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EL SR. PRESIDENT:

... senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, es demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, Rosa Maria Bauzá substitueix Aina Maria Aguiló.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix cinc minuts Nel Martí.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. L’ordre del dia d’avui consisteix a les preguntes
RGE núm. 4053/11, 5013/11, 5021/11, 69/12, 89/12, 763/12,
1266/12 i 1267/12.

5) Pregunta RGE núm. 89/12, de l'Hble. Diputat Sr. Nel
Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
programació de les televisions locals.

La pregunta RGE núm. 89/12 quedaria ajornada per a una
altra comissió perquè vam parlar amb el portaveu del PSM, ja
que depèn d’una altra conselleria.

Per tant, assisteix a la sessió el Sr. Antoni Gómez Pérez,
conseller de Presidència, acompanyat de la Sra. Carmen Lliteras
Aranyó, directora general de Relacions Institucionals i Acció
Exterior i de la Sra. Julia Rubio Mas, cap de gabinet de la
Conselleria de Presidència.

1) Pregunta RGE núm. 4053/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
delegació del Govern de les Illes Balears al viatge a
BrusselAles.

En primer lloc, per formular la pregunta RGE núm. 4053/11,
relativa a delegació del Govern de les Illes Balears al viatge a
BrusselAles, té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
presència, i per contestar aquesta pregunta que és antiga, ja fa
més de mig any que ens vàrem interessar per la composició de
la delegació del Govern que es va desplaçar a BrusselAles al
Comitè de les Regions, parlam del mes d’octubre de l’any
passat, ens va sobtar, sorprendre en aquell moment la magnitud
de la delegació, la més àmplia de les que es varen desplaçar per
part de les comunitats autònomes i ens agradaria saber quin ha
estat el paper, la funció de cada un dels seus components i
també una confirmació oficial de quina ha estat.

Més enllà del paper que cadascú hi havia d’acomplir i
escoltar les explicacions que ens doni el conseller, no hi ha
dubte que dins la mateixa pregunta hi ha un toc o d’atenció o
una reflexió que expressam al Govern respecte del moment que
vivim, el necessari que és enviar gestos en tot moment de
sobrietat i de la màxima austeritat dins la despesa pública, com
jo crec que tots ens insistim, no és temps d’anar a Botswana ni
és temps de fer segons quines excentricitats, crec que és
important que allò que pugui fer una delegació reduïda no ho
hagi de fer en extens.

Per tant, aquesta era la prevenció que teníem, de totes
maneres primer, evidentment, escoltarem, primera, la
confirmació de quanta gent era que hi havia en aquest
desplaçament; si realment cada un d’ells tenia unes funcions
imprescindibles dins la comitiva i quina ha estat, doncs, la
valoració que en fa el Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller té la paraula.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Sr. Alorda, yo, en primer lugar quiero pedir disculpas por esta
voz bronca que tengo, que llevo un constipado ya de unos
cuantos días que me está, en fin, me está fastidiando.
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Bueno, en primer lugar, quisiera dejar claro que el motivo
del viaje a Bruselas no fue únicamente la participación en una
reunión del Comité de Regiones, tal como se desprende del
enunciado de la pregunta. El 10 de octubre, el presidente asistió,
como miembro titular del Comité de las Regiones, a una comida
de trabajo organizada por la delegación española en el Comité
de las Regiones con los presidentes autonómicos y convocada
por el presidente de la Comisión Europea, el Sr. Durao Barroso.
En esta comida el presidente hizo una intervención exponiendo
las ventajas y las desventajas que se derivan de la insularidad.

Por la tarde, el mismo día 10, tanto el presidente del Govern
como yo mismo, participamos en la sesión plenaria del Comité
de las Regiones y en la apertura de los Open Days. Asimismo,
el presidente y yo nos reunimos con el Sr. Michael Schneider,
que es miembro del Comité y representante del estado federal
de Sachsen-Anhalt, en la Sajonia Anhalt, ante el Gobierno
federal alemán y secretario de estado de Asuntos Federales.

Cabe destacar también las reuniones que mantuvimos con
los eurodiputados españoles, tanto Rosa Estarás como con el Sr.
Carlos Iturgaiz.

Al día siguiente, el día 11 de octubre, el presidente y yo
mismo nos reunimos con el eurodiputado alemán Klaus Heiner
y ese mismo día mantuvimos una provechosa reunión con el
comisario europeo de Industria, el Sr. Oettinger. Tengo que
decir que esta reunión con el Sr. Oettinger para nosotros fue
tremendamente importante porque le pedimos que constituyera
una comisión específica y bilateral Unión Europea-Illes Balears
para tratar los temas de energía, un compromiso que adquirió y
que estamos en contacto a la espera que pueda formalizarse,
pero sería una comisión bilateral en la que formarían parte tanto
tres personas del Govern de les Illes Balears y otras tres
personas de la Unión Europea, es decir que sería yo creo un
avance importante.

En cuanto a la delegación que viajó a Bruselas, desde
Presidencia del Gobierno se desplazaron el director del
gabinete, el jefe de la Secretaría de Coordinación del Gabinete
de la Presidencia, el jefe de la Secretaría de Protocolo y
Relaciones Públicas, la jefa de la Secretaría de Prensa, el jefe de
Seguridad, un cámara y un fotógrafo oficial. Todas estas
personas desarrollaron las funciones propias e inherentes a sus
cargos que creo que, obviamente, sabemos los que son.

De la Consejeria de Presidencia, competente en la materia
de Acción Exterior, me acompañó la jefa de gabinete, quien
desarrolló funciones propias e inherentes a su cargo. Y por otro
lado, la directora general de Relaciones Institucionales y Acción
Exterior que se trasladó a Bruselas los días 10 y 11 de octubre
para intervenir en el debate de islas Como coordinar los actores
insulares en la escena europea, que organizó el Centre Balears
Europa en el marco de los Open Days del Comité de las
Regiones.

