hem fet molta infraestructura, sembla que vostè no
ho posa en valor, 22 centres inaugurats nous o àmplies reformes
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i en tenim 13 en construcció que en pocs mesos estaran en
funcionament. I nosaltres continuam donant serveis. No
confongui qui dóna el servei amb si el servei es dóna o no es
dóna. Són conceptes diferents. Un gestiona de la manera que
considera oportú o té manera de fer, però és molt diferent dir
que no es dóna un servei o que se dóna d’una altra manera...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castro! Ni home ni dona! En aquest moment parla el
conseller. Per favor! Per favor, Sra. Castro, tenguem una mica
de tranquilAlitat! Sr. Conseller, continuï.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Torn a dir, no és el mateix llevar
prestacions que donar-les d’una altra manera. Són dos conceptes
absolutament diferents. I el servei l’estam donant i amb bon
resultat.

Vostè parla de llistes d’espera, miri, les llistes d’espera les
tenc aquí, les podem comentar. El que no és correcte és dir que
s’han doblat les llistes d’espera, això no és correcte. Juny del
2007, llista d’espera quirúrgica, gestionava la Sra. Castillo, 57
dies. Llista d’espera juny 2010, 52,9. Això és doblar? Perdoni,
però no és doblar...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo!

(Continua la remor de veus)

Sra. Castillo! Senyors diputats, una mica de silenci per
favor!

(Continua la remor de veus)

Sr. Conseller, no entri en diàleg. Continuï.

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

Vol que li doni la llista d’espera de consultes externes del
mes de setembre d’enguany, 35 dies...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades!

Sr. Conseller, vostè continuï la seva intervenció. Senyores
diputades, la Sra. Castro ha tengut el seu temps per fer la seva
intervenció i ningú no l’ha interrompuda en cap moment. Per
favor, Sra. Castro, deixi que el conseller també s’expressi!

Sr. Conseller, continuï.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Com que crec que la qüestió està
ben aclarida, perquè les dades de consultes externes del 2007 no
eren fiables...

(Remor de veus)

No, senyora! Escoltin, que sabem com feien les coses, no es
compten com les que nosaltres comptam avui en dia?

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, si vostè no està d’acord amb el que contesta el
Sr. Conseller, presenti preguntes o interpelAlacions, però no
interrompi per favor! Sap que això no ho pot fer. Sr. Conseller,
continuï.

(Remor de veus)

No, no l’han anomenada Sra. Castillo.

(Remor de veus)

Sí, l’ha anomenada, com vostès han anomenat algú altre,
però no és a això al que es refereix l’article. 

Sra. Castillo, no. Sr. Conseller, continuï.

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

Bé, com que ja m’han consumit pràcticament la meitat del
temps, jo simplement torn a reafirmar que és veritat que tenim
menys pressupost, és veritat que hem gestionat molt millor, no
hem llevat prestacions, hem fet més coses, i tenim una desviació
de despesa molt inferior a la que tenien vostès. Evidentment
vostè ha dit moltes coses de les quals jo no hi estic gens
d’acord, però evidentment amb aquesta dinàmica d’interrompre
contínuament fan perdre el fil i, per tant, ja ens aclarirem.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 
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III. Moció RGE núm. 6045/10, presentada del Grup
Parlamentari Popular, relativa a instalAlació del tramvia al
terme municipal de Palma, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 5606/10.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon a la Moció RGE núm. 6045/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, és relativa a instalAlació del tramvia al
terme municipal de Palma, és derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 5606/10.

Per defensar la moció en nom del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, señoras y señores diputados. Voy a intentar mejorar
la dicción para que se me entienda, porque hay algun miembro
del Gobierno que no me entiende. Cuando denuncio que hay
corruptelas y malas artes en algunas empresas, se entiende
perfectamente y veremos si con mejor dicción lo entienden.

Cinco propuestas tiene la moción que se deriva de la
interpelación relativa a la instalación del tranvía en el término
municipal de Palma, y hoy nos disponemos a determinar las
cinco en el pleno de esta cámara. Quedó clara nuestra posición
al respecto sobre esta iniciativa del tranvía entre la plaza de
España y el aeropuerto, en cuanto a su oportunidad y su
implicación en la red de transportes, tanto en la ciudad de
Palma, como el resto del transporte público de la isla de
Mallorca. También fuimos claros al demostrar fehacientemente
que el Plan director sectorial de transporte de las Islas Baleares,
en su tomo tercero, dedicado al Plan de transporte ferroviario,
incluye el certificado del debate existente en la Comisión de
Ordenación del Territorio, en la sesión de 17 de marzo del 2004,
la cual aprobó la PNL 2309, presentada por el Grupo
Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista, mediante la cual se
aprobaba entre otras lineas de ferrocarril, es decir, tren, metro,
o tranvía, la que uniría Palma con la Universidad -es decir, el
metro que se construyó- y la que uniría Palma con el aeropuerto,
Llucmajor, Campos, Ses Salines y Santanyí. 

Por lo tanto, conviene recordar a todos, para que no se
vuelva a utilizar más como señuelo, que el metro a la
Universidad de las Islas Baleares está amparado por acuerdo de
esta cámara, mientras que el tranvía de la plaza de España al
aeropuerto, es un proyecto que nace a iniciativa del actual
gobierno y no está amparado por ningún acuerdo parlamentario,
ni siquiera por el Plan de transportes. Muchas veces en esta
cámara hemos oído hablar del resultado de criterio del metro, la
última vez fue en la interpelación de hace quince días. También
en ese mismo debate, yo pregunté a quien hizo esa afirmación,
si la linea Manacor-Artà tenía garantizada la viabilidad
económico y sin embargo nadie dudaba de la bondad de ampliar
el tren y de precisamente poner en marcha la linea Manacor-
Artà. A lo mejor con más consenso dentro de la ciudad de
Manacor, a lo mejor respectando mucho más las decisiones
tomadas anteriormente, pero evidentemente la conexión desde
Manacor a Artà es imprescindible para completar la red de
transportes de Mallorca.

Hoy creo que debemos hacer públicos datos para que todo
el mundo sepa cómo se gestionan los dineros del transporte, es
importante que sepamos cómo invertimos por ciudadano, cómo
invertimos por medio de transporte. La Empresa Municipal de
Transportes, la EMT, en Palma transportó el pasado año, prestó
servicio el pasado año 2009 a nada menos que a 42 millones de
pasajeros, con un presupuesto dedicado a personal y a compra
de bienes y servicios de 44.775.000 euros. Es decir, por cada
pasajero transportado el gasto fue de 1,06 euros. 

Servicios Ferroviarios de Mallorca, el SFM, transportó el
año pasado 2009 parece ser que alrededor de 4,5 millones de
pasajeros, no hay datos, pero esta es la cifra que hemos
conseguido por las declaraciones de sus responsables, 4
millones de pasajeros. De esta cantidad, 3 millones
corresponden al tren Palma-Inca-Manacor-Sa Pobla-Manacor y
1,5 millones de pasajeros son de la linea de metro Palma-
Universidad. Según la auditoría del 2009, son 37.217.000 los
que SFM invirtió en gastos de personal y compra de bienes y
servicios durante el año 2009. Es decir, si en la EMT cada
viajero costaba 1,06 euros, en SFM cada viajero cuesta 10,63
euros. El que venga de Virgen de Lluc a plaza de España, o el
que venga de Sa Pobla o Manacor a plaza de España. Si
tenemos en cuenta que los ingresos por billetaje fueron de algo
más de 22 millones en la EMT y 4.600.000 en SFM, quiere
decir que la subvención por cada viajero fue de 0,53 euros en la
EMT y de 9,25 euros por cada viajero transportado en Servicios
Ferroviarios de Mallorca.

Yo creo que hemos de convenir que las cifras no son iguales,
pero convendría actuar de forma y manera, posiblemente
adelgazando SFM en directivos, de dobles cargos institucionales
para que no fuese tanta la repercusión de la subvención por
pasajero, porque está bien que un señor que venga de Manacor
o que venga de Inca tenga una subvención equis, pero un señor
que venga del Pont d’Inca o que venga de Virgen de Lluc, que
ya son importantes al final en la cuenta de resultados, pues
lógicamente no es comprensible que se subvencione con más de
9 euros cada uno. Y también sería conveniente estudiar que los
dineros que se invierten en transporte sean igual para todos, los
que son ciudadanos de Palma y los que son ciudadanos del resto
de Mallorca, porque no es lo mismo que a la Empresa
Municipal de Transportes la subvención la aporte
exclusivamente el Ayuntamiento de Palma, a que SFM la aporte
exclusivamente el Gobierno de las Islas Baleares, y los dineros
son de todos, de todos los ciudadanos de esta isla, sean
palmesanos o no. 

Y ahora ya pasamos a comentar las cinco propuestas que
contiene la moción. La dice el Parlament de les Illes Balears
insta al Govern de les Illes Balears al cumplimiento del artículo
70.10 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y que por
tanto proceda a transferir al Consell de Mallorca las
competencias de transporte terrestre, propias de esta institución.
Es sin duda algo fundamental, si la voluntad legislativa de esta
cámara y de las Cortes Generales de España fue que las
competencias de transporte y por lo tanto los entes
instrumentales afectados por esta competencia son propias de
los consells, no entendemos por qué no se ha procedido a iniciar
los trabajos de traspaso de competencias al Consell de Mallorca,
cuando faltan sólo 61 días, a partir de hoy, para el cuarto
aniversario de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de
Autonomía el 1 de marzo del 2007. A estas alturas no se
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entiende que continúe usted con proyectos que no tienen
actualmente el respaldo político preciso para su ejecución y no
haya iniciado ningún tipo de trabajo efectivo para el traspaso de
competencias que le son propias.

El segundo párrafo dice: el Parlament de les Illes Balears
insta al Govern de les Illes Baleares a la paralización inmediata
de todas las actuaciones que lleva a cabo en relación al estudio
y desarrollo y posible implantación del tranvía en la bahía de
Palma. Considero, Sr. Conseller, que le será familiar esta
propuesta, la aprobó el pleno del Ayuntamiento de Palma el
pasado 23 de noviembre, por mayoría cualificada. Asimismo el
Consell de Mallorca hizo lo propio el 2 de diciembre, también
por mayoría cualificada. Y hoy le proponemos como punto
número 2 de esta moción que estamos debatiendo y que
esperamos que se aprobada también por este Parlamento por
mayoría cualificada. Estoy seguro, Sr. Conseller, de su cultura
democrática, vuelvo a repetir, estoy convencido, Sr. Conseller,
de su cultura democrática y sabrá anteponer la voluntad
expresada por el pleno del Ajuntament de Palma, por el pleno
del Consell de Mallorca y espero que por esta cámara, si hoy se
materializa, que respete usted la voluntad que en cada una de
estas tres instituciones han expresado sus ciudadanos, a través
de sus legítimos representantes políticos.

En el punto tercero instamos a que cuando usted haga alguna
actuación, Sr. Conseller, tenga en cuenta las competencias y el
posicionamiento que sobre las mismas tienen otras
corporaciones municipales. Es decir, es muy importante a la
hora de impulsar proyectos, de implantarlos como establece la
ley, tener en cuenta lo que dicen otras instituciones, que pueden
estar regidas o no por grupos políticos de su formación, hay un
caso muy claro, el de Santa María, o de distinta formación a la
suya, y respetar por completo sus competencias, posición
política hacía el proyecto. Hay que ser respetuosos con las
instituciones y no pensar que uno exclusivamente esté en
posición de la verdad. Los plenos municipales de Santa María,
de Alcúdia, de Inca, de Manacor y de Palma, así como el
Consell de Mallorca, se han posicionado sobre el proyecto que
impulsa su conselleria, sin que se hayan tenido en cuenta sus
puntos de vista por igual. Es preciso tener en cuenta que las
competencias de las instituciones del Estado, en su ámbito
autonómico, insular y local, vienen atribuidas por normas
legales que establecen que las competencias de cada institución
acaban donde comienza la del otro organismo público. Hay que
reconocer que esto no siempre se ha tenido en cuenta en esta
legislatura y por lo tanto, pedimos que se tenga en cuenta hoy.

El cuarto punto de la moción dice que el Parlament de les
Illes Balears rechaza las afirmaciones hechas por el director
general de Movilidad Sr. Antoni Verger Martínez, en relación
al acuerdo adoptado el pasado 24 de noviembre de 2010,
mediante el cual el Ayuntamiento de Palma aprobó por mayoría
cualificada la operación del proyecto del primer tramo de la fase
primera del tranvía de Palma y del estudio de impacto ambiental
correspondiente. Es incompresible que un alto cargo del
Govern, manifieste con tanto descaro y desparpajo, que el
acuerdo adoptado por...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, ha d’acabar.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Acabo enseguida Sra. Presidenta. 

... no afecta a la creación del tranvía de plaza de España al
aeropuerto y que la conselleria lo seguirá impulsando como si
nada hubiese ocurrido. Estas declaraciones descalifican a su
autor, al alto cargo del Govern de esta comunidad, y no
queremos que sus afirmaciones queden gratis total. Es por eso
que proponemos el rechazo de esta cámara a la falta de respeto
a un pronunciamiento institucional.

Y por último, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a que promueva en coordinación con
el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y por
supuesto el Govern la apertura de un debate político público
donde se pueda debatir y consensuar las modificaciones técnicas
del vigente Plan de transporte que afecta a la ciudad de Palma,
su área metropolitana y el acoplamiento de ésta con el resto de
la red de transporte de Mallorca.

Creo que es importante a estas alturas, pasados seis años ya
... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, ha d’acabar.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Termino enseguida, presidenta. Pasados seis años ya del Pla
de transporte vigilar cómo se ha desarrollado el mismo, qué
evolución ha tenido y la necesidad de nuestra comunidad.

Muchísimas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una
esmena de substitució del punt 1 de la Moció 6298. Per defensar
aquesta esmena té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Aquesta esmena que presenta el Grup Parlamentari Socialista
pretén posar de manifest i aclarir la posició d’aquesta cambra
respecte d’una institució tan important com és el Consell de
Mallorca. El Consell de Mallorca, és de tots ben sabut, és el
Govern de l’illa de Mallorca i com a tal li corresponen una sèrie
de competències que atorguen una millor proximitat de la presa
de decisions als ciutadans i ciutadanes d’aquesta illa. A més,
aquest és el sentit manifest de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, aprovat l’any 2007, que així ho expressa.
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Un estatut, per cert, en què hi vàrem estar d’acord el Partit
Popular i el Partit Socialista i Unió Mallorquina. Per tant, amb
aquesta voluntat d’encaminar totes aquestes accions amb els
traspassos de competències als consells ens sobte, ens sobte
veritablement a aquest grup parlamentari, que en el primer punt
de la moció referida al tramvia de la Platja de Palma el Partit
Popular estigui realment preocupat perquè aquest traspàs de
competències en temes de transport terrestre es faci al Consell
de Mallorca. I ens sobte perquè darrerament hem pogut
comprovar de primera mà, i així ho hem sentit en diferents
manifestacions que s’han fet des del Partit Popular, que el
Consell de Mallorca no té raó de ser i així ho han manifestat tant
el portaveu anterior al Consell de Mallorca, el Sr. Font, quan
deia en el debat d’orientació política del Consell de Mallorca,
en juny de 2010, que cal aturar el procés de transferències per
abordar un debat rigorós sobre la dimensió real del Consell de
Mallorca, per tant, aturem les competències, no volem més
competències en el consell perquè hem de pensar si volem el
consell o no volem el consell. Això ho deia l’anterior
responsable del grup de consellers socialistes del Consell de
Mallorca, el Sr. Font.

Però, és que en aquesta línia s’han manifestat també el
president del Partit Popular, que no és en aquesta cambra, és el
senyor aquest extraparlamentari, on deia i manifestava que feia
falta un aprimament del Consell de Mallorca i això ho deia
l’octubre de 2010. Vull dir que fa tan sols dos mesos. També
continuam trobant manifestacions en aquesta línia, l’actual
portaveu del Partit Popular en el Consell de Mallorca continua
dient que el Consell de Mallorca s’ha d’aprimar i que no pot
optar a sumar més competències. Per tant, resultarà que al final
la persona amb més criteri i la persona amb més seny dins el
Partit Popular serà el Sr. Rodríguez, que vostè no ha canviat el
seu missatge. Per la resta jo li apel que faci o intenti convèncer
la resta de companys seus del seu partit ha manifestar-se en un
sentit o en un altre. Volem consell? No volem consell? Què hem
de fer?

En aquesta línia per això presentam aquesta esmena que
esperam que es pugui acceptar, nosaltres volem constatar que el
Consell de Mallorca és una peça fonamental del nostre estatut
d’autonomia i rebutjam totes les manifestacions realitzades en
el sentit de disminuir la importància com a institució de Govern
de Mallorca.

Passant a la resta de punts, als quals feia menció el Sr.
Rodríguez, que s’han presentat a la moció nosaltres estam
d’acord i així ho farem amb el punt que fa referència al respecte
i als acords de diferents institucions, evidentment, només
faltaria. Crec que s’han de tenir molt presents els acords que es
puguin produir en diferents institucions siguin de caràcter
insular siguin de caràcter municipal. Per tant, en aquest sentit
nosaltres li donaríem el vot favorable al punt que fa referència
a això. 

A la resta de punts doncs clar que evidentment no li podem
donar suport, nosaltres ja hem expressat els nostres arguments
com a Grup Parlamentari Socialista en la passada interpelAlació
en referència a aquesta infraestructura tan important que creim
per a Palma, per a la ciutat de Palma, que millora la mobilitat
dels ciutadans de Palma, que la seva voluntat com a
infraestructura és arribar a ser una infraestructura
intermunicipal, que connecti diferents municipis, que fa molta
falta a Palma, que dóna una imatge de modernitat a la ciutat i
que al final els números ens diuen si realment està justificada o
no, quan cercam els números de la gent que pot mobilitzar
aquesta infraestructura podem veure que amb els tres trams
poden moure fins a dotze milions de viatgers. A dia d’avui el
metro no en mou ni un, li costa pena moure’n un.

Quan vostè parla de xifres, Sr. Rodríguez, quan vostè parla
de xifres i de rendibilitat del bitllet de Serveis Ferroviaris de
Mallorca en comparació amb l’Empresa Municipal de
Transports, sap què és el que no quadra? La infraestructura del
metro que hem de mantenir, aquesta és la infraestructura que
ens fa perdre i que encareix, evidentment, i que encareix el
bitllet perquè és una infraestructura que només té sentit i que
només està justificada, i tots els informes tècnics ho diuen en
aquest sentit, un metro està justificat a partir dels 20 milions de
passatgers a l’any. I aquest arriba, costa, li costa a un milió de
viatgers a l’any. Per tant, si els números no quadren serà perquè
les coses per ventura no s’han fet com tocava.

Miri, jo continu apelAlant el consens que aquesta
infraestructura és important i jo esper que el Partit Popular sigui
ara o sigui a partir del maig, és igual, vull dir han d’acceptar que
això és una infraestructura important per a la millora de la
mobilitat de Palma, però crec que estan molt obsessionats, no
toleren de cap manera que un govern en minoria en el consell o
l’Ajuntament de Palma pugui endavant qualsevol iniciativa. Si
aquest tramvia es digués metro vostès també estarien en contra.
Si aquesta infraestructura arribàs, com vostès diuen que ha
d’arribar a Son Espases el metro i vostès proposen en el
programa electoral que ha d’arribar a Son Espases quan vostès
no varen ser capaços de programar-ho, tot s’ha de dir, vostès
també estarien en contra. Si això és una proposta que vostès
duguessin en el programa electoral ara també estarien en contra.
Vull dir, al final el que fan és posar pals als qui governen, posar
dificultats als qui governen i fer la rabiola perquè no els queda
altre tipus d’oposició, tant aquí com en el consell com a
l’ajuntament.