Por ello, asistió y participó también en estas jornadas el
director gerente del Centre Balears Europa, como organizador
del seminario.

Decir también que la directora general participó el día 11 en
la reunión del G4 de la Euroregión Pirineos Mediterránea que
tuvo lugar en la delegación de la Generalitat de Catalunya en
Bruselas.

Así es que, Sr. Diputado, quisiera remarcarle que los Open
Days es una cita anual y programada y que, precisamente, desde
el Govern de les Illes Balears propusimos celebrar la reunión de
la Euroregión en esas mismas fechas para economizar y evitar
evidentemente pues gastos de otros viajes.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No sé si he fet bé la suma, em sortia
una dotzena de persones, jo li agrairé si me les pot ...

I després, dels que ha anomenat, no em surt si hi havia cap
delegació especial més enllà del càmera i el periodista oficial,
si hi havia, com havia transcendit, també convidats tres
periodistes. Dels escoltes només me’n surt un, el cap de
Seguretat, havia transcendit també si eren dos escoltes.

Li demanaria, si pot ser, el número exacte de la comitiva, jo
no sé si ara surten, ja dic, entre dotze i quinze persones, i ja li
deman que vostè ho precisi.

Jo crec que en aquestes qüestions s’ha de ser encara més
primmirat. El primer, li deman que es recuperi d’aquesta afecció
que té, el primer és el primer i se l’ha entès perfectament, jo
crec que vostè és capaç de bronques bastant més importants que
la de la seva veu, per tant crec que ..., li desitjam una prompta
recuperació.

Però dit això, m’agradaria que m’apuntés el número exacte
i també el cost d’aquesta expedició. Nosaltres creim que és molt
important, no li qüestionaré la seva importància d’aquest tipus
de delegacions i les feines que hi fan, crec que és interessant;
fins i tot una part important del que vostè ens ha descrit són
reunions pràcticament de partit, cosa que també s’ha d’aprofitar
quan un hi és, però que una cosa és el Comitè de les Regions i
l’altra és, tots els que ens ha anomenat del Grup Parlamentari
Popular Europeu o del Partit Popular de l’Estat, que està bé que
hi hagi el contacte, com seria natural aprofitant el viatge i fins
i tot les possibilitats de treure-ne, de cercar aliats, però
evidentment no justifica una comitiva oficial d’aquesta
magnitud per a contactes estrictament polítics, sinó que hem de
distingir entre els institucionals i els que siguin de Grup
Parlamentari Popular o de persones influents del Grup
Parlamentari Popular, que ja dic entra dins la lògica d’aquest
tipus de contactes, però que els hem de distingir molt del que és
institucional.
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Per tant, crec que aquí les funcions de cada una d’aquestes
persones no m’ha quedat tampoc prou clara, jo crec que quan hi
ha uns cap de gabinet, un cap de protocol, després quan se
sumen distints consellers hem de fer l’esforç, com a mínim a
partir d’ara, la veritat és que jo crec som a un moment diferent,
som a un moment diferent del que hem tengut tots aquests anys
i s’ha de tenir present, Jo diria fins i tot el conjunt de les
autonomies, a part que pareix que la comunitat de les Illes
Balears va ser la que va desplaçar una delegació més gran,
també per ventura perquè tenia una agenda diferent que d’altres
institucions; va transcendir, se’n va fer algun comentari sobre
que es varen haver d’acceptar unes 60 acreditacions per dinar
amb el Sr. Barrosso per part de les comunitats autònomes. Clar,
aquesta caricatura que després se’n vol fer que les relacions amb
l’Estat doncs hi ha tres persones, les degacions quan hi van les
comunitats autònomes són 60, ajuda, contribueix a un estat que
després la Sra. Aguirre igual ens fa qualsevol tipus d’exabrupte
que no ens agraden, perquè creim que són injustos i a més de
cap manera hauríem de permetre, però no li hauríem de donar
camí per trobar anècdotes a les quals es pogués aferrar.

Per tant, ja dic, nosaltres creim que s’ha de fer una reflexió
de cara al futur, no qüestionam, ja li dic, primera, la necessitat
imperiosa d’implicar-nos en la política europea i que ho faci el
Govern amb la màxima intelAligència i pressió que pugui, crec
que aquí és bàsic, ens hi jugam moltíssim i per tant en absolut
es vegi cap mena de crítica al desplaçament i a la participació a
nivell europeu. Sí crec que s’ha de fer una valoració, no m’ha
quedat prou justificada la necessitat de la magnitud amb les
seves explicacions, si ara a la contrarèplica hi pot afegir, però
crec que la idea que ens quedam tots és que una delegació més
reduïda hagués pogut ser igualment eficaç.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, torn de rèplica.

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

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Alorda, bueno, yo lo
que quiero es hacerme eco y agradecerlo el tono de sus palabras
que las interpreto muy constructivas, y en cuanto al número de
personas que se desplazaron, yo, si no sumo mal, por parte de
Presidencia fueron 7 personas, le vuelvo a decir quien era: el
director del gabinete, yo creo que tiene, va el presidente; el jefe
de la Secretaría de Coordinación del Gabinete de la Presidencia;
el jefe de la Secretaría de Protocolo y Relaciones Públicas; la
jefa de Secretaría de Prensa; el jefe de Seguridad; un cámara y
un fotógrafo oficial.

Ha visto, no la voy a volver a repetir, pues que la agenda
estaba bastante apretada, es decir que aprovechamos, ya que nos
desplazamos allí, pues para que, le puedo garantizar que cada
uno de los días pues fuimos, digamos, por emplear, no sé, en
todo caso una denominación de una palabra militar, fuimos a
marcha ligera para poder llegar a todas las reuniones que
teníamos.