Al final es debat tot es tradueix a una qüestió dels qui
aposten per la modernització del transport públic o els qui no
aposten per la modernització del transport públic. Nosaltres
creim que és una infraestructura important, que és una
infraestructura que està perfectament justificada i així ho
defensarem. En aquest sentit nosaltres apelAlam que el Govern
continuï fent feina i com vàrem dir ens comprometem a intentar
fer i treballar per al màxim consens perquè aquesta
infraestructura sigui una infraestructura de tots i on també podrà
sumar-se el Partit Popular. Vostès varen manifestar que no
volien, que no els agradava aquest tramvia, bé, escoltin, és que
estam en un període on es pot parlar de moltes coses, es pot
parlar de quantes estacions vol aquest tramvia, quantes són
necessàries. Vull dir, jo no m’aturaré de fer aquesta crida al
consens i de demanar-los que se sumin a aquesta modernització
necessària de la millora de la mobilitat a Palma.
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A vegades un pensa que si no fos perquè hi ha gent que està
convençuda de la importància del transport públic colAlectiu
moltes vegades un mira cap enrera i diu és que encara aniríem
en mula, si fos per segons qui. Per tant, aquesta crida al consens
i aquesta crida que se sumin a aquesta infraestructura crec que
al final millorarà i a més els donarà una major credibilitat
davant la ciutadania.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Correspon ara les intervencions dels
grups que no hagin presentat esmenes i primerament pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula supòs que el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Per explicitar el vot favorable d’Unió Mallorquina a tota la
moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, molt
breument explicarem el nostre suport a cada punt. El primer
punt és evident que és un compliment de l’Estatut d’Autonomia.
L’Estatut d’Autonomia diu que les competències de transport
terrestre han de ser dels consells insulars i en el cas de Mallorca
el Consell Insular de Mallorca, per tant, s’ha de procedir a
aquesta transferència. És cert un poc el que diu el Grup
Parlamentari Socialista i el que diu el Sr. Dalmau perquè a
vegades el Partit Popular pareix que ataca el Consell de
Mallorca i pareix que posa en dubte aquest procés de
transferència de competències prevists el 2007 i aquí s’ha fet un
debat i fins i tot nosaltres en algunes matèries hem reconegut
que tenim dubtes de si l’Estatut no va anar massa enfora, i és el
cas d’Agricultura molt clarament, però bé, la qüestió és que en
aquests moments, i també ho vàrem dir en el debat
d’Agricultura, l’Estatut diu el que diu i l’Estatut és la norma
jeràrquica màxima de la comunitat i, per tant, consideram que
s’ha de complir, com no pot ser d’una altra manera. Per això,
evidentment, el nostre vot favorable.

El segon punt és la paralització del tramvia. Nosaltres en el
debat de la interpelAlació ja vàrem manifestar que teníem molts
de dubtes, aquests dubtes no han estat en absolut aclarits per
part del Govern, de fet el conseller va pujar aquí i va dir que el
finançament no estava assegurat i nosaltres un dels dubtes que
ens crea la construcció d’aquesta gran infraestructura és que no
tenguem el finançament perquè aquí es parteix de la idea de què
la infraestructura la pagarà el Govern central, però això, en
aquest moment, no és més que un desig. Nosaltres compartim
el desig, però evidentment amb desitjos no hi ha prou per agafar
uns compromisos econòmics d’aquestes dimensions.

Tenim un segon dubte, l’eficiència. Consideram que un
tramvia amb el temps que es parla de trajecte entre Plaça
d’Espanya i l’aeroport no sabem si és eficient i si serà
competitiu amb l’autobús, com a mitjà de transport públic, i
amb el cotxe particular. Per tant, per fer una gran infraestructura
que costarà molts de doblers, doblers que no sabem d’on
sortiran i que, a més, sigui poc utilitzada, com ha passat amb el
metro, ens pareix que el millor és aturar-se i pensar-ho bé.

El tercer punt és el respecte a les altres institucions.
Nosaltres, evidentment, estam d’acord que s’ha d’escoltar els
ajuntaments afectats, estam d’acord que s’ha d’escoltar els
consells insulars, que els òrgans màxims d’aquestes institucions
adopten uns acords i que aquests acords evidentment no poden
ser ignorats ni menystinguts, i amb això lligam amb el quart
punt que rebutja unes afirmacions del director general de
Mobilitat on efectivament va mostrar molt poc rigor i molt poc
respecte per aquest acord de les altres institucions. Aquest
govern i sobretot la Conselleria de Mobilitat s’ompl la boca de
parlar de consens, de negociacions, d’acords, però no hi ha cap
acord, la negociació consisteix a dir les llenties o les agafes o les
deixes i, evidentment, nosaltres pensam que una interlocució i
una negociació és molt més que aquesta postura absolutista de
que aquest és el millor projecte perquè ho diuen els meus
tècnics, que és un poc la posició que, almanco per a nosaltres,
hem percebut per part de la conselleria. 

El cinquè punt, evidentment també hi estam a favor que hi
hagi un debat públic, que s’aturi el projecte del tramvia, que ens
plantegem en aquest temps de crisi, i així com ha evolucionat la
societat, quines són les millors solucions de mobilitat per a la
ciutat de Palma i per a l’illa de Mallorca i tal vegada arribarem
a la conclusió que algunes previsions del Pla director de
transports eren previsions bonistes, si es vol, però que no
estaven, no tenien darrera un estudi de persones i d’utilització
d’aquests mitjans que en una relació cost-benefici doni sentit
que l’administració faci l’esforç financer que feim. 

A nosaltres ens planteja dubtes i ara ja s’està en execució i
li hem donat suport, però ens planteja dubtes el tren a Artà. El
tren a Artà ens planteja dubtes perquè, realment serà molt
utilitzat aquest tren? Tenim dubtes, tenim dubtes i això estava
en el Pla de transports, tots els partits polítics ho han defensat,
nosaltres també, però realment si no és competitiu, mínimament
competitiu, amb el transport privat i amb l’autobús pels temps
i per les freqüències doncs realment farem inversions
milionàries que al final no serviran de res. I el Partit Popular és
culpable d’una d’aquestes inversions com és el metro. Per tant,
tots dels errors hem d’aprendre i crec que està molt bé que es
plantegi aquest debat. Per totes aquestes raons Unió
Mallorquina donarà suport a tota la moció.

Moltíssimes gràcies.

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

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Llauger. Sr. Llauger, té la
paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies. Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i
senyores diputades. Amb el debat aquest de la moció que tenim
avui reprenem un debat d’interpelAlació, jo voldria començar la
intervenció recuperant l’argument principal d’aquell debat de fa
quinze dies i és que nosaltres volem el tramvia. Crec que aquest
ha de ser el punt de partida de la nostra exposició respecte dels
diferents punts que presenta el Partit Popular. Volem aquest
tramvia perquè és una bona alternativa al transport privat,
perquè és una solució que avança més cap al model de
sostenibilitat, perquè és eficient i perquè contribuirà sense dubte
a fer de Palma una ciutat moderna.

Per cert, respecte d’aquesta qüestió de la idoneïtat d’aquest
projecte totes aquestes consideracions que ha fet el Sr.
Rodríguez d’eficiència en la despesa, de tracte igualitari i de
respecte als ciutadans, d’idoneïtat d’aquesta inversió, les ha
comparades sempre amb l’Empresa Municipal de Transports de
Palma no les ha comparades en cap moment, com ja li ha retret
el portaveu anterior, amb el projecte del metro. Una comparació
amb la qual aquest projecte del tramvia sortiria molt i molt
afavorit.

Nosaltres volem tramvia i, a més, volem aquest projecte,
volem aquest tramvia, pensam que és una bona solució al
transport de Palma, que és un tramvia pensat no només al servei
del turisme sinó també al servei del resident i pensam que les
seves dades de freqüència, les seves dades de trajectes, les seves
dades de durada són molt raonables i en aquest sentit no donen
fonament, en absolut, als dubtes que expressava el portaveu
d’Unió Mallorquina. Pensam que en freqüència, en trajecte i en
durades, com dic, és un molt bon projecte i un projecte amb el
qual ens hauríem de comprometre.

Per tant, nosaltres volem tramvia. L’altre dia, fa quinze dies,
el Partit Popular ens contestava dient que ells també volen
tramvia i que nosaltres no enteníem la seva posició perquè
sempre solíem sortir dient que ells no volien tramvia quan ells
en realitat sí que volen tramvia, però la moció que presenten una
vegada més demostra que en realitat no volen tramvia, ens
proposen paralitzar, però paralitzar és la millor manera de
desaprofitar l’oportunitat. Paralitzar, en aquest cas, vol dir
obstruir i tota l’estratègia que ha duit el Partit Popular respecte
d’aquest projecte no és altra cosa que obstrucció d’un projecte
que és molt interessant per a la ciutadania.

La moció que avui ens presenten, a més, presenta una
novetat interessant en la tipologia de mocions, de proposicions
no de llei que du el Partit Popular en aquesta cambra que és que
passen de la reprovació del conseller, no sé si és que ja les tenen
tots i ara han d’anar cap als directors generals, passen de les
reprovacions dels consellers a desautoritzar declaracions fetes
per directors generals. Jo supòs que si tenguessin temps, que si
tenguessin encara un parell de mesos de legislatura podrien
haver reprovat tots els consellers i a més reprovar tots els
directors generals. En aquest cas no reproven, a nosaltres ens

agradaria més que el reprovessin perquè per a nosaltres aquestes
reprovacions del Partit Popular són una medalla al mèrit i a la
bona gestió dels nostres partits polítics, però en aquest cas no
reproven sinó que allò que fan és desautoritzar unes
declaracions.

Què succeeix? Supòs que a ningú no se li escapa que al
director general de Mobilitat el Sr. Rodríguez li enveja un títol
que el Sr. Rodríguez no té que és el de candidat a la batlia de
Palma, el Sr. Verger té aquest títol, el Sr. Rodríguez no el té i
supòs que també li agradaria.

Passant ara als punts de la moció, el primer punt parla que
es facin les transferències. La qüestió que les transferències de
transport són dels consells insulars està a l’Estatut, per tant,
constatar que està a l’Estatut no hi ha d’haver cap inconvenient,
però hi ha una altra cosa que també crec que ha de ser evident
per a tothom que és que mentre no s’hagin completat unes
transferències que són complicades, que duen el seu procés, que
duen moltes passes, que en un moment d’escassesa de recursos
són especialment complicades mentre no s’han transferit
aquestes competències l’administració que encara les té les ha
d’exercir. I això el Partit Popular ho entén en altres casos perquè
no fa gaire presentava una moció sobre agricultura que deia que
mentre no s’haguessin completat unes determinades actuacions
que tenien a veure amb el pagament d’unes ajudes no s’havien
de fer efectives les transferències.

El Sr. Dalmau crec que ja ha fet referència a les
incoherències que sembla haver-hi dins el Partit Popular
respecte de la consideració que tengui cap a la importància dels
consells insulars, per tant, jo no incidiré en aquest punt. El que
sí insistiria és que, efectivament, les transferències són dels
consells insulars, s’han de fer, nosaltres donam suport que es
facin, com s’han de fer transferències en matèries, en
determinades matèries de serveis socials, d’agricultura i de
turisme, nosaltres donam suport que es facin, però que també
mentre no s’hagi pogut completar aquest procés que
l’administració que ha d’atendre aquestes competències les faci
efectives i les exerceixi en funció de l’interès general i en funció
del progrés del país.

El punt segon és una mica el nucli de la moció on demanen
la paralització d’aquest projecte. En aquest sentit retorna on
havíem començat, el Partit Popular demostra que no volen
tramvia perquè a més el text de la moció diu que es paralitzen
fins i tot els estudis. És a dir, no hem de paralitzar allò que està
en marxa, sinó fins i tot... ni hem d’estudiar la possibilitat ni
hem de fer cap plantejament de per on ha d’anar ni de quina és
la millor solució. 

La nostra posició, no fa falta que ho digui més, és que el
tramvia hi ha de ser i que és una opció positiva per a Palma. Per
tant, votarem clarament de manera negativa al punt que en
demana la paralització.
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En el punt tercer demana que es tenguin en compte els
acords institucionals, òbviament una administració responsable
té en compte sempre els acords de les diferents institucions. En
aquest sentit, votarem favorablement aquest punt tercer, però
també entenem que una administració ha de valorar les
posicions de les distintes institucions, ha de valorar també quan
una posició d’una distinta institució s’ha fet de manera
responsable o quan hi ha hagut simplement una posició en què
una majoria d’aquella institució ha optat per l’obstrucció, per
l’instrucció o ha optat per la campanya electoral en lloc d’optar
per la responsabilitat i per les propostes constructives.

Partit Popular i Unió Mallorquina tenen majoria a
l’Ajuntament de Palma, tenen majoria al Consell de Mallorca i
han fet servir aquestes majories, com la faran servir avui al
Parlament de les Illes Balears per fer una acció d’obstrucció al
tramvia. Ara bé, a ningú no se li escapa que aquesta és una acció
d’obstrucció per ’obstrucció. És una actuació d’aquelles de ni
governar ni deixar governar, és una actuació que posa de
manifest que si allò que volen és governar haurien d’haver
tengut el coratge, haurien d’haver tengut l’actuació conseqüent
d’utilitzar els instruments que la democràcia posa en el seu
abast per substituir aquests governs que s’havien quedat en
minoria.

No ho varen voler fer, no ho varen saber fer, no varen tenir
les circumstàncies o el que sigui per poder-ho fer i ara estan
instalAlats en aquesta posició d’obstrucció continuada i de
bloqueig continuat pel simple bloqueig i sense cap altra intenció
que l’obstrucció.

Al punt quart ja m’hi he referit. És el punt en què se’ns
proposa que desautoritzem unes declaracions fetes pel Sr.
Verger. Entenem que el Sr. Verger bàsicament allò que jo faig
ara: primer, posar de manifest les contradiccions que hi havia
entre la posició adoptada per l’Ajuntament de Palma i allò que
tots havíem aprovat al Pla director sectorial de transports;
segon, fer unes declaracions d’aclariment competencial,
d’aclarir a qui competia cada cosa, i tercer, denunciar aquesta
actitud que jo també dic ara d’obstrucció per l’obstrucció que
tenen el Partit Popular i Unió Mallorquina en moltes de les
seves actuacions a l’Ajuntament de Palma, al consell insular i
també a aquest parlament.

El director general de Mobilitat ha estat assenyat durant tots
els seus anys de mandat i ho ha estat especialment en el cas del
tramvia de Palma.

En el punt cinquè se’ns demana que hi hagi un debat públic.
El debat públic, senyores i senyors diputats, hi ha estat, primer
perquè això desenvolupa un pla director sectorial de transports
que ja anava precedit d’un debat públic i que s’havia aprovat
amb un ampli consens i amb unanimitat en aquesta cambra, hi
ha estat perquè hi ha hagut la part -diguem- obligatòria de debat
públic que és la informació pública, però també perquè hi ha
hagut una actitud d’anar a cercar els veïnats, els veïnats d’Es
Coll, els veïnats d’Es Molinar, els veïnats del Polígon de
Llevant, d’informar-los, de parlar amb ells, de recollir les seves
propostes. 

La prova es va tenir al plenari de l’Ajuntament de Palma. En
el plenari de l’Ajuntament de Palma hi va haver distintes
actuacions o distintes intervencions per part d’entitats
ciutadanes, algunes es varen manifestar decididament a favor
del tramvia i d’aquest tramvia i algunes de les quals tal vegada
varen posar matisos o propostes. Cap no s’hi va manifestar
obertament en contra com fan el Partit Popular o Unió
Mallorquina.

Per tant, ens hauríem de plantejar qui recull més el sentit del
moviment ciutadà i de la ciutadania respecte d’aquest projecte.
Per tant, el consens sempre hi ha de ser. El que no és possible és
utilitzar la bandera, utilitzar l’etiqueta, utilitzar el reclam -
diguem- publicitari del consens per fer obstrucció que és el que
una vegada i una altra fa el Partit Popular. Nosaltres per tant
votarem en contra d’aquesta moció en els punts que li he
assenyalat. 

Reiteram per resumir que volem aquest tramvia i que els
termes d’aquesta moció, el que hem fan és que el propòsit que
faci de cara al nou any és que el partit..., que faré tota la feina
possible perquè el Partit Popular no governi a Palma a partir del
maig de l’any que ve.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. 

(Remor de veus)

Té la paraula el grup presentant per acceptar o rebutjar
l’esmena i per contradiccions si fos el cas. Sr. Rodríguez, té la
paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
intentaré en cinco minutos, a ver cómo condenso las respuestas
a los grupos. En primer lugar, agradecer a Unión Mallorquina
el respaldo que ha anunciado..., ¿no se oye?, pues así no puedo
hablar, pero bueno, hablaré así, más fuerte... agradecer a Unión
Mallorquina el respaldo que ha anunciado a las propuestas que
iban en la moción y también tanto al BLOC como al Partido
Socialista las que han dicho sobre algún punto concreto, el
punto tres del BLOC y también me parece que era el mismo
punto el PSOE, pero bueno, al que haya sido pues agradecerle
su postura en la votación sobre este punto.

Mire, sobre su enmienda, no podemos aceptarla y le diré por
qué y siendo coherentes. Creo que a lo mejor ustedes pueden en
su grupo hacer una PNL en este sentido, pero no aprovechar que
el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer una afirmación que
usted están... digamos demonizando.

Mire usted, llevan ustedes casi cuatro años ninguneando al
Consell de Mallorca en materia de transportes. Llevan ustedes
casi cuatro años ninguneando al Consell de Mallorca en materia
de turismo. Llevan ustedes casi cuatro años utilizando los
consells para aquello que les conviene y los presidentes están
todos calladitos, excepto uno que és el de Ibiza que dice que si
no le dan lo que se merece, no volverá a repetir. Por lo tanto,
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aquí quien ningunea a los consells no somos nosotros, es el
Govern de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Mire, lo que decimos es que no hay que duplicar las
instituciones, no tiene que haber consellers sin competencias, no
es posible que en el Consell de Mallorca haya nueve consellers
y una presidenta igual que en el Gobierno de las Islas Baleares
ahora, cuando hay áreas que no tienen competencias, por
ejemplo, turismo, por ejemplo, transporte. Todo esto se podría
ahorrar. 

Los ciudadanos, lo que dicen es que no es posible que haya
dos gobiernos en Mallorca: uno sin competencia y otro con
competencias. Si usted esto no lo oye es porque está en el
Gobierno y no pisa la calle, pero para mi partido -perdone un
segundito- pasar por la oposición ha sido una gran oportunidad
y le puedo garantizar a usted que estamos preparados para
asumir lo que ustedes mal gobiernan y será en mayo del año que
viene. No se preocupe usted que verá cómo será así.