Por parte de Presidencia, pues me acompañó la jefa de
Gabinete, porque yo tuve también algunas actividades al margen
del presidente, y la directora de Relaciones Institucionales y
Acción Exterior que, como usted ha podido comprobar, pues
tuvo también una agenda paralela al margen que, desde luego,
pues tuvo unas, digamos unas reuniones muy interesantes.

Por lo tanto, yo creo que menos personas para garantizar una
cierta calidad del viaje pues era un poco complicado.

Después también vino el director del Centre Balears Europa,
que también vino él solo digamos de este centro y yo creo que
estuvo, en fin, tenía su trabajo y bien.

En total me salen 11 personas y no hay nadie más.

En cuanto a las 60 personas que me dice que estaban
acreditadas en la comida del Sr. Barrosso, que yo estuve en el
comedor, yo no pude tampoco quedarme, comió el Sr. Barrosso
con los distintos presidentes de las comunidades autónomas, no
había nadie más. Y por otro lado, los convidados que me dice
que habían trascendido de prensa, pues yo, conmigo o con
nosotros no vinieron, yo no les vi ni estaban invitados.

Yo lo único que quiero remarcarle es que este gobierno el
sentido de la austeridad no sólo lo estamos hablando sino que lo
estamos practicando, en todos los aspectos, en todos los
ámbitos, tanto en los temas europeos como en los temas de
desarrollo de la acción diaria del Gobierno aquí en Baleares la
austeridad la practicamos. Le puedo decir, por ejemplo, no lo
digo para que conste en ningún sitio, pero yo, por ejemplo, cada
día, hoy, cada día vengo a trabajar con mi coche; creo que hace
no sé cuándo pues un miembro del Govern teniendo el coche
oficial pues cada día los horarios que tenemos son desde muy
temprana mañana hasta altas horas de la noche, yo igual anoche
me fui de aquí a las once, bueno, pues yo si no tengo una
comida de trabajo me lo pago de mi bolsillo, pero no soy yo
sólo, es cualquier miembro del Govern, es decir que estamos
practicando la austeridad porque consideramos que estamos
viviendo unos momentos que requieren digamos de estos gestos
y de esta austeridad.

En cuanto a más historias, yo le he dicho que no iba a sacar
la destral y no la voy a sacar, hay por ahí algunas informaciones
que había, pero no las voy a sacar porque creo que no, el tono
de sus palabras y su, en fin, el tono de sus palabras no invitan a
más.

Así es que muchísimas gracias y que conste que las personas
que se desplazaron eran las que creíamos necesarias para un
buen desarrollo de la jornada y que la austeridad es la que
estamos haciendo, es la que practicamos diariamente este
gobierno. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller.
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2) Pregunta RGE núm. 5013/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a suport
a la premsa local.

Per formular la pregunta RGE núm. 5013/11, relativa a
suport a la premsa local, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller.
Efectivament, la pregunta que formulàvem, que formulam és
quina serà o quina és la política del Govern de les Illes Balears
quant a ajuts i suport institucional a la premsa local, a les
publicacions periòdiques no diàries d’àmbit local de les Illes
Balears.

Aquesta pregunta la formulàvem des del nostre grup
parlamentari ja fa molts mesos i no sortia, no surt del no res;
durant aquests mesos han passat moltes coses, s’han pres moltes
decisions jo crec que gens imparcials, sinó que amb una clara
intencionalitat política i també hi ha hagut reaccions per part del
sector afectat. Tot açò motiva la nostra pregunta i tot açò també
motiva el nostre interès per conèixer de primera mà quina és la
posició del Govern.

La primera decisió que es va prendre en aquest sentit va ser
l’agost del 2011 anulAlant la concessió de subvencions
destinades a la premsa no diària íntegrament escrita en català,
per al 2011. Per mitjà d’un correu electrònic l’Executiu
informava les esmentades publicacions que, llegeix textualment
aquest correu, “D’acord amb les directrius de la Conselleria de
Vicepresidència del Govern de les Illes Balears i de la
Secretaria General de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats s’anulAlen els procediments de concessió de
subvencions per a l’any 2011 encara oberts”. El procediment
que va anulAlar el Govern ja tenia fins i tot la proposta de
resolució d’adjudicació publicada i la concessió d’ajuts per tant
quedava sense, no era viable, no tenia destí i d’aquesta manera
desapareixia també la tasca que duia a terme en aquest àmbit la
Direcció General de Política Lingüística, que tenia com a
objectiu donar suport a la premsa escrita que s’edita íntegrament
en llengua catalana i que suposa el compliment dels articles 27
i 32 de la Llei de normalització lingüística, una llei que, tot i
que el Govern la vol modificar, manté vigent aquests dos
articulats, el 27 vull recordar que diu que el Govern ha de
promoure el coneixement i el desenvolupament de la llengua
catalana, especialment des de la perspectiva de les Illes Balears,
a tots els mitjans de comunicació social, i el 32, en el punt 1, diu
que els poders públics de la comunitat autònoma donaran -no
podran, ni cap altre-, sinó donaran suport econòmic als mitjans
de comunicació que emprin la llengua catalana de forma
habitual; a més, en el segon punt d’aquest mateix article, diu:
Les mesures de suport econòmic i material que adopti el Govern
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per fomentar els
mitjans de comunicació que emprin la llengua catalana de les
Illes Balears s’han d’aplicar amb criteris objectius, sense
discriminacions, dins les previsions pressupostàries.

Com deia, per tant, la convocatòria tenia per objectiu
fomentar la presència del nostre idioma a les publicacions
impreses de periodicitat no diària i ajuts a l’edició de premsa
redactada totalment en català del territori de les Illes Balears.
De fet, amb l’anulAlació, segons s’establia en el BOIB de 22 de
març del 2011, que establia que es podien acollir a aquestes
ajudes totes aquelles publicacions editades des de l’1 de
novembre del 2010 a 30 de setembre del 2011, amb l’anulAlació,
com deia, totes aquestes publicacions veien com a posteriori, és
a dir, una vegada publicat i ja sortit i venuda la publicació
quedava sense el suport que preveien i que tenien previst doncs
dins les seves previsions. 

Açò ha suposat un greu perjudici a les publicacions i
empreses que rebien aquesta ajuda i a més, creim nosaltres, que
suposa una vulneració de la Llei de normalització lingüística
que deixa al límit de la supervivència aquestes revistes
promogudes per entitats o per empreses.

També vull fer esment a les formes, perquè en política les
formes sempre són importants, però en aquest cas jo crec que
les formes són la política, i comunicar d’un fet tan rellevant per
als afectats a través d’un e-mai sense, encara que posteriorment
han rebut, molt posteriorment, alguna carta, però sense cap
explicació ni cap reunió de quina serà la política del Govern en
aquest sentit, lògicament genera un absolut desconcert i un
absolut desànim per tirar endavant aquestes publicacions, que,
insistesc, moltes d’elles estan promogudes per entitats sense
ànim de lucre.

L’altre àmbit del Govern de promoció d’aquest tipus de
publicacions es produïa a través dels convenis de la Direcció
General de Comunicació que també, a més, ja estaven preparats
i redactats per al 2011, i el tercer element era el de la publicitat
del Govern que també han quedat pràcticament moltes
d’aquestes publicacions, segons ens han informat elles mateixes,
a zero. És a dir que els tres grans blocs d’ajuda que tenien
aquestes publicacions, que són les ajudes genèriques a la premsa
local a través de la Direcció General de Comunicació, les ajudes
específiques per a la promoció de la llengua catalana a través de
la Direcció General de Política Lingüística o de la que
correspongui en la nova organització del Govern, i de publicitat
han quedat pràcticament a zero. Algunes d’aquestes empreses
o entitats ens deien enguany -i d’això fa pocs dies-, enguany no
tenim notícies de res, d’aquestes tres fonts de suport del Govern
a les publicacions i és lògic que, des del nostre grup, els demani
quina serà la política i quin serà el suport a aquestes
publicacions.

També vull recordar, només per contextualitzar el moment,
que aquestes publicacions són fonamentals per a la transmissió,
la informació d’un àmbit d’informació de notícies que és
absolutament local, que si no es publiquen en aquell sector no
tendrà ressò a cap altre tipus de publicació. També, aquest tipus
de publicacions, es caracteritzen per un element fonamental que
és la defensa de les tradicions, de la història, de la cultura
popular més arrelada, més propera al territori, però també és un
espai de participació, d’opinió i d’informació local. De fet, en
aquest sentit, cal dir que de les 45 revistes locals periòdiques a
Mallorca i de les 7 que hi ha a Menorca totes elles utilitzen o en
la totalitat o en més d’un 70% el català com a llengua vehicular,
el que, per tant, suposa que tenien, que jugaven una funció molt
important, han jugat una funció molt important en el
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coneixement de la llengua catalana i en l’ús de la llengua
catalana i fer-la com a llengua vehicular de comunicació.

És per tot açò que creim que no és un tema poc important,
és un tema fonamental per saber quin futur té aquest sector.
Nosaltres creim que el Govern a part de donar explicacions avui
aquí o d’explicar quina serà la seva política creim que és
fonamental que el sector estigui informat per saber quin futur li
espera i per saber com ha d’actuar a partir d’aquests moments.
La realitat és, jo crec, que, vostè ens podrà concretar, la realitat
és que la informació en aquest moment ha lluït per la seva
absoluta absència, el sector avui no sap absolutament res de cap
d’aquestes tres línies tradicionals de suport, que vull recordar
que no són específiques del govern anterior, ens podríem
remuntar perfectament a l’època Matas quan comencen aquestes
tres línies de suport i que tenen continuïtat i van canviant
possiblement en algun criteri, però com a eixos fonamentals
eren l’estructura bàsica, el fonament bàsic de suport del Govern
a la premsa local.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, mire, la
política de ayudas y de apoyo institucional a la prensa local
sigue la misma línea de apoyo, la misma línea de todo el
Gobierno respecto de la eliminación de aquellas subvenciones
que no son de carácter social, sanitario o educativo,
consideradas excepcionales por la grave situación económica
que sufre esta comunidad. Por lo tanto, entra dentro del paquete
de medidas de contención del gasto que aplica este gobierno.

Por esta razón el anterior programa de fomento y de
ordenación de los medios de comunicación, que estaba basado
única y exclusivamente en una partida de subvenciones a los
medios de comunicación por un importe de 1.850.000 euros, se
ha eliminado, como usted muy bien sabe. Sin embargo, como
somos conscientes de que la prensa local tiene un papel muy
importante para dar a conocer la actividad del Gobierno por su
naturaleza de información de proximidad, se incluirán estos
medios en las iniciativas de comunicación de servicios y
campañas de sensibilización.

Como ya se anunció en la comparecencia ante la Comisión
de Hacienda y Presupuestos el Gobierno cuenta con 332.000
euros para la promoción, el fomento y la ordenación de la
comunicación de interés social. El anterior programa de
fomento y ordenación de los medios de comunicación basado,
única y exclusivamente, en una partida de subvenciones a los
medios de comunicación se ha eliminado por la grave situación
económica que sufre en estos momentos esta comunidad
autónoma. 