Queremos un gobierno, un consell de Mallorca con
competencias definidas, con acciones definidas y con gestión
definida. No queremos un elemento muy grande y aunque sea
sin competencias tener directores generales asesores de aquello
que no tenemos. Esto es lo que decimos que hay que adelgazar
el consell. Si la Conselleria de Turismo está en el Govern
balear, pues quitar la consellera de Turismo del Consell de
Mallorca. Si Transportes ha de estar en el Govern balear, quitar
el conseller de Transportes en el Consell de Mallorca, pero al
menos lo que no hay que hacer es tener a un colocado sin hacer
nada. Creo que esto es lo que los ciudadanos quieren y lo que
entienden. Si usted no lo entiende así, mire, voy a explicarlo
claro y alto para que la gente lo entienda.

En cuanto a lineas de ferrocarril, si es verdad que había que
cerrar el metro porque es deficitario, ¿cuántas lineas habría que
cerrar porque ser deficitarias? ¿Sabe usted el chorro de dinero
que estamos gastando -el conseller sí que lo sabe- entre Palma
y Manacor, entre Sineu y Manacor actualmente y el mal servicio
que estamos dando, que la gente utiliza el coche porque
llevamos un año casi con la linea de tren interrumpida dando un
mal servicio a los ciudadanos? 

¿Sabe usted esto que es?

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

¿Sabe usted esto que es, este chorro de dinero lo que es? Si
tenemos que cerrar las lineas deficitarias, por ejemplo el metro,
ciérrelo usted, tenga esa valentía. Ciérrelo usted a ver qué pasa.
No obra la de Artá. No abra la de Artá que será deficitaria, pero
yo defiendo que hay que abrir la de Artá. Creo que Mallorca
tiene que tener una red articulada de transporte público y que
hemos de ser lo suficientemente inteligentes para que sea
rentable y sea al menos lo menos costosa, pero teniendo dos
gerentes, dos directores generales, duplicados servicios no es
eficiencia, no es eficiencia, Sr. Dalmau.

Mire usted, es evidente que este gobierno está en minoría,
pero es un gobierno democrático. Sr. Llauger, este gobierno
tiene también dos posibilidades: nosotros poner una moción de
censura, que no la hemos puesto, y ustedes decir “en estas
condiciones, nosotros no gobernamos, dimitimos” y tampoco lo
han hecho. Por lo tanto, no eche en cara a los demás lo que
usted no ha sido valiente para hacer. Usted está muy caliente en
la silla con sus amigos colocados, tengan o no tengan funciones.
Eso es lo que está ocurriendo hay aquí.

Por lo tanto y para terminar, señoras y señores, hemos dicho
que no estamos en contra de nada. Creo que ha dicho, Sr.
Dalmau, para terminar que el tranvía era modernidad y el Sr.
Llauger ha dicho que se habían reunido con los vecinos de El
Molinar, con los del Coll den Rebassa, con algunos, pero no le
he visto... ninguna pregunta por las Avenidas a los comerciantes
y a los ciudadanos de Palma qué va a pasar en las Avenidas con
el tranvía, no lo he visto. Mire, ya de modernidad estamos hasta
el gorro ya, hasta aquí, si además del carril bici hemos de
asumir las dificultades del tranvía déjelo para otra legislatura,
vamos a hablar, vamos a abrir un diálogo, vamos a ser
coherentes y poder debatirlo todo...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’acabar, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, voy a acabar, Sra. Presidenta. y no le digo más porque la
Sra. Presidenta me va a quitar la palabra.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

De res.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, puc entendre que el punt 3 es donarà per
aprovat per assentiment? És així, senyors portaveus? Punt 3...
També el punt 1. Punt 1 i punt 3.
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Per tant, punt 1 i punt 3, els donam aprovats per assentiment.

Per tant, passam a votar els punts 2, 4 i 5. Passam a votar.
Votam.

(Aplaudiments)

A favor, 31; en contra, 27.

Per tant, queden aprovats els punts 2, 4 i 5 de la Moció RGE
núm. 6045/10.

IV. Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
3446/10, de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Passam ara al punt quart de l’ordre del dia, relatiu al debat
i votació del dictamen del Projecte de Llei RGE núm. 3446/10,
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 

Per presentar el projecte de llei per part del Govern té la
paraula el Sr. Moragues.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, senyores i senyors
diputats, és per presentar aquest projecte de llei de l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears amb l’aprovació del qual
aquesta cambra no tan sols dóna compliment a article 91 del
nostre estatut, sinó que a més a més, fa realitat un dels
compromisos que es varen assumir a principis de legislatura en
relació amb la política legislativa audiovisual a la qual ens hem
referit en reiterades ocasions al llarg d’aquesta legislatura,
perquè pensàvem que la Radiotelevisió entre altres coses no
podia funcionar més temps amb una legislació que era dels anys
80 i que durant l’anterior legislatura es va haver d’adaptar d’una
forma accelerada per donar cobertura al naixement de la
Radiotelevisió Pública de les Illes Balears.

Avui podem afirmar que amb l’aprovació d’aquesta llei
tancam un compromís adquirit durant aquesta legislatura perquè
donam compliment al paquet estatutari audiovisual que com
saben està integrat per la Llei 2/2010, de 7 de juny del Consell
Audiovisual, per la Llei 13/2010, de 9 de desembre, de
publicitat institucional, i en tercer lloc per la Llei de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears que avui
previsiblement aprovarem.

No poques vegades m’han sentit dir que considerava que
aquest és un projecte de llei que havia de comptar amb el major,
amb el més ampli consens possible perquè aquesta és una llei
que forma part del grup de lleis d’estat. És una llei que hauria de
sobreviure als canvis de govern i per tant hauria de donar una
satisfacció raonable a tots els grups parlamentaris perquè se
sentin còmodes. Crec que això s’ha aconseguit amb la feina que
hem fet des dels distints grups parlamentaris.

Per aquest motiu en l’elaboració del projecte de llei, el
Govern es va reunir amb distints representants del sector i per
suposat amb tots els grups parlamentaris per acordar com he dit
abans un text acceptable per a tothom. A tots els grups i
colAlectius per tant, els vull reconèixer i agrair l’esforç fet per
contribuir a millorar el text legislatiu inicial.

 Per a l’elaboració del projecte de llei el Govern ha seguit el
model europeu de la ràdio i de la televisió públiques. D’acord
amb aquest model els objectius principals són: en primer lloc,
la creació d’un servei públic essencial que ha de satisfer el dret
de la ciutadania a rebre lliurement i gratuïtament una informació
independent, objectiva, veraç i plural sobre els temes que
l’afecten, que ha d’afavorir l’obtenció també gratuïtament d’una
programació de qualitat i que ha de difondre i promoure la
llengua, la cultura i els trets propis de les Illes Balears que ens
donen identitat com a país. 

Tot això amb una especial cura a la protecció de la infància,
de la joventut, dels colAlectius més vulnerables i al dret a la
dignitat de les persones. 

El segon objectiu que persegueix el projecte de llei és
potenciar les noves tecnologies de la comunicació, tant de la
TDT com de la televisió per internet i altres sistemes de
transmissió. En tercer lloc, promoure i consolidar una indústria
audiovisual pròpia i competitiva.

El projecte de llei obligar a aplicar criteris d’eficiència i una
estructura austera i flexible. Aquests criteris es concreten a la
llei en el contracte programa que estableix un fort control de la
despesa per part del Govern. Com a trets més destacables del
marc organitzatiu cal citar el consell de direcció integrat per nou
membres de reconeguda solvència, entre els quals s’ha de triar
el director o la directora general de l’ens.

Els membres són escollits pel Parlament per una majoria
qualificada de la Cambra i per un període de sis anys, una
legislatura i mitja, la qual cosa obliga un ampli consens i
garanteix la independència de la radiotelevisió del Govern de les
Illes Balears o ho hauria de garantir. 

El projecte de llei també diu que serà el Parlament qui
aprovarà el mandat marc de la ràdio i la televisió pública per a
un període de sis anys i que el mandat marc ha d’establir els
objectius que ha d’assolir el servei públic de radiotelevisió,
objectius que es desenvoluparan mitjançant el contracte
programa subscrit entre el Govern i l’ens públic.

El Govern és qui aprovarà el contracte programa per a
períodes de tres anys, també independents de la legislatura, el
qual haurà d’establir els recursos públics dels quals disposarà
l’ens i les funcions de servei públic que ha complir, així com el
control públic de la despesa. 

Per altra banda, el projecte de llei crea un consell assessor de
continguts i de programació format per quinze membres elegits
pel Parlament per majoria absoluta i quatre anys, d’entre les
entitats més representatives de la societat perquè opinin sobre
la programació.
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Finalment, el projecte també preveu que la radiotelevisió
pública se sotmeti al control de la comissió de control
parlamentari, de la Sindicatura de Comptes i per descomptat del
Consell Audiovisual de les Illes Balears, com no pot ser d’altra
manera perquè així ho obliga la normativa de la nostra
comunitat.

Abans d’acabar vull agrair una vegada més a tots els grups
parlamentaris l’elevat grau de consens assolit en fase de
ponència i comissió, esperant que les esmenes vives que encara
s’hauran de debatre al llarg d’aquesta sessió puguin resoldre
satisfactòriament per a tothom un text en el qual hem fet molta
feina tant el Govern com els grups parlamentaris. Moltes
gràcies, per tant, per la feina feta. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Ara per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular, les RGE núm. 4565, 67, 71, 72, 73,
74, 76, 77, 83, 84, 4604, 4601 i 4602/10.

Té la paraula l’Hble. Sr. Serra del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
permetin-me que primer de tot llegeixi un text per veure si el
recorden, explícitament diu: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears que presenti al Parlament
una proposta per establir un nou model de mitjans públics a les
Illes Balears en el termini màxim de sis mesos”. 

Aquesta és una proposició no de llei presentada pel Partit
Popular el 19 de febrer del 2008 en aquesta mateixa cambra. En
aquell moment aquella proposició no de llei no va merèixer el
suport majoritari d’aquesta cambra, no així, avui tenim la
satisfacció de veure que finalment, maldament en aquell
moment, el febrer de 2008, no estàvem d’acord que es fes,
finalment ha arribat.

Pensam que la Llei d’IB3 era necessària, la llei mal
anomenada d’IB3, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. L’actual llei és de 1985 i evidentment ha passat molt de
temps, han passat moltes coses, s’han actualitzat moltes coses
que era necessari posar al dia, i per tant és veritat que la llei que
avui tenim damunt la taula ha passat per uns tràmits en què
tothom ha fet molts d’esforços. El Partit Popular també, ha fet
moltes propostes que s’han resumit en un seguit de 39 esmenes
sobre una llei que té 41 articles, per tant un conjunt d’esmenes
realment transcendent, molt important, si bé és cert que arribam
també a aquesta sessió parlamentària amb una sèrie d’esmenes
vives que també consideram d’especial interès.

IB3 portava potser molt de temps essent un element de
confrontació. És veritat que especialment la passada legislatura
podíem observar una espècie de carga y derribo contra IB3 que
pensam que amb una legislació d’aquestes característiques i
amb la voluntat de tots els grups parlamentaris hauria de
convertir-se en una inversió en el benestar dels ciutadans de les
Illes Balears, en un major coneixement mutu dels ciutadans de

les Illes Balears, especialment en la relació entre totes les Illes.
Això pensam que contribuiria a la cohesió territorial i això
justifica que avui per avui possiblement tenguem, entre moltes
altres coses, uns mitjans públics. I continuam pensant que això
és important; tant és així que d’aquestes 39 esmenes hi ha
moltes qüestions que pensam, ja dic, que són contribucions
realment transcendents, importants.

Així, des del Partit Popular hem aportat esmenes que tenen
relació amb la finalitat i els objectius que pensam que són
fonamentals: la 4570, la 4569, la 4564, que fan referència a la
necessitat de promoure una imatge positiva de les Illes Balears
a l’exterior, promoure la cohesió territorial fent referència al
coneixement mutu entre illes, promoure el desenvolupament del
sector audiovisual com un instrument d’aportació a l’economia
de la comunitat autònoma. Hem introduït canvis, també,
orientats a fer constar les nostres modalitats lingüístiques, així
com es recull a l’esmena 4597 a l’article 26, i altres també que
fan referència a aquesta qüestió. 

Hem fet propostes per defensar el nostre mercat, a diferència
d’altres, i pensam que encara queda camí a fer; així les esmenes
4572, 4573 i 4574, però pensam que és una feina que ha quedat
a mitges, entre altres coses perquè entenem que hem de
continuar defensant el sector audiovisual que generam, que
creix al voltant de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, per fer possible que aquest sector audiovisual sigui un
sector econòmic que aporti a la nostra economia, a l’economia
de les Illes Balears.

Pensam també que hem contribuït al debat de la necessària
austeritat. Hem proposat un límit pressupostari, que està
acabant-se de definir en aquest moment; hem estat disposats a
debatre aquesta qüestió àmpliament i hem fet crec que totes les
propostes en positiu que hem pogut fer. Hem limitat el cost de
dietes del consell assessor així com també hem matisat el cost
de dietes de l’equip directiu, (...) una especial referència a les
illes de Menorca, Formentera i Eivissa, que pel fet d’haver-se de
traslladar en moltes ocasions a Mallorca han de tenir un
tractament diferenciat, fet de la nostra realitat pluriinsular que
era necessari recollir. Hem limitat el tipus de contractació del
personal d’informatius fent referència que hagi de ser personal
laboral, tot i acceptant -fent un gran esforç, important esforç-
una concessió en aquest sentit no presentant esmenes al punt 2
de l’article 5..., perdó, a l’article 2.5 d’aquesta llei, que farà
possible que una part d’IB3 estigui contractada directament per
part d’IB3, que és la que fa referència als informatius, i que per
tant l’ens públic pugui proposar una plantilla i treure a concurs
una sèrie de places perquè es puguin fer aquests informatius,
també és veritat que donant per bo el sistema de
l’externalització per a tota la resta de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. No aniríem tan malament
quan ho vàrem proposar alguns i quan s’ha estat aplicant
comunament per part de tots, i podem dir tots, ja des de
l’anterior i la present legislatura.
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Hem pactat que si la despesa s’incrementa per damunt d’un
3% per part de l’aportació de la comunitat autònoma també
s’estableixi una pèrdua de confiança del Parlament, d’aquest
parlament, en l’equip directiu, i per tant que això suposi la seva
dimissió. Això ja era a la llei i ha rebut el suport per part del
Partit Popular, també. Hem aprofundit també en propostes
concretes del Partit Popular, com la 4592, en la recerca del
consens des del Parlament: el consell assessor serà triat també
per majoria de dos terços i no per majoria, com estava
contemplat inicialment. Hem procurat el màxim aclariment de
les funcions de la direcció general i del consell de direcció i el
funcionament, les responsabilitats que ha de tenir cada persona
que hi participi, s’ha de dir que amb una àmplia voluntat de
consens i amb una feina molt important per part especialment
també del Grup Socialista, que aquí li donam l’enhorabona per
moltes d’aquestes propostes que ha estat possible consensuar.

Hem procurat la igualtat d’oportunitats de les persones
sordes i sordcegues promovent la legislació actual dels mitjans
públics quant a persones amb una discapacitat sensorial. També
hem promogut el respecte a la recentment aprovada llei de
publicitat institucional i hem proposat, conjuntament també amb
el BLOC, promoure l’activitat cinematogràfica respectant que
hi hagi un 6% del pressupost anual dedicat a aquesta producció
pròpia. 

En definitiva hem fet un llarg camí, un llarg camí que ens ha
dut a arribar a moltes conclusions positives, però que, com sol
ser habitual, a mesura que anam cremant etapes potser hem anat
fent allò que també resultava més fàcil de fer entre nosaltres,
allò que era més possible consensuar entre nosaltres i deixant
per al final allò que normalment resulta més difícil, més
complicat. Així podem dir i podem afirmar que avui la llei
d’IB3 està consensuada en gairebé un 80%; queda potser un
20%, com ja deia la nostra presidenta del Parlament a la copa de
Nadal recentment, que està pendent de concretar, i pensam que
és la tasca que en benefici de tots ciutadans de les Illes Balears
és imprescindible que facem avui. 

Si bé he esmentat abans tot allò que han estat aportacions
per part del Partit Popular, que hem compartit, hem elaborat i
hem compartit amb els diferents grups parlamentari, he
d’esmentar també necessàriament aquest 20% amb el qual avui
per avui encara no estam d’acord i que per a nosaltres resultat
imprescindible. I és que volem una televisió i una ràdio
autonòmiques capaces d’arribar a acords amb totes les
comunitats autònomes, que respecti la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia. Així en aquest sentit pensam que s’ha de tenir en
compte aquesta filosofia a l’esmena 4565, que nosaltres
proposam que se suprimeixi el punt 3 de l’article 2.
Efectivament podem crear un marc de colAlaboració, i acceptam
que es pugui fer, amb els territoris de parla catalana; així ho
recollia també l’anterior llei i no ens resulta cap problema, però
sempre que puguem prioritzar la nostra indústria, els nostres
professionals, que són majors d’edats, que tenen capacitat de
generar negoci, tenen capacitat de generar iniciatives i es
mereixen tot el nostre suport. Per això som a les Illes Balears.
Donar cabuda en les mateixes condicions i amb les mateixes
prioritats a un àmbit, a un sector, a un territori que estigui més
consolidat que la nostra pròpia indústria, és portar-los a una
situació difícil de competència dins un àmbit audiovisual mal
d’afrontar. Estam posant els nostres professionals que arranquen

tres passes enrere en pitjors condicions, i pensam que això no ho
hem de fer. 

Aquest també és el cas de l’esmena 4571, que pretén que no
s’inclogui com a requisit la pertinença a territoris compresos a
l’àmbit lingüístic de parla catalana, així com que les sèries
siguin produïdes originàriament en català per al foment, la
promoció i la protecció de les produccions audiovisuals de l’ens
públic. Pensam també que hem de ser congruents amb la
legislació autonòmica que ens hem donat, que parla
específicament d’un respecte explícit a l’Estatut d’Autonomia
i a la Constitució, per fer plantejaments d’aquestes
característiques, on es parla de reconeixement, evidentment, de
les llengües oficials.

Les esmenes 4572, 4573 i 4574 també van en aquest sentit.
Hem de prioritzar els nostres productors, com dèiem abans.
Hem d’evitar portar-los a una competència que en aquest
moment els suposi no desenvolupar-se com tots desitjam,
n’estic convençut. El director general de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears fa molt poc esmentava que
duim invertits en aquesta comunitat autònoma des del seu inici
500 milions d’euros en la creació i el manteniment d’una
televisió i una ràdio públiques. Aquesta inversió hauria de
redundar en la generació d’una economia -el nostre conseller
d’Economia i Hisenda segur que ho compartiria- una economia
que sigui capaç d’autoabastir-se, que sigui capaç de créixer, i
portar-la a escenaris de competència a llocs més desenvolupats
potser, no en termes de colAlaboració sinó en termes d’igualtat,
potser en aquest moment no és gaire oportú. Pensam que hem
de fer un esforç per replantejar això i hem presentat també als
diversos grups parlamentaris propostes en aquest sentit que ens
duguin a replantejar-nos aquesta qüestió específica, i
simplement fent això, prioritzant el nostre sector. De ser així
podríem arribar també a un consens en totes aquestes esmenes.