Por lo tanto, la política en estos temas del Gobierno es sólo
mantener aquellas subvenciones, como ya hemos dicho, que
tengan carácter social, sanitario o educativo, todas las demás,
pues, eliminarlas. Y en cuanto al tema de la prensa local,
mantener estos servicios o estos contractos con ellos para que
entraran todas en el reparto de contractos que se haga para
anunciar la gestión del Gobierno. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Si el final de la cultura de la subvenció
signifiqués simplement el final del suport de l’administració
pública i del Govern a la premsa local el que diríem és que
estam posant damunt la taula la finalització, el final del futur
d’aquestes publicacions. Vostè diu que es reserva aquestes
campanyes de sensibilització a una partida de campanya de
sensibilització a les quals podran estar acollides. És un dels
elements, per tant, que queda i que jo valor, tot i que
possiblement alguns no pensarem que sigui suficient, i
m’explicaré, entre d’altres coses perquè creim que el mercat no
regeix les funcions socials, el mercat no genera cohesió social
ni és al costat de la participació ciutadana ni al costat de la
informació d’abast local, tot això és el que forma part dels
objectius socials de l’ésser de l’Estat. 

Efectivament, que cal racionalitzar l’administració,
efectivament, però no perquè qui governi el nostre futur sigui
simplement el mercat que fa que aquestes publicacions tenguin
una viabilitat molt escassa. 

Vostè es justifica amb una realitat, que és la greu situació
econòmica, però jo li he de dir que la greu situació econòmica
ens fa la impressió que no afecta tothom per igual. Si
contraposam la manca de suport o el suport que ha exposat
vostè respecte d’aquestes publicacions amb les ajudes a les
cases regionals a les Illes Balears, 530.000 euros, que reben
ajudes també de les respectives comunitats autònomes, que açò
és important dir-ho; o l’aportació que rep la Fundació de la Real
Academia Española, 30.000 euros; o l’aportació, la previsió
pressupostària per al foment i relacions amb les comunitats
balears a l’exterior, 1.433.000 euros, una part de les quals, és
cert, ho hem vist publicat avui fa poc, destinades a ajudes
individuals a famílies amb necessitats, però també una gran part
destinades a finançar actes dels quals molt pocs tenen a veure
amb la llengua i la cultura pròpia d‘aquesta comunitat. Per cert,
és curiós veure que la web de la Fundació Balears a l’exterior,
que té per objectiu reforçar els vincles d’aquesta comunitat amb
els no residents en aquesta comunitat, estigui només en llengua
castellana, quan si es volen mantenir -açò diu la pàgina web- els
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vincles d’aquesta comunitat amb els actuals doncs només
estigui en la llengua castellana i no en la llengua pròpia
d’aquesta comunitat; açò sí, hi ha una pestanya que diu “premsa
en català”, i és un link que dóna pas al Diari de Balears.

Bé, dit açò, les Illes Balears destinen molts de recursos a
promoure totes aquestes activitats, les cases regionals d’altres
indrets a les Illes o les cases regionals de les Illes a altres
indrets, no és comprensible que precisament a allò que
cohesiona el nostre àmbit més local no se li doni més suport. Si
no se li dóna suport a açò possiblement un dia no tendrem res
com a referent en el qual es puguin vincular aquells que no
viuen a la comunitat seva de referència històrica amb la qual
volen mantenir alguns vincles.

Vostè no demana la mateixa austeritat, per tant, a uns que a
altres i és per açò que nosaltres creim que aquest procés és
clarament intencionat, de no-suport a una publicació que la seva
principal característica és, ha estat i és, l’ús de la llengua
catalana i que forma part d’una política general que es va
detallant en aspectes com aquest, com aquest que és de poc
suport a aquella publicació que es caracteritza precisament per
tenir com a llengua vehicular la llengua catalana.

Si no és així, no ho puc entendre. Si no és així no puc
entendre que, precisament, allò que cohesiona el sector, l’àmbit
local, les poblacions de la nostra comunitat no tenguin un mínim
de suport, i en canvi aquells que resideixen fora i que han de
tenir aquesta comunitat com a referència des del punt de vista
històric, perquè ja no hi viuen, doncs sí tenguin aquest suport.
Jo em deman, quina vinculació, no serà a través de la llengua,
no serà a través d’aquells que promouen la història, el folklore,
la identitat perquè aquests no tenen el suport per part del seu
govern.

Jo li demanaria que a part de les campanyes de
sensibilització no deixin la possibilitat de recollir algunes de les
iniciatives que si no les hi han fetes arribar ja els arribaran
properament, del sector, sigui el sector empresarial o sigui el
sector d’entitats sense ànim de lucre, perquè provenen dels dos
àmbits. M’agradaria que el Govern fos sensible i escoltés les
seves propostes i iniciatives perquè li assegur que si no, el futur
que tenen és possiblement el de tancar i de perdre un sector i
una activitat, jo crec que molt important per a la nostra
comunitat. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, per torn de contrarèplica.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, a nosotros, al
Gobierno ya les gustaría poder tener los recursos suficientes
para no hacer ningún tipo de recorte y poder seguir apoyando
todo lo que en su momento se puso en marcha porque se
consideró que era necesario apoyar, sea el tema de lengua o sea
cualquier otro tema. Pero lamentablemente la situación
económica que tenemos es la que tenemos y tenemos que hacer
esa contención de gasto que es imprescindible y necesaria para
que podamos intentar salvar la situación o salir de la situación
en que estamos. 

En cuanto a los temas de comunicación, yo le insisto, hay
una partida que son 332.000 euros, y que responderá a la
promoción y fomento de la comunicación de interés social, a
partir de ahí, pues mire, a partir de ahí yo, en fin, hay muchas
publicaciones, muchas también responden a criterios, pues eso,
de beneficios a empresas privadas, en unos casos, yo entiendo
que hay algunas publicaciones en lengua catalana que sí que
merecen que hay que distinguirlas desde el punto de vista de la
rentabilidad empresarial que habría que apoyar, pero, insisto, la
situación económica es la que es y tenemos que establecer
prioridades y en estos momentos controlar, salir de esta
situación, de esta mala situación económica que estamos es la
que nos está, digamos, creo que es la que tiene preferencia en la
acción del Gobierno.

En relación a las casas regionales, que usted me comenta, es
cierto, hay una partida de 130.000 euros, no será ésta al final la
que quedará, pero la política de este gobierno es de no aportar,
resulta que nos hemos encontrado con una determinada
situación, con unos determinados gastos comprometidos a los
que tendremos que hacer frente y que hemos tenido que incluir
en los presupuestos estas cantidades porque, en fin, había unos
compromisos que se habían adquirido y no se habían pagado. La
política de este gobierno es que en un futuro las casas regionales
puedan autofinanciarse con las actividades que ellos consideren,
pero este año, como le comento, había que hacer frente a estos
gastos que ya habían, digamos, estaban contraídos.

Después, en cuanto a lo que usted me comenta de las
comunidades baleares en el exterior, de la página web, el gasto
que hay, había en un principio una cantidad, ahora le hablo de
memoria, creo que era entorno al 1.200.000 aproximadamente,
se ha reducido al 50% después de la aprobación de los
presupuestos, pero sí tengo que decirle que aquí pues se está
atendiendo a unas familias, todos descendientes de Baleares,
que están en una situación de necesidad importante, es decir,
temas de medicamentos, atención social básicamente.

Y en cuanto a la lengua en la que está editada la página web,
nosotros no hemos tocado nada, si ahora está sólo en castellano
es porque en la pasada legislatura también estaba todo en
castellano, es decir, no hemos cambiado nada. Por lo tanto, si a
usted le preocupa ahora que no está en catalán en la pasada
legislatura que gobernaban ustedes pues la podrían haber puesto
en catalán, pero -insisto- nosotros no hemos cambiado nada. Es
decir, si está en castellano es porque la hemos heredado en
castellano. 

Bueno, nada, decirle que en cuanto a la política de
comunicación, retomando el tema, la partida que hay es la que
es y los motivos es por los que le comento, ahora nuestro
principal objetivo es salir de esta grave situación económica en
la que nos encontramos.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller.
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3) Pregunta RGE núm. 5021/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
política regional europea.

Per formular la pregunta RGE núm. 5021/11, relativa a la
política regional europea, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, la pregunta
crec que és molt rellevant especialment en el moment en què
ens trobam, de negociació de quins han de ser els criteris de
distribució del fons europeu amb relació a la política regional
europea. La pregunta és aquesta, quines són, per al Govern de
les Illes Balears, les prioritats en política regional europea. En
aquest sentit per contrastar, i ja per avançar el debat i contrastar
posicions entre les que podrà tenir el Govern o té el Govern i les
del nostre grup, jo li voldria fer tres aportacions de les quals
també m’agradaria saber la seva opinió i la seva postura. Una és
que aquesta política ha d’obtenir un finançament del fons
FEDER equiparable a la resta de les illes europees. Don molta
importància a aquest aspecte perquè tal vegada és del que
menys he sentit el posicionament del Govern en aquest sentit i
n’he sentit algun i no m’ha agradat.

Atès que el fons FEDER es regeix per un criteri principal
del producte interior brut per càpita i atès que les Illes tenen,
durant almanco el període 2007-2013, un producte interior brut
per càpita que era superior al 75% de la mitjana europea, les
Illes rebien un finançament del fons FEDER similar al d’altres
regions desenvolupades, en concret 15 euros del fons FEDER
per habitant i per any, front, per exemple, Aragó amb 18,
Catalunya amb 14, el País Basc amb 16. Però a pesar d’açò, açò
és l’important, la Unió Europea estableix mecanismes
compensatoris del fons FEDER davant del que considera
limitacions específiques, utilitzant el terme que utilitza
habitualment per a referir-s’hi. Un dels casos d’aquestes
limitacions específiques és el cas dels territoris ultra perifèrics,
com Canàries, que reben per aquest concepte un finançament
addicional, no és el nostre cas, però és el cas de Canàries. Però
també illes no ultra perifèriques, com per exemple Còrsega o
Sicília, o estats, Malta o Xipre, també es beneficien d’un major
finançament d’aquest fons gràcies a mecanismes específics per
compensar els costs d’insularitat. Illes amb una situació
semblant a les Illes Balears, quant a producte interior brut per
càpita i no ser territoris ultra perifèrics, tenen un finançament
molt diferent. A les Illes Balears, insistesc, 15 euros per habitant
i per any, a Cerdanya 59, a Còrsega 72.

Atès que ha passat durant el període 2007-2013 aquesta
situació jo crec que hem de fer esforços perquè no torni a passar
perquè si es reconegués a les Illes Balears les limitacions que
implica la insularitat, tal i com s’ha fet a, per exemple, Canàries
o a altres territoris insulars, haguéssim rebut 35 euros durant el
període 2007–2013, 35 euros addicionals per habitant i any, i
açò suposaria haver rebut un finançament del fons FEDER de
352 milions d’euros front els actuals que són uns 107 que rebem
actualment. És a dir, l’increment és espectacular.

El període 2014-2020 hauria de ser diferent, per açò volem
ser constructius i positius. El que plantejam és la nostra
planificació de negociació per al futur. El Govern de les Illes
Balears creim que ha de reclamar davant la Comissió Europea
un tractament similar al que han obtingut aquests altres territoris
que compensa les limitacions específiques derivades de la
situació geogràfica. També vull recordar que si ens referim a les
regions, els territoris ultra perifèrics cal dir que les Illes Balears
comparteixen quatre dels cinc supòsits que defineixen el
territori ultra perifèric.