A l’article 4 pensam que hem de tenir en compte l’esmena
4567, a la qual hem de parlar de les modalitats lingüístiques de
la nostra llengua, a més de difondre els principis i valors
constitucionals i estatutaris, tal com també hem tengut
oportunitat de compartir en diverses propostes que s’han parlat
a la comissió parlamentària i també a la ponència de llei. 

També voldríem captar l’atenció de tots els diputats i les
diputades de la cambra sobre l’esmena 4583, que consideram
fonamental. Si no acceptam aquesta esmena es pot donar el cas
que anomenem un director general de consens, acabi el seu
mandat, repeteix mandat, continuï comptant amb la confiança
d’aquesta cambra i no pugui repetir. Pensam que passar del límit
d’una repetició, dues repeticions del mandat, seria oportú, seria
idoni tenint en compte que podríem comptar amb les persones
també del màxim consens d’aquesta cambra, sempre que
mantenguin aquest suport per part de la cambra.

Per altra banda hi ha una certa distància entre els partits que
donen suport al Govern i el Partit Popular en una qüestió molt
específica, i fa referència als terminis que han de tenir el mandat
marc i el contracte programa, entre altres qüestions que fan
referència també als terminis en què ha de repetir, cada quan
s’ha de canviar la meitat del consell de direcció. Aquesta és una
qüestió que ens separa per una qüestió molt concreta, i ho veim
en aquesta present legislatura. Avui tenim vigent un contracte
programa que compromet, en teoria, 55 milions
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aproximadament d’euros per a l’any que ve per a l’Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears. Doncs bé, a la comissió
parlamentària passada de control d’IB3 el director general ens
va comentar que ja no serien 55, que són els que estan firmats,
que serien 50. Si això és així en el darrer any de legislatura, què
no pot passar la següent legislatura quan arriba un equip
diferent, com estam convençuts que pot arribar a passar?
Arribaríem allà tenint un contracte firmat de l’anterior
legislatura sense saber la disponibilitat econòmica necessària i,
per tant, havent assumit un compromís que no sabem si podem
complir. 

Totes aquestes esmenes, la 4576, la 4577, la 4584 i la 4602,
fan referència a aquesta qüestió, i fan referència al fet que
pensàvem, pensàvem, que era necessària aquesta coincidència
de legislatures perquè la relació entre pressupost i compromisos
fos directa i assolible per part de cadascun dels equips que
entrassin a cada moment. Entenem que això avui és una
distància insalvable o difícilment salvable entre els postulats i
la postura del Partit Popular i els partits que donen suport al
Govern. Idò volem anunciar que estam disposats a renunciar, a
renunciar a aquestes esmenes, a posar-les en qüestió, fins i tot
a retirar-les, sempre que sigui possible que, dels dos elements
d’equilibri necessaris, se’n pugui respectar almenys un, i fa
referència al fet que, si bé podríem tenir un bloqueig econòmic
quan arribàssim al Govern, uns o altres, perquè aquí al final la
vida dóna moltes voltes, uns o altres, si bé renunciaríem al fet
que hi hagués aquesta correlació de pressupost i haguéssim
d’assumir els compromisos anteriors amb el pressupost que ens
trobàssim, entenem que avui per avui l’elecció del director
general, que l’altre element de control, és millorable. I en quin
sentit és millorable? Idò evitant que hi pugui haver un bloqueig
unilateral per part de l’oposició, en aquest cas minoritària,
entenent que avui tot el consell de direcció, inclòs el director
general, es tria per una majoria de dos terços i res més, majoria
de dos terços que s’ha de respectar en tots els casos. 

Què passaria si ens trobàssim en la situació que hi ha avui a
Catalunya? TV3, l’ens públic que gestiona TV3 a Catalunya
porta gairebé dos anys sense direcció general. Hi ha hagut un
bloqueig des de l’oposició?, no ho sabem; han estat incapaços
de posar-se d’acord?, no ho sabem, però avui no tenen direcció
general. Què passaria si ens trobàssim amb aquestes
circumstàncies a la nostra comunitat autònoma? Idò, bé, la llei
que hem duit avui aquí no ho preveu. Segon element de control
bàsic no es preveu i per tant, si bé renunciam que la correlació
entre pressupost i compromisos existeixi, demanam un esforç,
sabem que important, per part dels grups que donen suport al
Govern per tal que es contempli l’esmena que faig in voce i que
entregaré a continuació a la presidenta en els següents termes,
que hauria de menester, evidentment, la unanimitat per poder
ser acceptada per part de tots els grups parlamentaris, i deman
aquest esforç entenent que aquest fet és bàsic i tan fonamental
que impediria fins i tot per part nostra donar suport a la llei si no
fóssim capaços d’arribar a acords en aquesta qüestió.

La redacció concreta faria referència al punt 1 de l’article 15
de la llei, que es veuria substituït per les següents paraules: “Els
membres del consell de direcció són elegits pel Parlament per
majoria de dos terços. Si aquesta majoria no pot ser assolida en
el termini de sis mesos comptadors a partir de la primera votació
o del moment en què pertoqui cada renovació parcial d’acord
amb el que preveu aquesta llei, serà suficient per a l’elecció la
majoria absoluta”. No estam dient recuperar el sistema de la llei
del 85, que era que el director general s’anomena a dit pel
Govern, no estam dient això, estam dient que s’ha de respectar
aquesta cambra i que durant sis mesos hi ha d’haver temps
suficient per posar-nos d’acord, i ha de ser possible que aquesta
majoria de dos terços existeixi, hi ha d’haver aquesta voluntat,
però potser aquesta voluntat que tenim avui, perquè tenim
aquesta llei recent, no existeixi d’aquí a deu any, d’aquí a
quinze anys, i ens trobem amb una gent, sigui qui sigui, del
costat que sigui, que potser ho bloquegi. Hem de tenir una
solució, no ens podem trobar com passa avui a Catalunya en
aquest sentit.

Aquest text precisament els haurà sonat, i haurà sonat molt
a aquells...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, ha d’anar acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, efectivament, presidenta; si em permet... I haurà sonat
molt, efectivament, a aquells que formen part del Govern perquè
és exactament el mateix redactat que el que es recollia al primer
esborrany de la llei, just canviant que en lloc d’un termini de
dos mesos, com proposava aquell esborrany, sigui un termini de
sis mesos. Això faria possible atracar les nostres postures i, estic
convençut, buscar la màxima unanimitat.

I acab, Sra. Presidenta, si m’ho permet, amb dues qüestions
més que fan referència a dues esmenes també molt concretes.
D’aprovar-se aquesta esmena també veuríem amb bons ulls
propostes que ens han fet arribar en posterioritat a la comissió
parlamentària i que fan referència a l’esmena 4601, mitjançant
la qual s’establiria un límit de pressupost aportat per la
comunitat autònoma que fes referència a la mitjana per habitant
de tots els ens de tot Espanya afegint-hi un 12% que fos
possible, que sumar aquest 12% fos possible amb motiu de la
nostra condició insular i pluriinsular de les nostres illes.
Veuríem amb bons ulls aquesta qüestió sempre que,
evidentment, també aprovàssim l’anterior.

Per últim, i ja acab, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, du tres minuts, de passat.



5364 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 123 / 21 de desembre del 2010 

 

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, té vostè raó, però és la darrera esmena i crec
que és important que els portaveus de cada grup parlamentari la
coneguin, si em permet just un segon més. 

Per últim voldríem demanar un esforç final per aprovar
l’esmena 4604, referent a la necessitat de destinar una despesa
anual suficient per mantenir el servei de doblatge. És un servei
que va donar moltes alegries l’anterior legislatura, que els
serveis professionals, el sector defensa, i que pensam que s’ha
de continuar mantenint a l’estructura de l’ens públic.

Per tant avui estam davant el darrer esforç, el darrer esforç
per buscar el consens, el darrer esforç per fer viable aquesta
televisió i aquesta ràdio públiques, per aconseguir el millor
resultat per a aquelles persones que estan allí fora, que són els
ciutadans de les Illes Balears, i que estic convençut que esperen
de nosaltres contenció pressupostària, millor capacitat de gestió
i generació d’una economia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

...com ens mereixem a les nostres illes. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Passam ara al torn en contra de les esmenes, i primerament,
pel Grup Parlamentari Mixt..., hi ha qualcú que vulgui
intervenir? Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
finalment arribam avui davant la discussió del Projecte de llei
3446/10, de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
La realització d’aquesta llei constitueix un mandat estatutari;
l’Estatut d’Autonomia estableix la necessitat de regular per part
del Parlament de les Illes Balears i amb una llei com la que avui
presentam els mitjans públics de les Illes Balears.

La discussió d’aquesta llei ha estat complexa, l’elaboració
i la discussió de la llei han suposat dos anys llarg de feina, el
portaveu que m’ha precedit recordava perfectament els dies,
emperò no podíem fer-la, i ho sabem també tots, a corre-cuita.
La Llei de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears és
una llei que no ha d’estar a la corda fluixa cada vegada que hi
hagi un canvi de govern. Es tracta, idò, d’aconseguir una llei
amb el màxim de consens possible per fer que també sigui una
llei que perduri en el temps. Per això crec que és important que
tots hauríem de tenir una mirada una mica més llarga, més de
cara al futur i no tan mediatitzada, com podria donar-se a
entendre per les conjuntures polítiques de cada moment.

Durant l’elaboració del projecte de llei que avui discutim en
sessió plenària han sorgit obstacles que n’han retardat el debat
en aquest ple. Entre aquests obstacles podem esmentar el canvi
de direcció de l’ens públic de Radiotelevisió, l’elaboració del
contracte programa, les contingències que han portat a una
reducció important del pressupost dels nostres mitjans de
comunicació. És a dir, tots aquests elements no afectaven
directament la realització de la llei, però sí hi tenien una
influència indirecta, perquè a mesura que es produïen aquests
fets, s’havien d’anar repensant i redissenyant aspectes de la llei
sobre els que teníem influència. 

Tots aquests elements han fet allargar el procés d’elaboració,
però entenc que valia més tardar una mica del que es pogués
preveure inicialment i deixar una llei que comptàs amb un
consens ampli i no elaborar-la a corre-cuita i sense el consens
necessari. La prova és que arribam avui i queden només de tot
el conjunt de les esmenes, 13 esmenes a les quals ara per ara
encara no hem arribat a un consens. Es tracta, però, d’una llei
que ha de perdurar i que no ha d’anar canviant segons el color
polític de qui estigui el Govern de les Illes Balears i això ha de
ser així, sobretot, perquè l’ens ha de tenir la seva autonomia i ha
de poder navegar per ell mateix, lluny de tuteles polítiques
emanades de les institucions de les Balears.

L’arquitectura de la llei, les competències del director
general, del consell de direcció, la creació d’un consell assessor,
l’elecció de totes les persones que formen aquest entramat que
constitueix l’ens públic, fan que tengui aquesta autonomia,
aquesta capacitat de decisió pròpia. Tot plegat es vincula també
clarament amb el Parlament, perquè la vinculació no sigui
exclusivament amb el Govern. Aquest fet, per tant, protegeix
l’ens perquè tengui un funcionament més democràtic, aquesta
llei el dota d’estabilitat i li confereix un marc flexible de treball
i el dota de la necessària autonomia. Ràdio i televisió
constitueixen poderosos instruments d’informació, de formació
i d’enriquiment cultural, així com per a la normalització cultural
en el cas de cultures que s’han trobat històricament en una
posició subordinada, com és el cas de la nostra. Tant és així que
les institucions europees i més concretament, la Comissió
Europea i el Consell de la Unió Europea, habitualment tan
refractàries a qualsevol tipus de proteccionisme, accepten com
a objectiu fonamental la protecció de les cultures que han sofert
algun tipus d’amenaça històrica i les llengües que es troben en
una situació de minorització, com és el cas de la nostra.

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears ha de
constituir un instrument no només d’informació, sinó també de
formació i de cohesió cultural i també -i molt important- de
cohesió territorial. Voldria destacar un altre aspecte que per a mi
resulta molt important i que té en compte aquesta llei d’una
manera clara: el caràcter insular i pluriinsular. Certament hi ha
lleis que tenen en compte el caràcter insular de les Illes Balears,
però el tenen en compte des d’una perspectiva homogènia, com
si aquí fóssim Sardenya o Còrsega, però les Balears com el seu
propi nom plural indica, no són una illa, sinó diverses illes. Les
esmenes que hem presentat des del Grup Mixt, les 4522, 4523
i 4525 reforcen aquesta qüestió, insularitat i pluriinsularitat, ha
estat objecte de debat i de comentari en la ponència. Crec,
senyores i senyors diputats, que aquest esperit hauria de
caracteritzar totes les lleis que aprovi aquest Parlament. El
tractament de la insularitat i la pluriinsularitat en aquesta llei pot
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constituir un bon exemple per a d’altres lleis i entenc que
sempre hauria de ser tingut en compte.

Un altre punt important constitueix també un element
fonamental per afermar el procés de normalització lingüística de
la llengua catalana a les nostres illes. Crec, i vull deixar-ho clar,
que normalitzant la llengua en el seu conjunt, ja es normalitzen
també les modalitats. Es tracta senzillament que hi hagi locutors
de totes les illes, perquè existeixi una presència de les
modalitats. Per tant, enllaçant-ho amb el que deia abans, la
millor manera que les modalitats de la llengua siguin presents
a l’ens públic és aconseguint que existeixi un esperit real de
respecte a la pluriinsularitat de les Illes Balears. Per respectar
les modalitats basta seguir els paràmetres, i així vull deixar-ho
clar, que marca la Universitat de les Illes Balears. He revisat
així mateix totes les lleis que hi ha i que parlen d’ens
audiovisuals, en cap no he trobat que es respectin les modalitats
o que s’hagi de fer referència a les modalitats. En qualsevol cas
acabarem pensant o creient nosaltres mateixos, que això
constitueix una mena d’endemisme de les Illes Balears, i crec
que no toca.

Vaig acabant, també i crec que és important, que les Illes
Balears som encara un projecte en construcció i allò que per a
altres resulta del tot obvi, per a nosaltres de vegades constitueix
una autèntica descoberta. En qualsevol cas, voldria remarcar,
per acabar, que la Llei de l’Ens Públic de Ràdio i Televisió de
les Illes Balears és una llei important per al futur de la nostra
autonomia, que serveix per regular els nostres mitjans públics
i que aquests han de constituir una eina fonamental de cara a la
recuperació cultural i lingüística del nostre poble.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Per a Unió Mallorquina, efectivament, aquesta és una llei
necessària, la Llei de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, i és necessària, primer perquè és un mandat estatutari
de l’Estatut del 2007, segon perquè la legislació aplicable a
aquesta qüestió ve de l’any 85 i és una legislació que ha quedat
absolutament desfasada, i tercer, perquè és evident que al llarg
de tots aquests anys, des del 85 al 2010 s’han produït un seguit
de canvis, sobretot tecnològics i de panorama audiovisual que
bé mereixen una actualització de la normativa i una llei nova.

Dit això, també volem dir que aquesta legislatura
consideram que ha estat molt profitosa en matèria de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. I ha estat molt
positiva primer perquè hem fet una televisió i una ràdio més
pròpia, s’ha potenciat moltíssim la llengua, la normalització.
Unió Mallorquina considera que si té sentit la despesa i l’esforç
econòmic que es fa per tenir un ens públic de ràdio i televisió,
això té sentit per ajudar a la llengua pròpia de les Illes Balears
i doni aquesta cohesió a la qual ha fet referència la portaveu que
m’ha precedit en l’ús de la paraula. Per tant, tenim una televisió
i una ràdio més pròpies.  

També tenim una ràdio i una televisió més pròximes. És
evident que al llarg d’aquesta legislatura, en el funcionament de
la televisió s’ha fet un gran esforç perquè hi hagi productes de
les festes, les tradicions, les arrels de les Illes Balears perquè
tenguin el seu reflex a la televisió i a la ràdio. Consideram que
això és molt positiu i és una de les tasques que té encomanades
aquest ens públic.

I tercer, aquesta legislatura també ha estat molt positiva en
relació amb IB3 perquè s’ha dinamitzat la indústria audiovisual
pròpia de les Illes Balears. Ara durant aquesta legislatura es fa
molta més feina amb la indústria audiovisual de les Illes Balears
que a la passada legislatura. Jo no vull polemitzar sobre això,
però com a mínim en vull deixar constància perquè
determinades afirmacions semblen oblidar el passat.

Dit això i contextualitzat, per tant, el nostre suport explícit
a aquest projecte de llei, direm en relació amb les esmenes per
una banda que és evident que tots els grups parlamentaris han
fet un esforç important, per això de les 39 esmenes presentades
pel Partit Popular en queden 13 de vives, per tant, dues terceres
parts és evident que ja s’han incorporat d’una manera o d’una
altra en el tràmit legislatiu. 

De les esmenes que queden vives, Sr. Serra, farem dos grans
apartats. Un primer és l’apartat referit a l’àmbit dels territoris de
parla catalana, vostè es referia a la priorització dels nostres
productors. Bé, nosaltres consideram que la Televisió de les
Illes Balears i la Ràdio de les Illes Balears tenen sentit, ja ho he
dit, en funció que facin aquesta tasca de normalització, és
evident que es mouen dins un entorn concret, i aquest entorn
concret és l’entorn dels territoris de parla catalana, per tant,
aquest és l’entorn lògic i normal d’interactuació del nostre ens
públic. Per això no podem acceptar totes les seves esmenes
perquè no tenen lògica dins aquest plantejament tan simple que
jo li faig.

El segon grup d’esmenes que posen damunt la taula, Sr.
Serra, es refereixen als terminis i a la pretensió d’intentar fer
coincidir els mandats dels òrgans de l’Ens Públic de
Radiotelevisió amb els mandats polítics de les legislatures.
Nosaltres entenem que l’esforç que hem fet tots els grups
parlamentaris és el de la despolitització de l’ens públic, i
aquesta despolitització per un dels mecanismes que es pot
aconseguir és no fent coincidir aquests terminis precisament,
que els mandats dels òrgans de l’ens públic no siguin els
mateixos que els mandats clàssics polítics de la legislatura,
Govern, etc. Per tant, a nosaltres en principi ens sembla millor
la idea del projecte de llei, aquest no-encaix dels dos mandats
perquè hi hagi una desvinculació total dels partits en el Govern
en relació amb els òrgans de direcció de l’ens públic i no que hi
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hagi coincidència, que és un poc el plantejament que vostès fan
en les seves esmenes. 

En relació, finalment, amb la proposta que vostè ha fet, per
part d’Unió Mallorquina no hi ha cap problema, assumiríem
l’esmena que vostè ha presentat aquí in voce, podem estar
d’acord que és una manera de desbloquejar una situació i per
tant, de trobar solucions a determinades situacions límit que es
poden donar. I si hi ha la unanimitat necessària per part d’Unió
Mallorquina, ja li dic, donarem suport a aquesta esmena.

Moltíssimes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Llauger. Té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. Ens trobam avui en el tràmit final d’aprovació d’una
llei que és important i el que tenia previst, com a mínim abans
d’ahir, és començar aquesta intervenció expressant la satisfacció
perquè s’aprova una llei a la qual donam molta importància i
perquè efectivament, hi ha hagut un procés durant la ponència
i durant la comissió molt constructiu i de molts d’acostaments.
I jo crec que la prova més clara que hi ha hagut aquest procés
constructiu de diàleg i de consens, és que d’aquestes 39 esmenes
que havia presentat en principi el Partit Popular, n’arriben 13 de
vives en aquest plenari.

El fet és que aquesta satisfacció que volia començar
expressant avui, ara l’he de posar en dubte perquè a la
intervenció que ha fet el representant del Partit Popular, ha
parlat de coses com que resoldre aquest 20% que ens queda
pendent resulta imprescindible perquè puguem arribar a un
acord d’aprovació del conjunt de la llei. Ha parlat de distàncies
insalvables i fins i tot a un punt concret com és de l’elecció de
director general, ha dit explícitament que el fet de no arribar a
un acord sobre aquesta qüestió podria impedir al Partit Popular
donar suport al conjunt de la llei. Totes aquestes qüestions són
qüestions noves, que s’han incorporat en el darrer moment i que
sembla que van en el sentit contrari a aquest treball constructiu,
d’acostament i de voluntat d’arribar a una llei amb el màxim
consens possible, que ha presidit el treball de la comissió i de la
ponència. 

Per tant, esmenaré el començament que tenia previst i diré
que avui és un dia important, si tot acaba bé, i al final tendrem
una satisfacció si recuperam aquelles ganes de consens i
d’aprovació amb el màxim suport possible, que fins ara havíem
tengut respecte d'aquesta llei.

Per a nosaltres, com dic, a la qual concedim una gran
importància, primer perquè posa l’èmfasi en el caràcter de
servei públic que ha de tenir l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. Entenem que no és una televisió que ha de
tenir els mateixos objectius, el mateix sentit, les mateixes
directives que una televisió comercial, és una altra cosa, jo crec
que la idea de servei públic defineix molt bé quina és aquesta
altra cosa que ha de ser aquesta televisió. És una llei important
perquè introdueix molts de mecanismes que van en la línia de
la imparcialitat i de la professionalitat, tant del director general,
com del consell de direcció, tant el mecanisme de l’elecció per
majoria qualificada, com el perfil professional que han de tenir
aquestes persones, com la no-coincidència del mandat d’aquests
òrgans amb les legislatures, crec que són qüestions que van en
la línia d’aquesta imparcialitat i d’aquesta professionalitat.

És una llei important per a nosaltres també per allò que té de
compromís amb la llengua i la cultura. La llei en diversos dels
seus articles parla de la promoció del català com un dels seus
objectius, sobre aquesta qüestió hi ha alguna esmena que ha
arribat viva i en la qual sembla que hi ha dificultats per posar-
nos d’acord, però més que destacar aquella esmena, jo en
aquesta primera fase voldria destacar que sí hi ha acord amb allò
substantiu, un acord que ja és en el text que tots hem aprovat i
és que la llengua vehicular de l’ens públic és el català. A això hi
hem arribat tots i, per tant, jo crec que ningú no podrà alterar
aquesta idea, que la llengua vehicular és el català, sense
modificar aquesta llei i, en qualsevol cas, sense alterar aquest
consens que ja havíem arribat fins a dia d’avui.

Un altre aspecte que voldríem destacar és la qüestió que els
serveis informatius han de ser de la casa. Nosaltres sempre hem
defensat que això és una garantia de professionalitat,
d’objectivitat i d’imparcialitat.

I finalment, una altra de les coses per les quals nosaltres
estam contents que avui arribem a l’aprovació final d’aquesta
llei, hi ha la qüestió que entre tots, en diferents esmenes, i
aquesta és una qüestió que hem treballat durant el procés, hem
fet que aquesta llei caracteritzi l’ens públic com un nucli
d’impuls al nostre sector audiovisual, tant amb allò que
estableix que hi ha d’haver un percentatge del pressupost per al
suport a la producció cinematogràfica, com allò que diu de la
producció pròpia que haurà de fer una especial atenció als
projectes més innovadors.... Tot això fa d’aquesta llei una bona
eina per al suport al nostre sector empresarial audiovisual, que
a ningú no se li escapa que té aquest doble vessant, d’una banda
té un interès econòmic, de creació de riquesa i de llocs de feina,
però també la creació de xarxa cultural i de teixit cultural. 

És una llei important, una llei que suposa un avanç respecte
de l’actual. El Sr. Serra ha fet referència a l’actual, diu que és
una llei que ja té molts d’anys, jo a part que sigui una llei de
molts d’anys, no puc deixar de dir que és una llei que en la
pràctica totalitat està creada per una disposició, no sé si
addicional o transitòria, d’una llei d’acompanyament
pressupostària, la qual cosa és una cosa molt poc elegant i molt
poc democràtica d’aprovar una llei d’Ens Públic de
Radiotelevisió. Per cert, respecte l’etapa anterior el Sr. Serra ha
dit que es va caracteritzar perquè hi havia un atac continu de
tots contra IB3. Jo diria que es va caracteritzar per tot el
contrari, per un atac continu d’IB3 contra tots els que no eren
IB3 i el Partit Popular. En qualsevol cas avui m’interessa més
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destacar els acords i fer feina perquè puguem arribar a
l’aprovació del màxim nombre d’articles possibles per
unanimitat d’aquesta llei.

Pas ara al debat de les esmenes. Nosaltres les esmenes que
queden vives, jo crec que si en queden poques és perquè hem fet
molta feina amb les anteriors i que realment hi ha hagut aquest
esperit d’acostament, constructiu per avançar cap una llei amb
el màxim consens possible, però realment les que queden vives
són aquelles en què hi ha dificultats perquè ens posem d’acord.
Per tant, a les que queden vives la nostra posició és més
complicada. 

N’hi ha una que és la RGE núm. 4601 que la veuríem
favorablement si arribàssim a una transacció que ja s’ha apuntat.
És aquella que estableix un límit respecte del màxim que pot
aportar la comunitat autònoma a l’ens públic. D'aquella
formulació original que establia l’esmena del Partit Popular
d’un 1% del pressupost de la comunitat autònoma, hem passat
a la idea d’un límit posat en relació amb la mitjana del que
destinen les altres comunitats autònomes a les seves
radiotelevisions autonòmiques. Nosaltres pensam que és una
idea encertada. També és encertada la idea de compensar
aquesta mitjana per la idea de la nostra insularitat i
pluriinsularitat, com s’ha dit en repetides vegades a les
comissions. Per tant, en la RGE núm. 4601 hi podria haver un
acord.

Respecte de la resta argumentaré la nostra posició. Amb la
4565, el Partit Popular rebutja la creació d’un espai audiovisual
comú per als territoris de parla catalana. Nosaltres aquesta la
defensam perquè pensam que això té un sentit, un sentit de
creació i d'aposta per a un espai comú de pertinència lingüística
i cultural. Aquesta esmena, a més -diferent és el que pugui
passar amb altres-, aquesta no té implicacions econòmiques
directes de suport a un sector econòmic o un altre, sinó que es
tracta aquella idea de potenciar la colAlaboració, de potenciar
fins i tot una cosa tan elemental com la recepció mútua.
Nosaltres pensam que aquesta qüestió de la recepció mútua és
important que hi sigui, que no ens passi el que està passant al
País Valencià, on el Govern del País Valencià treballa perquè
no se pugui rebre el senyal de TV3. Nosaltres pensam que la llei
hauria de blindar que no poguessin passar coses com aquestes.

L’esmena 4567 parla que un dels objectius de la ràdio
televisió autonòmica ha de ser promoure el coneixement de la
llengua catalana i se’ns proposa afegir “atenent les seves
modalitats lingüístiques i cultura pròpia”.

Nosaltres, en la línia que deia la portaveu Esperança Marí,
crec, i l’altre dia en parlàvem a una comissió, que hem de
començar a replantejar-nos aquesta qüestió que cada vegada que
esmentam llengua catalana haguem de dir llengua catalana i les
seves modalitats, la millor defensa de les modalitats de la
llengua catalana és la defensa de la seva presència, la defensa de
la seva normalització i la defensa de la seva unitat, si no sembla
que és una vergonyant, que contínuament demanam perdó, feim
com a una concessió al secessionisme i, efectivament, ja ho deia
anteriorment, segur que no hi ha cap llei de televisió pública
d’Andalusia o de Castellà-Lleó o d’Extremadura que faci
referència a les modalitats pròpies del seu dialecte.

Les esmenes 4571, 72, 73 i 74 les puc tractar com a un
paquet que proposen eliminar la referència a protegir i fomentar
el sector audiovisual prenent com a àmbit de referència el
conjunt de territoris de parla catalana. Això sí que té un vessant
econòmic, el Sr. Serra diu que això és un risc o una possibilitat
que hi hagi una situació de desigualtat per a les nostres
empreses; nosaltres entenem que també pot ser entès com a una
font d’oportunitats per a les nostres empreses i, en qualsevol
cas, hi ha un interès també polític de potenciar aquest àmbit
superior de pertinença, cultura lingüística que ens interessi i per
tant no som favorables a aquestes esmenes.

Les esmenes 4576 i 77 fan referència a la durada del mandat
marc i a la durada del contracte-programa, és una qüestió que
n’hem parlat a ponència i és evident que aquí tots reconeixem
que hi ha avantatges i inconvenients amb unes solucions i amb
unes altres, ara bé, la nostra posició és que ha de prevaler
aquella idea de què no hi hagi coincidència entre la durada
d’aquest document amb la durada dels mandats parlamentaris o
la durada de les legislatures, perquè això va en benefici
d’aquesta idea d’imparcialitat i d’aquesta idea de no utilització
política de la radio i televisió públiques.

Igualment, la 4583 i 84, que parlen de la renovació del
mandat i de la rotació del mandat, també és una qüestió a la qual
hem fet voltes, és una qüestió que totes les solucions tenen
avantatges i desavantatges, però al final la nostra posició és que
la solució en aquest moment del projecte de llei és la que té
menys inconvenients.

A la seva intervenció el Sr. Serra ha lligat d’alguna manera,
forçant una mica la cosa, aquesta qüestió a la qüestió de
l’elecció del director general, que és aquesta nova esmena que
ens presenta avui, in voce, advertint, perquè òbviament és així,
que, en ser una aportació nova, per ser inclosa necessita de la
unanimitat de tots els grups. El primer que jo voldria manifestar
és la perplexitat pel moment en què arriba aquesta proposta,
aquesta llei ha tengut una tramitació de mesos; durant aquests
mesos el PP no només no va registrar cap esmena sobre aquesta
qüestió quan era el període d’esmenes, sinó que durant el
període de ponència tampoc no ha suscitat aquesta qüestió, no
se n’ha parlat, i ara, en el darrer moment, presenta una
modificació que necessitaria l’acord de tots, i no només presenta
una modificació que necessita l’acord de tots sinó que adverteix
que aquesta acceptació és necessària per al seu suport al conjunt
de la llei, ja dic, anant una mica en sentit contrari al treball que
es venia fent durant mesos a la comissió i a la ponència. Per
tant, no ens agrada, d’entrada, per la forma.

Respecte del contingut tampoc no ens convenç.
Efectivament, el Sr. Serra ha dit que això ja era un dels primers
esborranys que varen circular d’aquesta llei, però precisament,
si era un dels primers esborranys i no va aparèixer en el projecte
de llei és perquè ja vàrem fer una avaluació de quina era la
millor fórmula i vàrem pensar que, sospesats els inconvenients
i els avantatges que hi hagués aquesta clàusula, diguem, de
garantia o aquesta clàusula d’evitar el bloqueig, que era millor
que no hi fos que no que hi fos. Els avantatges són evitar un
possible bloqueig, però crec que els arguments en contra pesen
més i els arguments en contra, al nostre parer, és que aquesta és
una drecera massa fàcil; posa massa fàcil un govern perquè,
amb aquesta clàusula en la mà, durant sis mesos faci veure que
intenta arribar a un acord perquè el Parlament arribi a un
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nomenament per majoria qualificada dels dos terços, passats els
sis mesos digui que no hi ha hagut un acord possible i que, per
tant, dugui al Parlament, per majoria simple, un govern que
tengui majoria en el Parlament, una persona que reprengui
aquella línia de fer de la televisió un instrument al servei del
govern de torn. Pensam que, a més, això no té sentit en el
context d’una llei en què els mandats no són coincidents amb les
legislatures, i clar, la sospita és massa fàcil que el Partit Popular
pot estar pensant que si guanya les eleccions vol tenir la facilitat
de poder esquivar aquesta obligatorietat de la majoria dels dos
terços.

Per tant, a aquesta qüestió la nostra proposta, Sr. Serra, és
que puguem recuperar el consens, això no hi havia estat durant
el procés de negociació, recuperem el consens i votem aquesta
llei per una àmplia majoria. Els articles que es puguin aprovar
per àmplia majoria o per unanimitat que s’hi aprovin; a la resta
que la democràcia i l’aritmètica de les votacions operi i que,
sobretot, no condicionin una votació de conjunt a una cosa
sobrevinguda en el darrer moment, que no ha estat present
durant tot el procés. La nostra proposta, Sr. Serra, en aquest
moment, i pendent encara d’un tram de debat, és que es facin
enrera d’aquest condicionar el suport al conjunt de la llei a
aquesta acceptació d’aquesta nova clàusula.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo tenia previst començar avui la
meva intervenció anunciant a les senyores i senyors diputats que
considerava, agosaradament, evidentment, que avui era un dia
històric, perquè aprovàvem una llei molt important per a aquesta
comunitat autònoma. Ara he de dir que tenc por de què no sigui
històric sinó histèric el dia d’avui, perquè últimament s’han
introduït una sèrie de coses que ens han descolAlocat una mica
tota la feina que havíem estat fent durant els darrers dos o tres
mesos i de la qual crec que tots n’estàvem orgullosos, satisfets
i contents, de poder brindar a aquesta comunitat autònoma una
llei amb un suport més que envejable i productiu.

M’agradaria començar la intervenció amb una breu
referència una mica a la història aquesta de les televisions
públiques en el marc on ens trobam, que són les democràcies
europees. Han de saber vostès que en el continent europeu, a
diferència del continent americà, les televisions públiques han
nascut d’allò públic, evidentment, en el continent americà no hi
ha televisions públiques, són privades, el concepte de públic
està arrelat a la cultura, a la tradició de la comunicació
audiovisual europea, és un tret específic, diferencial, que ha
tingut problemes últimament per haver de coexistir amb la
liberalització del sector. I açò és el que ens du a haver de
legislar amb molta cura aquestes coses de les televisions
públiques, perquè fins ara havien estat un monopoli
pràcticament inexpugnable dels estats i dels governs.

En aquest marc, a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, com tots vostès saben, fa 25 anys es va fer una llei i és
la llei que encara regeix, perquè els gestors de la passada
legislatura van fer un parell de modificacions, com s’ha dit aquí,
a través de la llei d’acompanyament dels pressuposts, que no
eren massa substancials i que amb aquests apedaçaments hem
construït, s’ha construït el que avui tenim amb l’ens de
Radiotelevisió de les Illes Balears, nosaltres entenem que
aquesta és una llei massa antiga, massa vella. Han dit aquí els
oradors que m’han precedit que havien passat moltes coses,
evidentment han passat moltíssimes coses, jo els vull recordar
un parell d’anècdotes només: fa 25 anys no teníem internet; fa
25 anys els telèfons mòbils tenien aquesta grandària i les sigles
DVD o TDT o SMS o LCD tampoc no existien. És a dir, s’han
produït una quantitat d’avanços tecnològics i socials suficients
com per fer pensar que avui havia de ser un dia històric i
hauríem de canviar aquesta llei tan obsoleta que tenim en
aquests moments.

Nosaltres ho hem tingut clar des del principi, el nostre grup,
el Partit Socialista va defensar a la campanya electoral que
havíem de canviar aquesta, que s’havia de fer una llei nova.
L’Estatut d’Autonomia demana al Parlament que faci una llei
entorn d’aquest sector i per tant podem dir que aquesta és una
llei imperiosament necessària, imperiosament i necessàriament
moderna i ha de ser, si pot ser, si som capaços, innovadora des
de tots els punts de vista.

M’agradaria dir avui, pensar que escrivim el futur de la
televisió pública a les Illes Balears, amb paraules com
transparència, servei públic, llibertat d’expressió, llengua
pròpia, pluralisme, qualitat, independència, integració i tantes
altres paraules que hi ha en el projecte de llei que vostès
recorden i saben perfectament. És, per tant, l’ocasió de
dissenyar un nou model que begui d’aquesta tradició pública de
servei públic, sigui capaç de ser eficaç en la consecució dels
seus objectius, amb autonomia i independència, tant des del
Govern com dels partits polítics i les corporacions privades.

Em permetran que faci un breu repàs del que parla o que
integra la llei i posi l’accent en aquelles coses que em semblen
substancials i importants. Aquesta llei té una definició extensa
de la funció de servei públic, explica molt bé quines són les
funcions de servei públic que han de tenir els mitjans públics de
comunicació, i té una definició clara de quines són les missions
que aquest servei públic ha de tenir o comporta. I fent un repàs
molt ràpid, hem de dir que es basa en el respecte a la dignitat de
les persones, a la llibertat d’expressió, als drets dels infants, a la
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igualtat d’homes i dones, a promoure la integració social de les
minories i donar suport als grups socials amb necessitats
específiques; aquest servei públic també té funcions
cohesionadores de la nostra societat per garantir les diverses
expressions de l’àmbit audiovisual, garantir l’accés universal a
la cultura, a la informació, a l’educació i a l’entreteniment;
promoure el coneixement i difondre la identitat de les Illes
Balears; tenir en compte el fet diferencial derivat del seu
caràcter insular i pluriinsular. Un servei que ha de promoure la
creació d’un espai audiovisual comú entre el conjunt dels
territoris de parla catalana, potenciant la coproducció, la mútua
recepció de continguts audiovisuals -i jo afegesc, i la creació,
evidentment, d’un mercat audiovisual que ens pugui donar
també ales en l’econòmic.

Evidentment, per desenvolupar amb garanties aquestes
funcions de servei públic, el servei s’ha d’organitzar entorn
d’una estructura que disposi d’una àmplia autonomia i d’una
gran independència en la gestió del seu funcionament. Açò
comporta que els serveis informatius, evidentment, siguin
elaborats per professionals de la informació que, afegint el que
el Partit Popular ha proposat de caràcter laboral, formin part del
personal propi de l’ens, una reivindicació que nosaltres sempre
hem mantingut i nosaltres sempre hem pensat, i ho hem dit
moltes vegades, que el mascaró de proa d’una televisió pública,
d’un conjunt d’eines públiques de difusió i de comunicació,
eren els informatius, ho hem dit sempre i ho seguim pensant.

Independència en el funcionament, un model basat en el
servei públic, amb una gran independència organitzativa i
funcional, ha de disposar de sistemes d’estructuració i de
control d’independència efectius. El Parlament és la institució
més adequada per garantir no només la independència en el
funcionament del servei, sinó la pluralitat en l’elecció dels seus
òrgans, en la realització del control regular dels mateixos i en
l’elecció dels òrgans permanents de control i supervisió del
sistema audiovisual. Açò a la llei es concreta, i ho posaré tot en
el mateix bloc, en l’elecció per la majoria dels dos terços del
director de l’ens, l’elecció de la majoria dels dos terços del
director o directora general, en l’aprovació del mandat marc,
elecció per majoria dels dos terços, a proposta del Partit
Popular, del consell assessor dels continguts i programats.
Aquesta intervenció del Parlament, que fins ara no existia, és un
tret molt característic d’aquesta llei, donar al Parlament aquell
paper que ha de tenir de garantir la pluralitat que hi ha d’haver
en tot el que fa referència a l’ens de ràdio i televisió.