Al segon element no hi dedicaré molt de temps perquè
coincidim absolutament, que és resoldre les conseqüències del
no-reconeixement de la situació fronterera de les Illes Balears.
He escoltat ja la posició del Govern, total suport, total adhesió.
Crec que en aquest punt coincidim i, per tant, no m’estendré,
simplement posar, en tot cas, de manifest que en aquest moment
som l’únic arxipèlag d’Europa que no té reconegut com a regió
transfronterera tot i que la mar és frontera natural de Balears
amb Itàlia, França o amb Malta. Aconseguir que la Comissió
Europea ampliï aquest concepte de límit geogràfic més enllà
dels 150 quilòmetres, en el cas del reconeixement com a regió
transfronterera, permetria entrar en els programes que hi ha
prevists d’Espanya, França i Andorra i també del programa
d’Itàlia i França marítima i implicaria un finançament molt
superior a l’actual, segur que el Govern el té valorat, però que
en el període anterior, que també estava valorat, hi hagués
suposat un increment de 44,5 milions d’euros. Res, per tant,
menyspreable.

Finalment, també una posició que tenim que creim que el
Govern hauria de ser actiu en l’àmbit de la política regional va
referit a un aspecte que afecta el període 2007-2013..., exacte,
2007-2013, que també em sembla important no oblidar, que és
referit al fons de cohesió, que tot i que no corresponen a l’Estat
espanyol els recursos d’aquests fons durant el proper període,
val la pena recordar que, aquests fons, els gestiona el Govern de
l’Estat, que qui els distribueix és el Govern de l’Estat, que amb
les directrius i els criteris actuals les Illes Balears s’han vist
perjudicades, i que encara estam dins aquest període i que tenim
antecedents de negociacions per aconseguir que aquesta no-
consideració que s’ha tingut dels fons de cohesió tingués alguna
resposta. Jo crec que demanaria no oblidar almenys aquests
fons, tot i que no és un fons de futur, és un fons actual, que
vivim, però no menyspreable i tampoc no podem dir que tancat,
és a dir, tenim antecedents que s’han negociat.
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I jo finalment, acab, només faré un esment que quasi és més
una pregunta, que es referiria a una negociació que sé que està
damunt la taula i també m’agradaria que informés si és així, de
la creació d’uns fons especial pels efectes del canvi climàtic
amb un apartat especial per a les illes, les Illes Balears en
concret o en general -i específic les Illes Balears perquè ens
afecta-, com a territoris sensiblement afectats per l’increment
del nivell de la mar.

No m’estendré més. És la posició del nostre grup, de la qual
m’agradaria també saber la seva opinió i la seva valoració.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller... 

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, mire, desde
principios de esta legislatura hemos aunado esfuerzos con el
objetivo de mejorar las relaciones institucionales del Govern
con las instituciones del Parlamento y de la Comisión Europea,
y esto se consigue promoviendo una mayor implicación de todas
las consellerias en la política europea, coordinando la acción
exterior del Govern a través de una comisión interdepartamental
que hemos creado recientemente, una comisión
interdepartamental de acción exterior que hemos creado
recientemente, en concreto el día 12 de abril.

El cometido esencial de esta comisión es crear un marco de
trabajo que mejore y coordine la política y técnica de las
actuaciones que en materia de acción exterior afecten a las
diferentes consellerias, prestando una especial atención a los
temas relacionados con la Unión Europea. Consideramos de
vital importancia algunas de las funciones a desarrollar por la
comisión por la repercusión que van a tener sobre nuestra
comunidad autónoma, y en este sentido quiero destacar el
ingente trabajo a desarrollar para coordinar la participación del
Govern en la elaboración de la legislación y las políticas de la
Unión Europea y su aplicación en nuestro ámbito territorial.

De igual importancia es el seguimiento de los programas, las
iniciativas y los proyectos en los que participan las diferentes
consellerias, que han sido cofinanciados o promovidos por la
Unión Europea. Y en último lugar, pero no menos importante,
desde la comisión se llevará a cabo la participación de nuestra
comunidad autónoma en la elaboración y negociación de los
tratados internacionales que afecten a los intereses de las islas,
a través de los canales establecidos por la Administración
general del Estado.

Dicho lo anterior, paso a detallarle algunas de las iniciativas
más destacadas que llevamos a cabo.

En primer lugar, nuestra participación en el Comité de las
Regiones. Las Islas Baleares participan en dos comisiones: en
los NAT, que es la comisión de recursos naturales y se encarga
principalmente de la política agraria común, pesca, salud
pública, protección civil y turismo; ECOS és la otra, que és la
comisión de política económica y social, que se encarga
principalmente de la política social, ocupación, política
económica y monetaria e igualdad de oportunidades. En el
marco del Comité de las Regiones participamos activamente en
los Open Days, que ha sido motivo de la pregunta que ha
formulado antes un miembro de su grupo. Este año las Islas
Baleares participaremos en un grupo que se ha denominado
Euroregiones para la cooperación territorial.

Y en el punt 2, por otro lado, participamos en los comités
que asesoran a la Comisión Europea. Este año se inicia un
nuevo período de representación hasta 2015 y debe hacerse el
reparto de los comités por comunidades autónomas. Desde el
Govern hemos solicitado coordinar el comité de protección civil
y el comité permanente de aplicación a la directiva relativa al
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
cuales intervengan substancias peligrosas, que es la Directiva
SEVESO II. También hemos solicitado la coordinación del
comité de aplicación del conjunto de orientaciones relativas a
las redes transeuropeas en el sector de la energía. Estamos a la
espera de confirmación por parte del Gobierno de España
precisamente en estos momentos.

Y, por otro lado, es de vital importancia la participación
autonómica en los consejos de la Unión Europea. Las Islas
Baleares han coordinado la participación autonómica en las
formaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea en
diversas materias: medio ambiente, agricultura, empleo, política
social, salud y consumidores, y educación y cultura; y en el
segundo semestre de 2012 coordinaremos el Consejo de
competitividad y consumo. 

En cuarto lugar, para defender los intereses de las Islas
Baleares como zona costera europea participamos en la
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, la
CRPM, que agrupa a 156 regiones europeas. 