Efectivament, ho hem dit en altres ocasions i altres oradors
ho han mencionat, aquesta és una eina per estimular el sector,
la televisió pública ha de ser una eina per estimular el sector, un
servei d’aquestes característiques ha de tenir entre les seves
missions, i la té, la de promoció i suport i desenvolupament
d’una indústria audiovisual per a la nostra comunitat. I jo vull
afegir aquí, no una indústria depenent i dedicada exclusivament
al sector públic, una indústria robusta, independent i amb
projecció exterior, capaç de crear ocupació i valor afegit, açò és
el que hem d’afegir, perquè indústria ja en tenim, però l’hem de
fer independent, l’hem de fer robusta, l’hem de fer amb
projecció exterior.

Es creen dos instruments per guiar l’actuació de l’ens: el
mandat marc, que és aprovat pel Parlament i que funciona com
a un document de caràcter estratègic, i el contracte-programa
que s’ha de firmar amb el Govern i que plasma a la pràctica com
s’han de dur endavant aquelles coses que estan previstes en el
mandat marc. Dos documents, al nostre entendre, innovadors
respecte del que tenim fins ara i necessaris; entre d’altres coses,
el contracte-programa és necessari per definir quines són les
actuacions de servei públic i quin cost tenen aquestes actuacions
de servei públic i per tant què aportarà la comunitat autònoma
al funcionament de l’ens.

Hem de repassar l’estructura, l’organització, a través d’un
consell de direcció, d’un director general i d’un consell assessor,
que s’afegeix, com a un òrgan que permet mantenir un nivell de
participació entorn de la programació i de les coses que es
puguin anar suscitant quant als criteris de publicitat, quant al
contracte-programa, participació, en definitiva, de la societat
balear a través d’aquest consell assessor de continguts i
programació.

Per acabar, vull dir que en aquests mesos hem fet una feina
important per arribar a acords, hem fet un esforç per totes les
parts, tots els grups parlamentaris, per arribar a un consens que
jo entenc que és necessari, per a una llei, com deia al principi,
que havia de marcar una fita històrica. Perquè ho sigui ha de
tenir una àmplia base de suport i nosaltres sempre hem pensat
que aquesta àmplia base ha d’integrar perfectament els grups
parlamentaris, entre aquests, el grup parlamentari més nombrós
que és el del Partit Popular, sempre ho hem cregut i sempre ho
hem intentat així.

De les tretze esmenes que queden, nosaltres tenim una
transacció a proposar, com han dit els que m’han precedit, a
l’esmena 4601, que fa referència al límit dels costos que ha de
tenir l’ens; ens sembla important tenir un missatge clar, enviar
un missatge clar que aquest ens ha de tenir uns costos moderats,
ha de tenir un costos adequats a la nostra economia, uns costos
que no superin una quantitat determinada i aquesta quantitat
entenem que ha de venir referida a la mitjana dels costos que
tenen les televisions autonòmiques, més un element corrector,
més un coeficient corrector que nosaltres hem fixat en un 12%,
de la pluriinsularitat i de la insularitat que tenim, patim o
gaudim.

De la resta d’esmenes, malauradament, crec que serà difícil
arribar a qualque acord.

No obstant, i ja acabant, s’ha afegit avui una esmena més,
expressada in voce pel diputat portaveu del Grup Parlamentari
Popular, que ens ha descolAlocat una mica, en el sentit que ha
tret un tema que no s’havia parlat en els dos o tres mesos que
duem parlant, no se n’havia parlat per a res, mai, en cap
moment, ni tan sols s’havia esmenat, ni tan sols s’havia discutit,
o sigui, ningú no sabia, ja no se’n recordava ningú pràcticament
de què anava aquesta història. Açò és possible que hagi alterat
l’estat de consens que hi havia en aquest moment.
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I com que nosaltres som un grup responsable i el que deim
ens agrada complir-ho i hem desitjat sempre que hi hagués el
màxim consens i ens agradaria que el Partit Popular fos aquí
amb el màxim consens en aquesta llei, jo demanaria, deman a
la presidència si podem fer un petit recés, per veure si hi ha
qualque possibilitat, encara que remota, que puguem posar-nos
d’acord amb qualque cosa que permeti que el Partit Popular
s’incorpori a la votació d’aquesta llei. Jo els deman a tots els
portaveus que hi posin el màxim afany perquè, em creguin, que
hauríem de superar la idea del dia histèric i intentar fer un dia
històric.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta, demanaríem, si fos possible, aquest
recés, per un temps de deu minuts, cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un temps de cinc minuts, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

El torn de rèplica del Grup Parlamentari Popular. Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Amb
referència a les paraules del Sr. Ribalaiga, avui no serà un dia
histèric ni istriònic, com s’apuntava serà un dia històric, i,
efectivament, treurem la llei d’IB3 crec que amb el màxim
consens possible, amb principi amb la unanimitat de tots els
grups. Per tant, crec que avui estam d’enhorabona, fent diverses
puntualitzacions, si m’ho permeten, i abans de passar al tema de
les esmenes.

Primer de tot es parlava del tema, pas molt ràpidament per
dues qüestions: el tema del retard, és una llei que efectivament
s’hagués pogut fer abans, massa bé si es fa, estam en la línia de
poder-la dur a terme. Acceptant que efectivament donam una
sortida amb aquesta esmena concreta que havíem presentat, per
evitar precisament la despolitització, per fer possible la
despolitització d’IB3; és a dir que cap grup parlamentari, per
qüestions estrictament partidistes, pugui bloquejar el
nomenament d’un director general per un ample consens. I en
principi, per majoria dels dos terços, i en el sis mesos aquest
consens no és viable que almenys es pugui nomenar un director
general i no trobar-nos amb les circumstàncies d’un lloc com
avui mateix Catalunya, que no tenen director general per aquest
fet. Per tant, crec que estam en el camí precisament d’ampliar
aquest consens que buscàvem tant en període de comissió com

de ponència parlamentària i que, per tant, agraesc l’acceptació
d’aquesta esmena, però que també passa per un gran esforç per
part nostra, que és retirar les esmenes que fan referència a allò
que consideràvem importantíssim, que és la coincidència de la
legislatura amb els compromisos que generaven també
compromisos econòmics.

I per tant retiram totes les esmenes que queden vives, menys
la 4601, en què acceptaríem les transaccions que s’han instat en
aquesta cambra avui i que quedaria de la següent manera, en el
seu darrer tram, és a dir, quedaria: “Així mateix, en cap cas
superaran la quantitat resultant d’aplicar un increment del 12%
per costos d’insularitat i pluriinsularitat al cost mitjà per
habitant de les televisions autonòmiques. Si per raons del servei
es fa indispensable superar aquesta quantitat, serà necessària
una proposta motivada del Govern i una autorització del
Parlament per majoria dels dos terços del plenari.” Així
quedaria l’esmena 4601 i en tot cas retiraríem la resta,
acceptant, per unanimitat s’entén, l’altra esmena presentada avui
in voce.

Efectivament, som davant un dia històric on fem possible
donar un pas cap a la despolitització d’IB3; és possible fer
esforços de feina tots junts perquè això vagi millor, però sense
cap dubte, el dia a dia ens donarà la raó si, a més a més,
l’aplicació que en facem cada dia sigui l’adequada. Que sigui
per al bé de tots i sobretot per a aquells que ens escolten, que
ens veuen, que són els ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, el Grup
Parlamentari Mixt no vol intervenir, la Sra. Marí.

El Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds?

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Crec que la bona notícia és que
aprovarem una llei i que l’aprovarem per unanimitat, i això,
lògicament, tractant-se d’una llei d’aquesta importància és una
bona notícia.

Aquesta bona notícia però, per a nosaltres com a mínim, va
acompanyada d’una petita mala notícia, que és que a un dels
seus articles aquesta llei serà pitjor que la que teníem fins al
dictamen de la comissió. Nosaltres ho hem dit, ...

(Remor de veus)
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... nosaltres ho hem dit a la intervenció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, silenci.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Nosaltres ho hem dit a la intervenció anterior, aquesta
fórmula ens agrada menys que la fórmula sense aquesta clàusula
de salvaguarda o de garantia, però finalment és l’acord al qual
hem arribat. És veritat que el Partit Popular ha retirat totes les
seves esmenes, per tant l’esforç entenem que l’hem fet tots i
com a conseqüència d’aquest esforç que hem fet tots, tendrem
una llei aprovada per tots que suposarà avanços importants, que
són els que ens fan optar per arribar a aquest acord.

Tendrem entre tots una llei que optarà per uns mecanismes
de direcció més professionals i més independents; una llei
compromesa amb la protecció del català, que diu que el català
és la llengua vehicular sense pagar el peatge de sempre haver
d’excusar-se amb la referència a les modalitats; que diu que els
serveis informatius són de la casa i que es compromet amb la
creació d’un espai audiovisual comú, amb la qual cosa blinda
que no entrem per vies a la valenciana, de prohibir la recepció
d’altres canals en llengua catalana. També una llei de suport al
nostre sector audiovisual.

Respecte de la qüestió que al final ha estat més difícil, el que
ens agradaria és que al final el futur no doni suport a la sospita
que això interessa tenir una drecera fàcil per esquivar aquesta
majoria dels dos terços. L’esperit de la llei és que primer i amb
totes les forces s’intenta aquest perfil professional amb majoria
qualificada, i només com a clàusula per evitar el bloqueig hi ha
aquest altre mecanisme. Esperem que el futur vagi per aquí i
que tots puguem estar satisfets d’aquesta aprovació que avui
fem d’aquesta llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, simplement per
agrair als portaveus dels grups parlamentaris l’esforç que hem
fet, crec que és un esforç necessari, crec que la ciutadania de les
Illes Balears sabrà agrair aquest esforç, crec que la ciutadania és
la que s’ho mereix realment i confirmar que avui serà un dia
històric.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga.

Per tant, s’han retirat totes les esmenes, excepte l’esmena
4601, que quedaria amb la transacció proposada. És així,
senyors portaveus? Sí.

I també s’accepta la transacció a l’article 15.1. És així, no?
Perfecte.

Idò, una vegada aclarides aquestes qüestions, senyors
diputats i senyores diputades, puc entendre aprovada aquesta
Llei de Radiotelevisió ...

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, la 4601, en principi estaria acceptada per
unanimitat, i s’entén també per unanimitat la que afecta a
l’article 15.1.

Gràcies, Sra. Presidenta, correcte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Això és, aquest era el sentit de les meves paraules.

Per tant, podem donar per aprovada aquesta Llei de
Radiotelevisió per assentiment de tots els diputats i diputades?
Sí.

Per tant, aquesta presidència, acabats els debats proclama
aprovada la Llei de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Enhorabona, senyors diputats i diputades.

(Aplaudiments a la sala)

V. Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Socials del Projecte de llei RGE núm. 630/10, de salut
pública de les Illes Balears.

Seguidament, passam al debat del punt cinc de l’ordre del
dia d’avui, relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm.
630/10, de salut pública de les Illes Balears.

El Govern vol fer presentació del projecte? Per tant, el Sr.
Conseller de Salut, Sr. Vicenç Thomàs, té la paraula.

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

Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats. El segle XX
s’ha caracteritzat perquè el sistema sanitari estava enfocat cap
al sistema assistencials, cap als serveis curatius, podríem dir que
ha estat més enfocat a curar la malaltia que no a procurar salut,
i el segle XXI ens exigeix a tots un canvi de paradigma, perquè
la salut es guanya i es perd a uns altres indrets. L’entorn
familiar, el que menjam, el que bevem, com i amb qui ens
relacionam, com són els nostres pobles o ciutats, quin és el
nostre medi laboral o educatiu, tot això i molt més és el que avui
en dia determina la nostra salut.
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L’impacte sobre la salut colAlectiva de les inversions en salut
públic, tot i ser la part més intangible del sistema sanitari, és
molt més elevat que del sistema assistencial. I tot i que hi ha
prou evidència científica de l’aportació al benestar de les
poblacions de les accions de salut pública, aquesta es troba en
una situació de desconeixement a nivell de població de vegades
que pot semblar preocupant.

Tots estam d’acord que la salut és un valor, un bé per si
mateix, però també és un actiu econòmic. Una població sana és
una força de treball productiva que contribueix activament a la
prosperitat i a la cohesió de la societat.

Així, i feta aquesta introducció, els vull dir que el que pretén
aquesta llei, que gràcies al seu suport serà possible, per una
banda és aconseguir un millor posicionament de les polítiques
de salut pública dins el context de les polítiques sanitàries.
També podem treure de la invisibilitat l’acció de la salut pública
i proporcionar als ciutadans les prestacions en salut pública que
ignora a les quals hi té dret. Aconseguirem també que la societat
en el seu conjunt s’involucri a millorar la salut de la població.
Com els deia al principi, moltes de les solucions als problemes
de salut es troben fora del sector sanitari estrictament parlant.

És una aposta clara per reduir també desigualtats socials en
l’àmbit de la salut. Hi ha perill de vegades que les mesures
generals adreçades a tota la població puguin accentuar
desigualtats en lloc de reduir-les, caldrà per tant adreçar alguns
programes als grups menys afavorits de la població o als barris
amb pitjors indicadors socioeconòmics i de salut o amb pitjors
condicions mediambientals.

Amb l’aprovació d’aquesta llei, aconseguirem que les
polítiques de salut pública, les que procuren la salut individual
i colAlectiva orientin les polítiques dels serveis sanitaris. És per
això que fa una clara aposta per la informació en salut, no
només de resultats sinó dels seus determinants, de condicionants
de salut, del medi físic i del medi social.

I amb aquesta llei també es reconeix la importància dels
professionals de la salut pública i en procura el seu
reconeixement social. Estam davant d’una llei que introdueix un
concepte que també és molt important, que és el de la
participació activa en la salut amb els diferents actors, parlam
d’agents socials, colAlegis professionals, institucions i el conjunt
de la societat. Estam també davant una llei concreta, específica,
que dóna definicions clares, que defineix la metodologia de
treball per assolir objectius i ho fa a través d’un instrument
gestor nou, l’Agència de Salut Pública, que ha de permetre el
desenvolupament de la política de salut pública de manera àgil
i eficient.

I per últim també, comentar que un tema que és important i
al qual vull fer referència, és la nostra comunitat autònoma
també com a terra d’acollida, territori que rep milions de
visitants cada any i una comunitat amb vocació de serveis. És
important també per protegir els ciutadans i les persones que ens
visiten i és important tenir també mecanismes d’observació i de
resposta immediata a les situacions d’alerta i d’emergència que
es puguin presentar. Donar seguretat en salut és afavorir un destí
turístic, que és la principal economia de les Illes Balears.

Per tant, som davant una oportunitat per millorar un àmbit
de salut que és la seva transversalitat; per fer veure al conjunt de
la societat que és important treballar dins l’àmbit de la seguretat
alimentària, el medi laboral, el turisme, les corporacions locals,
l’urbanisme, el medi ambient, perquè és des de les accions que
s’implanten a cada un d’aquests diversos sectors on es pot fer
també qualque cosa per a la salut dels ciutadans.

En definitiva, som davant una llei de futur, una llei que s’ha
millorat amb les aportacions de tots els grups parlamentaris, que
hi ha prou consens per aprovar-la i per tant vengui aquí
l’agraïment des de la Conselleria de Salut a tots els grups
parlamentaris. Una llei que suposa canvis profunds, una llei que
esperam que avanci i posi les bases no només per adaptar el
concepte de salut pública als nostres dies, sinó que ens ajudi a
resoldre problemes i necessitats d’avui, però també les de demà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs.

A continuació, passam al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Per part del Grup Parlamentari
Popular es mantenen les esmenes següents: 1163, 64, 66, 69, 73,
74, 75, 76, 81, 82, 87, 88, 89, 1190, 192, 192, 194, 195, 1200,
1204, 1206, 207, 208, 209 i 1212/10. Per a la seva defensa
intervé l’Hble. Diputada Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Avui som davant una iniciativa legislativa del Govern de les
Illes Balears que, malgrat va començar bastant malament, avui
acabarà, crec, i no es preocupin, bastant bé. Aquest Parlament
fou testimoni del debat de l’esmena a la totalitat que va
presentar el Grup Parlamentari Popular i que va defensar
aquesta diputada i llavors recordaran que ens vàrem queixar, des
del Grup Parlamentari Popular, amargament, de la manca de
tarannà polític d’un govern a qui, malgrat se li havia ofert
consens per dur endavant aquesta matèria, li va interessar més
aprovar un mitjà, com era aquest projecte de llei, que debatre
realment sobre el que havia de ser la vertadera reforma de la
salut pública a les Illes Balears.

Però he de dir, i m’agradaria que constàs en acta, igual que
ho vaig dir a la comissió que va debatre el dictamen d’aquesta
llei, que aquest defecte de forma, entre cometes, del Govern, ha
estat suplert amb un vertader interès per part del Grup
Parlamentari Socialista amb els portaveus corresponents perquè,
en relació amb les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular, les úniques que es varen presentar a aquest projecte, hi
hagués un ampli consens per millorar el text inicialment
presentat per la Conselleria de Salut. També he d’agrair, em
permetran que ho digui, perquè m’he queixat també
amargament moltes vegades, que he d’agrair les gestions que es
feren sobre un tema que va sortir a l’esmena a la totalitat per
part del portaveu del Grup Socialista i del portaveu adjunt,
també del Partit Socialista, que era que es va entregar finalment
la documentació corresponent al contracte de modificació de
Son Espases. Avui el Grup Parlamentari Popular ja disposa de
la documentació, la qual tantes vegades s’havia reiterat, i per
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tant també vull agrair aquesta gestió que va ser també a favor
que hi pogués haver un consens per part del Grup Parlamentari
Popular respecte d’altres iniciatives parlamentàries.

Com deia, tornant a la matèria, he de dir que els acords als
quals hem arribat a la Comissió d’Assumptes Socials, però
relativa a la Llei de salut pública, han permès millorar el text de
manera important, com per exemple amb incorporacions que no
es preveien importants, una regulació específica de la seguretat
alimentària, que mancava, fins i tot la previsió de l’aprovació
per part d’aquest Parlament d’un pla de seguretat alimentària,
que crèiem que era prou important per al que és una part
important de la salut pública a les Illes Balears. També es va
incorporar el dret dels professionals de la Direcció General de
Salut Pública, a partir d’ara l’Agència de la Salut Pública, a
accedir a la carrera professional, uns professionals sanitaris que
no estaven amb les mateixes condicions que la resta de
professionals que feien feina i depenien del servei de salut. Es
va acceptar també la creació d’un consell assessor o, en
definitiva, una cosa que també era prou important, que era la
participació dels professionals, dels colAlegis professionals i de
determinats colAlectius en tot el que forma part de l’àmbit de la
salut pública.

És cert també que manquen qüestions que per a nosaltres
també són interessants, com l’atenció bucodental com a
prestació i que formen part de les esmenes que es mantenen en
aquest debat; una regulació més extensa de la salut laboral; la
previsió de l’elaboració d’un pla de salut pública o la
incorporació de la traçabilitat com a definició en aquesta llei,
perquè consideram que és una matèria prou important.

També n’hi ha d’altres que no ens convencen, com és
l’estructura que finalment ha quedat transaccionada per aquesta
agència, el portaveu socialista o la portaveu socialista sap
l’opinió d’aquesta diputada i no la reiteraré per ser breu, però és
cert que entenem que el Govern ha optat per aquesta estructura
i li donarem el vot de confiança, no la compartim, però millor
el que ha sortit de la transacció que l’inicialment plantejat.

I també és cert, finalment, que el Partit Popular considerava
que si bé no està en contra de la creació d’una Agència de Salut
Pública, potser aquest no era el millor moment, un moment de
reconsideració de tota l’administració, potser era el moment
d’esperar i després debatre com s’havien de fer les coses i no
dur de pressa i corrent la creació de l’agència.

Però en qualsevol cas hi ha aquest consens, aquest grup es
queda amb allò positiu d’aquest debat i la voluntat de consens
que ha tengut el Grup Parlamentari Socialista d’incorporar
moltes de les nostres esmenes, i precisament per això, i malgrat
que com hem dit en altres ocasions consideram que no és una
bona llei de salut pública, que hagués pogut ser millor però era
molt difícil via esmena suplir l’activitat normativa del Govern,
els anuncii que el Grup Parlamentari Popular no serà un
obstacle per a la seva aprovació. El nostre vot, llevat d’aquells
articles que mantenen esmenes que es votaran en contra, idò
farà una abstenció respecte d’aquest text normatiu, una
abstenció que sap no-obstaculitzadora, és a dir, que se sap
conscient que aquesta llei sortirà endavant, i que ha vengut
determinada -i em permetran que hi faci una referència- no
només per la literalitat del text normatiu que el Govern ha

presentat, sinó per altres motius que també van més enllà
d’aquesta literalitat.

Al Partit Popular li hagués agradat, igual, supòs, que a tots
els ciutadans percebre un vertader interès per part del Govern,
concretament de la Conselleria de Salut, per dur endavant
actuacions dirigides a una vertadera millora de la salut pública
a les nostres illes, en realitat de la salut en general; però
malauradament no ha estat així. De fet des del Partit Popular
continuam pensant que aquesta llei ha estat més un fi en si
mateix que una eina per facilitar o per culminar determinades
actuacions en matèria de salut pública. De fet creim que el
Govern ha instat aquesta iniciativa legislativa per tenir un
discurs polític que no tendria si haguessin de retre comptes
sobre el que s’ha fet en aquest sector en matèria de salut pública
durant aquests quatre darrers anys, perquè escoltant el conseller
o llegint les notes de premsa que es fan des de la conselleria
respecte d’aquest projecte de llei, qualsevol creuria que la
Conselleria de Salut ha assolit grans objectius i que ha prioritzat
les seves actuacions dins aquest àmbit. Idò no, no ha estat així,
res més enfora de la realitat, i basta que ens fixem en els
recursos econòmics que s’han destinat o també en les actuacions
que s’han desenvolupat pel Govern dins aquest àmbit per
concloure que efectivament no ha estat un gran objectiu de la
Conselleria de Salut.

Ja vaig exposar en el debat de l’esmena a la totalitat que els
recursos que s’havien destinat per part de la Conselleria de
Salut, per part del Govern, a actuacions en l’àmbit de salut
pública s’havien reduït considerablement; que el pressupost
comparat 2010, 2007, l’increment d’aquest pressupost havia
estat zero euros, ni tan sols l’IPC; i que la partida d’educació per
la salut i programes de salut pública s’havia reduït o havia
passat de 787.000 euros a 109.000 euros. Per tant realment no
hi ha hagut disposició, no hi ha hagut priorització econòmica.

Però és que, al marge d’això, i aquesta és la novetat perquè
no es va comentar en el debat de l’esmena a la totalitat, ja no
només és la manca de recursos, és que tampoc no hi ha hagut
actuacions concretes que mostrassin aquest interès important per
part del Govern per part de la salut pública. Ni tan sols per part
del Govern -i això és un exemple bàsic però un exemple que
simbolitza el que no s’ha fet- ni tan sols no s’ha fet un pla de
salut. Un pla de salut és aquell conjunt d’actuacions
organitzades, planificades, que van dirigides a resoldre els
principals problemes de salut de la població, i aquests principals
problemes de salut de la població vénen marcats per una
enquesta de salut. A les Illes Balears només s’han fet dues
enquestes de salut, una en el 2001, amb la consellera Aina
Salom, i l’altra, la segona, que va acabar el 2007; el govern
anterior la va encarregar i vostè, Sr. Thomàs, la va presentar a
principis del 2007, que és quan es varen donar els resultats. Idò
en aquesta enquesta es deien quins eren els principals problemes
de salut i aquelles actuacions més importants per desenvolupar,
recollides en un pla de salut. Idò aquest pla de salut no ha vist
la llum. Des del 2007, que és quan es va esgotar l’anterior pla
de salut, aquesta comunitat autònoma, i segurament no n’hi ha
una altra -això no ho he mirat però segurament n’hi poques que
no tenen pla de salut-, no té pla de salut.
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Per tant ja es demostra, no només amb els fets de la manca
o la minva de recursos econòmics, sinó també de la manca
d’actuacions, que el Govern realment ens du aquesta llei quasi
com una excusatio, més que realment com un vertader interès
d’assolir unes reformes de salut pública i millorar la salut
pública a les nostres illes. 

Tenim les conclusions de l’enquesta de salut. Les
conclusions parlen de moltes coses; parlen de la salut mental,
que és important invertir-hi recursos i millorar-la; parla de
millorar els estils de vida, del problema de l’alcohol, que tenim
un problema important, també tabaquisme però més d’alcohol;
parla de seguretat vial... El Govern no ha fet res. 

És cert que hi ha un àmbit en què sí ha actuat, que és la salut
sexual i reproductiva, és ver. D tot el que s’ha fet aquesta
legislatura tot venia ja fet per part de l’anterior legislatura
excepte oferir la píndola postcoital gratuïtament i sense recepta
a les oficines de farmàcia, i concertar amb 1 milió d’euros els
avortaments gratuïts a clíniques privades. És cert, s’ha fet això;
no els ho llevarem, hi podem estar d’acord o no però és ver que
han fet això, però res més. El que deia l’enquesta de salut de cap
a on s’havia d’actuar i s’havia de recollir a un pla de salut, no
s’ha fet res.

Per tant, conseller, creim, i no hi incidiré més ni entraré en
detalls si no fa falta perquè avui arribam a un consens que és
millor no rompre, però no ens vulguin fer creure que el Govern
ha tengut realment un interès a reformar i a emprendre millores
de salut pública que no ha estat així. Com dic, creim que
aquesta llei de salut pública ha estat més un fi en si mateixa per
tenir un discurs, que si haguessin de retre comptes en aquesta
matèria no tendrien. 

Però en qualsevol cas, com deia, el Grup Parlamentari
Popular manté les esmenes que han quedat vives del debat de la
comissió, i s’abstendrà a la resta del text normatiu perquè, si bé
entenem que no és dolent, tampoc no perjudica i per tant el
podem mantenir. I simplement, senyores i senyors diputats i Sr.
Conseller de Salut, he de dir que, com els deia, crec que és un
fi en si mateixa. Esperem que ens equivoquem, i esperem que
amb el suport que dóna aquesta cambra al projecte de llei que ha
presentat el Govern, vostès, des del Govern i des de la
Conselleria de Salut, assumeixin un compromís, un compromís
d’efectivament fer feina i no fer-se fotos en matèria de salut
pública i desenvolupant aquelles actuacions que són necessàries
a les nostres illes per donar un vertader impuls a les polítiques
de salut per als nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo.

(Alguns aplaudiments)

Per a torn en contra, pel Grup Parlamentari Mixt la Sra.
Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
efectivament debatem avui el dictamen de la Comissió
d’Assumptes Socials del projecte de llei de salut pública de les
Illes Balears. Del debat en ponència i en comissió queden vives
algunes esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular
sobre les quals fixarem la nostra posició, però abans d’això em
permetran que facin algunes consideracions sobre aquest
projecte de llei.

Des d’un punt de vista conceptual, la principal aportació
d’aquesta llei nosaltres entenem que és un canvi d’enfocament
que es planteja sobre el mateix concepte de salut i, per tant, del
sistema sanitari. Podríem dir que fins ara o de manera
tradicional el sistema sanitari ha estat orientat a l’assistència i
no a la prevenció, a la malaltia i no a la preservació de la salut,
de tal manera que la salut pública pròpiament dita ha estat la
cara amagada del sistema sanitari. Però és que, d’altra banda, els
ciutadans i les ciutadans no exigeixen prestacions a la salut
pública, no perquè no la valorin sinó sobretot perquè
desconeixen que hi tenen dret.

Aquesta llei, per tant, pretén posar l’accent en la preservació
de la salut, a evitar en la mesura del possible la malaltia, i alhora
a reconèixer i explicitar els drets de caràcter individual i
colAlectiu en aquesta matèria. En conseqüència els beneficiats
són, lògicament, els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears i la societat en el seu conjunt.

Des d’un punt de vista estructural de la llei, aquesta
incorpora les orientacions actuals i vigents a la resta dels països
del nostre voltant. S’intenta abandonar la visió clàssica de
vigilància, protecció i prevenció i incorpora els determinants de
salut com a pilars de l’arquitectura normativa. Aquests
determinants, que tendran un posterior desenvolupament
reglamentari, són la salut labora, la seguretat alimentària, salut
ambiental, salut sexual i reproductiva, salut mental, condicions
de vida, addiccions, alimentació, activitat física, entorns de
convivència humana i aspectes lligats a la genètica. Passam,
doncs, o intentam passar, doncs, d’un model de salut pública
obsolet i insuficient basat en estils de vida a un nou enfocament
transversal, la finalitat del qual és una vegada més millorar la
qualitat de vida de tots nosaltres.
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Des d’un punt de vista social és fonamental la incorporació
del reconeixement de la necessitat de combatre les desigualtats
en salut, perquè és una realitat que ni tots emmalaltim igual ni
tots tenim la mateixa percepció de la salut, i aquestes
diferències depenen en gran mesura de l’extracte social a què
pertany cadascú, a més del gènere, que és un altre factor bàsic.
Podem afirmar que hi ha profundes diferències en l’estat de
salut entre la població en funció de la classe a la qual pertanyen;
abordar i palAliar aquest greuge injustificat és una obligació, i en
aquest sentit nosaltres entenem que aquesta llei persegueix
també un objectiu de justícia social.

Des d’un punt de vista econòmic l’aplicació d’aquesta llei
hauria de contribuir, més un objectiu a mitjà termini que no a
curt termini, a racionalitzar el sistema sanitari, contribuint a
alleugerir la sobrecàrrega assistencial, amb la lògica que si
evitam la malaltia ens estalviarem la seva cura. 

I volem fer una darrera referència a un dels temes polèmics
d’aquestes discussions, que ha estat la creació de l’Agència de
Salut Pública. Nosaltres entenem que no parlam d’un ens nou,
que encaixa perfectament dins la filosofia de la recentment
aprovada Llei del sector públic, i a més que aquesta agència el
que fa realment és reconvertir mitjans personals i materials de
l’actual Direcció General de Salut Pública en una eina
autònoma que permetrà actuar de manera més àgil, més eficient,
i a més donar resposta immediata a possibles emergències en
salut pública. Aquesta creació de l’agència s’inscriu en una
orientació que està present també a altres comunitats autònomes
i també a l’entorn europeu.

I no volem deixar de fer una darrera referència al punt de
vista estatutari -ho vàrem assenyalar també tant al debat de
l’esmena de totalitat com a la comissió-, i és que donam una
passa més, i per a nosaltres és important, en el desenvolupament
legislatiu d’una competència exclusiva recollida al text de la
comunitat autònoma.

Estam, per tant, i aquesta és la nostra opinió i és diferent
clarament de l’expressada pel Partit Popular, davant una llei que
nosaltres trobam que és necessària i una llei que és bona, i el
que és més positiu és que, a aquesta bondat de la llei, s’hi haurà
pogut arribar amb les aportacions, amb les contribucions de tots
els grups parlamentaris. Vull destacar que la feina a ponència va
ser una feina enriquidora, així com també a comissió, que s’ha
incorporat una bona part de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, algunes d’elles transaccionades, molt poques, i que
això efectivament ha contribuït a millorar el projecte de llei que
havia presentat el Govern.

Passaríem ara breument a comentar les esmenes que queden
vives, i li anunciam, Sra. Castillo, que votarem a favor de les
esmenes 1166, 1169 i 1181; després de tenir en consideració els
arguments que vostè va explicar en comissió, més que avui en
plenari, hem pensat que li donarem el vot favorable i que
efectivament així contribuirem més a aquest intent d’arribar a
un consens.

Respecte de la resta de les esmenes, les votarem en contra,
i faré una breu explicació del perquè. Les esmenes 1163, 64, 76
i 91 són aquelles que plantegen la introducció del concepte de
planificació a diferents articles de la llei com a definició, com
a principi rector o com a prestació. Nosaltres entenem que la
idea de planificació ja està prou reconeguda dins aquesta llei,
que és fonamentalment una llei reguladora i que no és adient
incorporar aquest concepte allà on vostès plantegen. Com a
exemple valgui dir que la planificació no apareix com a
definició a cap de les lleis tant de l’Estat espanyol com d’altres
estats del món. D’altra banda, i en relació amb una concret,
consideram que la planificació no pot ser considerada com un
dret individual ni social, és una eina, diríem, que correspon en
aquest cas a la conselleria.

Esmenes 1173, 74 i 75, referides a la incorporació de noves
definicions o a modificació de les existents. Nosaltres
consideram que o bé són innecessàries, en alguns casos, o bé no
milloren el text que ja tenim en aquest moment.

Les esmenes 1182 i 1187, que estan relacionades amb els
principis rectors, pel que fa a la 82 consideram també que és
més adient, més adequada la redacció actual, i en relació amb la
87 pensam que ja està recollida de manera suficient i de forma
específica a l’article 4.

Esmenes 1189, 90 i 92, que pretenen la substitució del
concepte de salut per salut pública. Aquí em permetrà que faci
una breu explicació. Nosaltres no la podem acceptar perquè
pensam que va en contra del plantejament conceptual en què es
basa la llei i al qual jo em referia al principi d’aquesta
intervenció: entenem que els plans de salut són per definició
plans de salut pública. L’objecte de la llei, per tant, és que la
societat es comprometi en polítiques de salut, en la preservació
de l’estat de la salut i a fer sostenible el sistema sanitari. Per tant
estaríem parlant de salut en totes les polítiques i no podem
diferenciar entre salut i salut pública.

Les esmenes 1194 i 95, sobre prestacions de salut pública,
en relació amb la primera, que també en vàrem parlar a la
comissió, aquella que fa referència a la salut bucodental,
nosaltres entenem que ja està inclosa a l’apartat e) i que la seva
inclusió més específica o amb més desenvolupament obligaria
a fer exactament el mateix amb les altres atencions que també
estan referides o estan esmentades simplement de manera
puntual a la llei, i per tant pensam que això és innecessari. I en
relació amb la 1195 pensam que seria una reiteració perquè ja
està contemplat a l’article 22.

Esmena 1200, que és la que fa referència a salut laboral,
nosaltres coincidim amb la importància que té la salut laboral;
la salut laboral ja està present en aquesta llei, però entenem que
el seu desenvolupament s’hauria de fer via reglamentària i no
via llei. L’esmena 1206, pensam que el text ha seguit les
recomanacions del consell executiu. I pel que fa a la 1208 aquí
nosaltres hem vist que és una còpia que es fa de la llei catalana
i hem trobat més encertat mantenir la fórmula genèrica que ja
apareix a una llei de les Illes Balears, que és la Llei 5/2003. No
podem votar tampoc a favor de la 1207 ni de la 1209, perquè
pensam que el text és suficient i és adequat, i exactament el
mateix en relació amb la 1212.
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És per tot això que nosaltres votarem en contra d’aquestes
esmenes; ja li he dit que li donarem el vot positiu a les tres que
li he esmentat al principi, i nosaltres pensam que sí que
aprovarem una bona llei de salut pública.

Ja per acabar voldria fer referència que, com a portaveu del
Grup Mixt, anuncio que la posició que hem expressat nosaltres
també és compartida, tant pel que fa a la llei com a les esmenes
del Partit Popular, és compartida pel diputat i per les diputades
d’Unió Mallorquina.

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. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, jo crec que el primer és felicitar-nos tots precisament
perquè s’ha dit que s’aprovaria una altra llei per consens, i crec
que és una bona notícia, tot i que se’ns critica d’haver criticat un
tarannà en el qual més o menys s’ha vengut a dir que es fa una
llei de salut pública perquè no es creu en la salut pública. Si fins
ara es venia a dir que només es feia per tenir un mitjà, que era
l’agència, ara ja és un fi en si mateixa només perquè d’alguna
manera se’n parli, quan la veritat és que si no es posen els focus
per parlar-ne, sigui d’una llei, sigui de les seves actuacions, la
veritat és, com s’ha apuntat, que la salut pública i les polítiques
de salut pública són més aviat discretes que no cercar uns grans
titulars.

En qualsevol cas, insistesc, tenim una llei. Nosaltres no
participam de l’optimisme de donar a les lleis valors
taumatúrgics respecte de solucionar qüestions; és cert que falten
després els doblers, i falta després la pràctica, però creim que
millora, estructura, dóna una cobertura, dóna la importància que
un creu que té la matèria, li dóna rang legislatiu, i creim que en
matèries com la de la participació, com de les sancions, com de
l’estructuració que haurà de tenir, els objectius, doncs li aporta
claredat. Així pareix que hem coincidit tots perquè així pareix
que s’aprovarà per unanimitat.

Per paga la salut pública s’ha anat regulant més a tots els
països del nostre entorn, seguint també instruccions de
l’Organització Mundial de la Salut, i creim que havíem quedat,
estàvem quedant una passa enrere si no teníem també aquest
instrument per part de les Illes Balears.

Crec que, per paga, dins el procés no crec que hi hagi hagut
un canvi tan profund com apuntava la Sra. Castillo respecte dels
arguments que apuntava el Partit Popular per una esmena a la
totalitat, no ho hem vist així, però sí que hem vist que hi pot
haver hagut millores, transaccions, elements més ben definits,
precisions en matèria de participació que ens semblen positius,
una participació que estava en el frontispici de la llei a l’hora
d’elaborar polítiques, però que ha pogut precisar-se i que creim
que ha estat positiva. Per tant, sempre com és natural

normalment a un procés de debat parlamentari, si hi ha obertura
de mires, hi pot haver enriquiment, el trobam positiu.

Vol el Reglament amb un cert optimisme de tramitació, que
es parli estrictament de les esmenes, perquè la resta de les
matèries ja s’han valorades i tanmateix hi ha una esmena latent
que no està formulada en cap moment sobre la bondat o no de
l’Agència de Salut Pública que s’apunta tant en ponència, com
en comissió i ara avui en el ple, que s’apunta de la seva
oportunitat i bondat, però no s’ha qüestionat en cap moment la
seva existència amb una esmena. La veritat és que resulta
complicat aquest debat.

Nosaltres -insistim- tampoc no creim que sigui cap element
miraculós, sí que és una fórmula que s’ha valorat que seria més
eficaç, més pràctica. Pràcticament ho sabrà més el pròxim
gestor que l’actual, perquè entra en vigor l’endemà de la seva
publicació, això vol dir dins el 2011. Per tant, pràcticament serà
una instància de la següent legislatura.

Sorprèn que qui hagi estat tan entusiasta de crear dotzenes
i dotzenes d’entitats dins el sector públic, justament tengui un
escrúpol respecte d’aquesta, però en qualsevol cas nosaltres això
ho valoram i ho valoraríem més si hi hagués hagut una esmena
formal sobre la qual debatre, però vist que no ha estat el cas i
que, per tant, es dóna per bona l’existència d’aquest instrument,
tampoc no hi dedicarem més temps.

Les esmenes en concret que s’han plantejat, jo crec que s’ha
apuntat el tema de la participació com que no ha quedat satisfeta
la proposta del Partit Popular. Nosaltres creim que la regulació
de la salut pública és tan àmplia amb les matèries que es duen
a terme, que intenta abastar, que és raonable el plantejament que
fa la llei de crear consells sectorials de participació, perquè és
cert que en seguretat alimentària té uns actors, té uns experts, té
uns protagonistes que no són exactament els mateixos que
tendran a una mesa de negociació sectorial de participació, de
consulta en salut reproductiva o en salut laboral. Per tant, pareix
normal que perquè sigui pràctica, perquè no només sigui una
arribada..., no diré teatral, però com a mínim formal, d’una
reunió formal per complir amb un expedient de participació,
sinó de realment aportar sabers, experiències, inquietuds i tot el
que un hagi pogut reflexionar sobre la matèria, es faci realment
amb l’univers de persones que poden tenir realment aquesta
formació.

Quant a la planificació, ha estat un dels elements..., a mi
quasi m’ha sorprès aquest entusiasme del Partit Popular en la
planificació, com de més èmfasi. Quan s’ha explicat que
senzillament no formava part de l’objecte de la llei preveure
aquest pla de salut pública, però que per res del món no es
considera que el planejament en matèria de salut, la planificació
en matèria de salut no forma part de la llei, fins i tot forma part
de les eines, dels instruments que hi ha d’haver a l’abast, però
no es considera un dels elements de l’objecte. En qualsevol cas
nosaltres pensam que sí pot ser útil per marcar un camí. 
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Quins són els plans? S’ha apuntat que és el Pla de salut el
que ha de valorar aquells aspectes de salut pública, més enllà
d’altres aspectes sectorials, o de planificacions sectorials. El Pla
de salut, com vostè sap, se’n va fer un el 99-2003, se va
elaborar, va figurar fins el 2003-2007. No vàrem veure gaire
interès ni tan sols en mantenir-lo, es va desmantellar l’oficina de
seguiment del pla dins la conselleria. No s’han trobat o no
coneixem els treballs d’elaboració d’un Pla de salut 2007-2011,
i el que sí s’ha fet ha estat fer, com vostè molt bé ha dit,
l’explotació d’una enquesta que estava a cavall de les dues
coses i un nou treball sobre el diagnòstic de la situació, que són
instruments que seran molt útils per a qui vulgui realment posar
al dia el Pla de salut, article 28 de la Llei general de salut de les
Illes Balears, que és el que ha de contemplar tots aquests
vessants. És ver que la manca de treball o també tots els
elements afegits i reptes nous que s’han tengut dins aquesta
legislatura, sumats que no hi ha hagut un seguiment i una
continuïtat en el programa de salut que s’havia trobat fet el
Partit Popular l’any 2003, ha creat aquesta baula perduda.

Creim que serà important recuperar-la ara que tenim aquest
consens respecte de la importància de tenir aquesta planificació,
s’ha descobert que és interessant tenir els eixos, els objectius
establerts d’aquesta manera, i nosaltres també li donarem
suport, però no creim que sigui necessari, ni tan sols positiu, que
es faci d’una manera sectorial, basant-lo en salut públic i, per
tant, més enllà de tenir qui elaborarà aquests plans, com recull
la llei, no cal fer l’èmfasi damunt la planificació com un objecte
específic de la llei.

Respecte de les esmenes, com s’ha dit, se n’han acceptat
moltes, se n’acceptaran encara -s’ha anunciat- tres més., n’hi ha
una que nosaltres mateixos a la comissió vàrem apuntar que no
calia gaire definir la traçabilitat si no figurava dins la llei. La
idea mateixa de la Unió Europea quan ha imposat, jo crec que
tothom ha copiat l’esquema que a l’inici, al preàmbul, als
pòrtics de les lleis hi hagi les definicions, és per donar claredat
respecte del que se dirà després; però perquè no hi hagi cap
dubte que es considera important el concepte i la noció de
traçabilitat, encara que no figuri en cap altre article de la llei, a
nosaltres ja ens semblarà bé que figuri definida dins una llei.
Serà una cosa un poc sorprenent, la veritat és que definir una
paraula perquè s’entengui com serà usada dins una llei, que
després no hi torna, i no hi torna perquè no era al text original
i no hi torna perquè no hi ha cap esmena del Partit Popular que
recuperi el terme. Però ja dic, intentem treure una llei amb el
màxim consens, diguem que ens pareix molt bé la traçabilitat,
encara que només sigui perquè la definim, i en tot cas ja seran
els usos reglamentaris, i supòs que hi haurà ocasió posterior de
tenir els avantatges de tenir una definició legal del terme. Ja dic,
fuig un poc del llistat de definició que personalment no sempre
trob útil tenir 20 o 30 definicions en els articles 1 i 2 de quasi
totes les lleis que es fan ara, però bé, també és veritat que és una
mecànica que s’està establint a nivell europeu i que, per tant,
tanmateix hi anam i la pràctica jurídica ens hi està duent. Per
tant, acceptam aquesta.

També hi havia la de participació ciutadana en comptes de
participació comunitària, que tenia un altre element més que ve
de la tradició de la salut pública, però en vista que també el
terme pot ser utilitzat en bona mesura com a sinònim i ara està
més en voga el de participació ciutadana, doncs també que sigui
un altre acostament a aquestes esmenes. 

El gruix de les esmenes s’haurà incorporat, algunes d’elles,
com s’ha dit, tenen alguna incongruència amb el text que
s’aprovarà o algun èmfasi que no es vol..., que crea un enrenou
dins el contingut de la llei, però crec que és general del text
conjunt, com s’ha dit, ja no es pot arreglar a través d’esmenes,
com diu la Sra. Castillo, no sé si és una mena de Frankestein
que no podem arreglar estrenyent perns, però en qualsevol cas
serà un Frankestein que pareix que sortirà amb el vot favorable
de tots els grups, de la qual cosa ens congratulam.

Moltes gràcies.

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, arribam avui a la culminació de
la tramitació parlamentària del projecte de llei de salut pública.
Igual que els portaveus que m’han precedit en l’ús de la paraula,
també he de celebrar que aquest trajecte que hem recorregut tots
els grups parlamentaris tengui, pareix ser, una arribada a una
estació en sentit positiu.

És cert que durant aquest camí transcorregut fins a aquest
punt, hem comptat amb un debat profitós que ha suposat arribar
a acords en qüestions on les postures inicials, és veritat, estaven
en alguns casos prou allunyades. Els portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula ja han parlat de les bondats de la
llei i el conseller també ha donat una exposició d’allò que
significa aquesta llei, tampoc no m’hi detindré. Sí vull ressenyar
que bé, l’únic grup parlamentari que ha presentat esmenes ha
estat el Grup Parlamentari Popular. I també vull fer referència
que de les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular es dóna la circumstància que, sí que és cert, tal com ha
fet referència el Sr. Alorda, que crida un poc l’atenció en el
debat de l’esmena a la totalitat es va fer referència que era
innecessària la creació..., perdó, no és que no fos necessària, es
va parlar que no era el moment adequat, es va fer una crítica en
to constructiu efectivament de la creació d’aquesta agència de
salut pública, però en canvi cap de les esmenes presentades no
han anant dirigides a la creació d’aquesta agència de salut
pública. Sí que és cert que es varen presentar una sèrie
d’esmenes en relació amb la composició, l’organització
d’aquesta agència de salut pública, esmenes que han estat
transaccionades.

Imagín, sembla ser que aquestes esmenes parcials
presentades, per si mateixes no es veu que efectivament hi hagi
una oposició rotunda en aquesta llei, de fet, veig que -
diguéssim- el to de la portaveu del Grup Parlamentari Popular
ha estat en aquest sentit constructiu, de valorar de manera
general positivament aquest projecte de llei.



5378 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 123 / 21 de desembre del 2010 

 

En relació amb la tramitació que hi ha hagut fins ara, també
vull valorar positivament el consens que hi ha hagut, la feina
que s’ha fet per part de tots els grups parlamentaris. Això es
visualitza perquè, de les esmenes que el Grup Parlamentari
Popular va presentar, ja en seu de ponència vàrem acceptar
directament quasi la meitat i també en vàrem transaccionar dues
més. Així mateix, a la Comissió d’Assumptes Socials es va
acceptar una esmena més i vàrem transaccionar vuit esmenes
més

En resum, podem parlar com dic d’un elevat nivell de
consens que ha permès aprovar i transaccionar la majoria de les
esmenes presentades i, efectivament, som de l’opinió que les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular han ajudat
a millorar el text original del projecte de llei.

Respecte a les esmenes que han quedat vives per a aquest
debat, també, igual que hi han fet referència altres portaveus,
anunciam que votarem a favor de les esmenes 1166, creim que
millora el text d’aquest article; 1169, que inclou el concepte de
traçabilitat, és cert que després no se’n torna fer menció en tot
el text de la llei, però bé, tampoc no consideram que desvirtuï el
projecte de llei. En relació amb l’esmena 1181, bé, sé que en
comissió discrepàvem un poc de la utilització de participació
ciutadana o comunitària, però crec que efectivament no
desvirtua el projecte de llei.

En relació amb les esmenes restants, també faré una
diferenciació en relació amb els blocs. Hi ha un bloc d’esmenes
que són les 1163, 1164, 1176, 1189 i 1191 que proposen
incloure el terme “planificació” o el verb “planificar”. Com ja
hem comentat no és aquesta una llei purament planificadora,
sinó que també té naturalesa reguladora ordenadora. A més, el
Grup Parlamentari Popular proposa afegir la paraula
“planificació” a llocs com per exemple a la relació de
definicions, és l’esmena 1164, quan cap llei de salut pública,
absolutament cap llei ni de l’Estat espanyol ni de l’estranger
inclou aquesta definició de planificació dins aquesta part de les
seves lleis.

Vull deixar clar, però, una cosa no és que hi hagi un
menyspreu en relació amb el tema de la planificació, ja que la
paraula “planificació” o el verb “planificar” apareix
reiteradament en el text del projecte, concretament a l’exposició
de motius, a l’article 3, a l’article 5, a l’article 6, a l’article 9, a
l’article 11, a l’article 12, a l’article 18 i a l’article 19, apareix
-si no m’he equivocat- un total d’unes dotze vegades,
aproximadament. Per tant, el projecte sí que té en compte el
tema de la planificació. 

També vull fer referència a una sèrie d’esmenes que
demanen incloure determinats aspectes quan ja estan,
expressament fins i tot, inclosos a la llei. Per tant, creim que són
esmenes que proposen texts reiteratius.

Les esmenes 1173, 1174 i 1175, en què es vol afegir a la part
de definicions el que ja apareix com a principis rectors utilitzant
exactament la mateixa redacció del projecte original a excepció
de responsabilitat social per a la salut que es modifica just una
mica. Consideram que són principis rectors, que no són
definicions i per això no podem votar a favor d’aquestes
esmenes. 

A l’esmena 1187 interessa incloure com a principi rector
l’orientació dels serveis sanitaris assistencials cap als objectius
de salut pública. L’hem de votar en contra perquè el projecte de
llei contempla exactament -exactament- les mateixes paraules
a l’article 4.d), per la qual cosa entenem que no es pot acceptar.

En relació amb l’esmena 1188, que podria estar relacionada
amb l’esmena 1212, que proposa eliminar l’article 38. Com dic,
la 1188 proposa suprimir l’article 4 i posar un altre text, però no
hi estam d’acord perquè consideram que l’article 4 emmarca
prou bé quines són les principals funcions, orientacions i línies
estratègiques que ha de seguir l’acció en salut pública entre
altres qüestions. L’esmena proposa parlar d’autoritats sanitàries
en aquest punt, però consideram que és millor abordar aquesta
qüestió en el capítol de la inspecció i control, tal com està en el
text original. 

Allò que interessa mitjançant l’esmena 1195, també ja està
contemplat a l’article 22 de la llei. 

Llavors hi ha un bloc d’esmenes que plantegen una mínima
modificació respecte del text original que moltes vegades és una
qüestió de matisos i així com a les esmenes que avui li votam a
favor i a altres que li hem votat a favor en seu de ponència i de
comissió, no podem fer el mateix amb aquestes esmenes.

A l’esmena 1182 es demana afegir el respecte i la protecció
dels drets dels ciutadans, però creim que això, amb tot el
respecte no millora la redacció original, no hi ha una aportació.

Respecte de les esmenes 1189, 1190 i 1192, no hi estam
d’acord tal com ja ha referenciat la Sra. Suárez, consideram que
el plans de salut per definició són plans de salut pública, de salut
comunitària. 

A l’esmena 1206 s’introdueix la diferenciació de gènere. Es
parla de vicepresident, vicepresidenta, director, directora de
l’agència, però aquí s’ha estat a les recomanacions del Consell
Consultiu, amb la qual cosa aquí no tenim res a dir.

Hi ha un bloc d’esmenes que proposen afegir de manera,
entenem que no prou justificada determinades qüestions i
aspectes concrets, com és l’esmena 1194, que parla del tema de
la salut bucodental. Aquí podríem entrar en qüestions com: i per
què s’inclou la salut bucodental i no, per exemple, la
oftalmològica -per exemple- o la pogològica? Vull dir, aquí
podríem entrar ja..., si concretam tant llavors podem tenir una
sèrie d’incoherències.

En el tema de la policia..., del tema de la sanitària mortuòria,
amb la directiva mal anomenada Bolkestein, és un tema que
passa a ser més de sanitat ambiental.
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L’esmena 1200 està copiada íntegrament de la Llei de salut
pública de Catalunya, que no tenim res a dir, bé, tant que
apareix la setmana Catalunya que és una anècdota, però bé, a
part d’anècdotes, creim que entra en qüestions que són més
objecte de reglament, no tant de llei, si no podem fer una llei
massa llarga i massa farragosa. 

El tema de l’esmena 1207, que la manté...., a veure,
l’esmena 1207, l’apartat tercer i també l’apartat segon estaven
relacionats amb la transacció a la qual vàrem arribar en el tema
dels òrgans que estan dins l’Agència de Salut Pública, llavors
creim que no té sentit mantenir-la i quant al punt primer, doncs
no li podem votar a favor perquè no podem conformar la
redacció que ens aporta.

En relació amb l’esmena 1208 passa pràcticament el mateix.
Teníem una sèrie de diferències en el model i les funcions que
defineix aquesta esmena responen a un model que, sincerament,
no és el nostre.

Tampoc no votarem a favor de l’esmena 1209 que es
refereix a les competències del Govern. Consideram amb tot el
respecte que aprovar aquestes esmenes podria desvirtua en part
un projecte de llei que com dic ha estat enriquit amb les
esmenes que s’han acceptat directament o amb les transaccions
a les qual hem arribat entre tots els grups parlamentaris.

Per acabar, simplement vull dir que l’aprovació d’aquesta
llei, a part del que ja s’ha referenciat, crec que suposarà
optimitzar l’administració, no suposarà crear més estructura
administrativa, sinó que, la que tenim, la farem més eficient,
més efectiva i segurament amb resultats més pràctics i que la
gent pugui percebre de manera més directa i més eficient. Per
això crec que no podem deixar passar aquesta ocasió.

I bé, simplement també agrair el to que hi ha hagut durant
tota la tramitació d’aquesta llei i que puguem celebrar tenir una
llei de salut pública a les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. En torn de rèplica per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho faré des d’aquí perquè ja és
hora, ara que ve Nadal, de poder anar a menjar els torrons a què
la Mesa ens convida, però en qualsevol cas sí que volia agrair
l’aprovació de les tres noves esmenes. Anunciar, perquè se m’ha
oblidat dir-ho a la primera intervenció, que retiram tres esmenes
perquè efectivament són incompatibles amb les transaccions que
hem fet, són les RGE núm. 1204, 1206 i la 1212. 

I respecte dels arguments no insistiré, jo crec que ha quedat
palès el que pensam tots, hi ha hagut un debat ric en comissió
que hem reproduït avui en plenari. Simplement dir-los perquè
veig que hi ha una mica de confusió i tal vegada no m’he
explicat bé, que l’esmena dirigida a fer la reflexió de si era un
bon moment o no per crear l’Agència de Salut Pública és
l’esmena a la totalitat. Aquesta llei pràcticament només regula

la creació de l’Agència de Salut Pública. Per tant, l’esmena que
el Partit Popular va presentar a la totalitat anava precisament
dirigida a fer aquesta reflexió. Era molt difícil presentar una
esmena parcial perquè si haguéssim suprimit la creació de
l’agència, haguéssim suprimit pràcticament tota la llei.
Simplement explicar això. 

I agrair el to del debat, agrair la predisposició del Grup
Parlamentari Socialista. I encoratjar el Govern, ja que té el vot
de confiança del Parlament i de tots els grups parlamentaris per
treure endavant aquesta llei de salut pública, perquè faci i
desenvolupi actuacions que efectivament vagin dirigides a
millorar la salut dels nostres ciutadans i a impulsar vertaderes
polítiques de salut per a les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Per part del Grup Parlamentari
Mixt hi ha intervencions? BLOC per Mallorca? Grup
Socialista? No hi ha intervencions.

Així, acabat el debat de les esmenes, passaríem a les
votacions.

Les esmenes 1204, 1206 i 1212 queden retirades.

Les esmenes 1166, 1169, 1181 es pot entendre que queden
aprovades? Molt bé.

Ara passarem a votar les esmenes que queden del Grup
Parlamentari Popular, 1163, 1164, 1173, 1174, 1175, 1176,
1182, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1194, 1195, 1200,
1207, 1208 i 1209. Fins aquí.

Per tant, passam a votar aquestes esmenes. I votam.

Vots a favor de les esmenes 28, vots en contra 29.

A continuació votarem els articles i les disposicions a les
quals s’hi mantenen esmenes. Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 i 13.

Passam a votar.

Sí?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sra. Presidenta, podem votar la resta conjuntament perquè
el sentit del nostre vot és el mateix, no sé si el dels altres també,
però el nostre sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

És així, senyors portaveus?
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Per tant, votam la resta conjuntament.

Passam a votar. I votam.

Un moment, a veure si aconseguim que aquesta ...

Passam a votar. I votam.

Vots a favor 29, en contra cap i abstencions 28.

Per tant, es faculta els serveis jurídics per fer les correccions
i modificacions tècniques necessàries.

I una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de salut pública de les
Illes Balears.

(Aplaudiments)

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

Els esper per desitjar-nos a tots i a totes un bon Nadal.
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