Quinto. Hay que destacar también nuestra participación en
la Euroregión Pirineus Mediterrània, que tiene como objetivo,
como usted sabe, crear en el nordeste del Mediterráneo un polo
de innovación y crecimiento sostenible. No hace mucho hubo
una cumbre que se realizó en Barcelona y que yo tuve ocasión
de poder asistir substituyendo a nuestro presidente. 

Quisiera también dejar patente el hecho de que el Gobierno
de las Illes Balears se ve condicionado a la hora de desarrollar
sus diferentes políticas por las dificultades inherentes a la
insularidad. Estas dificultades vienen reconocidas por la Unión
Europea en su derecho primario, que establece la necesidad de
adoptar medidas especiales para reforzar la cohesión
económica, social y territorial de las regiones con desventajas
naturales, entre las que se incluyen las regiones insulares. Pese
a ello las regiones insulares no han recibido un tratamiento
específico significativo por parte de las diferentes políticas
comunitarias, y por ellos desde la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Acción Exterior se ha elaborado un
documento que recoge las principales reivindicaciones en
materia de insularidad. Se trata de un documento para solicitar
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al Gobierno del Estado que defienda ante las instituciones
europeas la adopción de políticas encaminadas a paliar las
desventajas estructurales de las islas europeas. En concreto se
proponen medidas relacionadas con la regulación de los fondos
para el próximo período 2014-2020, las ayudas del Estado, el
futuro de la política agraria común, la industria turística, el
transporte, la energía y la eliminación del criterio de los 150
quilómetros para la cooperación territorial a la que usted
también ha hecho referencia hace un momento.

En resumen, este gobierno tiene por objeto posicionarse
como interlocutor necesario en el ámbito de la política regional
europea, participar en los consejos de la Unión Europea y
solicitar que en la programación de los futuros fondos europeos
se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones insulares
impulsando la colaboración con otras regiones que presenten
características comunes. 

En cuanto a algunos aspectos que usted también ha
formulado en su pregunta, hay muchos de ellos que vienen del
fondo FEDER, que por parte de Vicepresidencia pues los están
trabajando. Y en relación a los 150 quilómetros, como sabe yo
ayer en concreto ya contesté una pregunta en el Parlament a la
que usted también ha hecho referencia; nosotros creemos que es
de suma importancia, de todas las medidas que por parte del
Gobierno hemos propuesto y que ha recogido el documento del
Comité Económico y Social europeo, todas son importantes
pero desde luego consideramos que la de los 150 quilómetros es
esencial, porque tiene una partidas económicas importantes, y
si nosotros pudiésemos acceder a estos fondos de cooperación
transfronteriza pues sería esencial para nosotros.

En cualquier caso sí que quiero tranquilizarle en el sentido
de que estamos, en fin, con una política muy activa y que
cualquier tipo de ayuda que podamos recoger o que podamos
conseguir en Europa, pues vamos a estar ahí y desde luego no
vamos a ceder ni un momento en intentar que por parte de las
instituciones europeas se hagan eco de las desventajas que los
territorios insulares, y en esta caso Baleares, tienen por el hecho
de la insularidad en relación o en comparación con los
territorios continentales. Muchísimas gracias.

EL SR PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Nel
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, molt breument. Lògicament estaré d’acord amb tota
l’exposició del pla de feina que ha fet el conseller. Jo en
qualsevol cas em centrava més o la meva idea era centrar-me en
objectius polítics, i la meva..., allò que m’hagués tranquilAlitzat
realment és escoltar per part del conseller o del Govern que els
objectius polítics coincideixen amb la recerca d’una situació
quant a la distribució de fons europeus per al període 2014-2020
que es gestionen ara. Si perdem el carro, el tren del 2012, hem
perdut el tren del 2014 al 2020, açò és clar. Per tant o ens
movem ara o ho perdem tot.

I, insistesc, estic totalment d’acord. Podríem parlar de la
insularitat, del reconeixement del fet geogràfic específic i
singular que suposa, les dificultats que tenim. Açò ho hem

transmès a Europa i ho hem repetit i ho repetirem constantment
a Europa, ho defensarem aquí i allà, reclamarem un tractament
específic, però al final el que necessitam és que açò es tradueixi
en polítiques clares, i uns dels elements clau de les polítiques
europees, en aquest cas regionals, clares són els criteris de
finançament dels recursos. 

És cert que el no reconeixement de la situació fronterera de
les Illes Balears suposa un perjudici i per tant hem d’aconseguir
rompre aquesta frontera dels 150 quilòmetres, suposa un
benefici econòmic important, però jo vull recordar que la via de
finançament més important de fons europeus no és aquesta, és
el fons FEDER, i jo almenys ho vull deixar de manifest i en vull
deixar constància. La via més important de finançament és el
fons FEDER, que suposaria 352 milions d’euros prenent les
dades i les referències que tenc a l’abast, que són del període
anterior, del 2007-2013; hauríem de fer els càlculs per al
període següent, però aquesta xifra és infinitament superior a la
que es resoldria, es resoldrà, esper que sí, positivament rompent
aquesta..., el que esmentàvem, aquesta frontera dels 150
quilòmetres i el no reconeixement de la situació fronterera de
les Illes. Jo és açò el que vull posar de manifest, i la meva
preocupació perquè no sent per part del Govern respecte
d’aquests fons una explicació i uns objectius polítics clars.

Respecte de la resta que m’ha explicat, d’acord; el guió, la
feina està preparada, en marxa, hem d’aconseguir aquests
objectius, però no voldria oblidar el que és realment important,
i em sembla que el fons FEDER no és que sigui important, és
fonamental per a la nostra comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller...

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, es que estaremos de
acuerdo en que nosotros vamos a luchar todo lo que podamos
para conseguir que en esta distribución de fondos a la que usted
alude, que tendrán lugar en el 2012, pues vamos a intentar que
se haga de la forma más beneficiosa para nosotros, eso que no
le quepa la menor duda. Por lo tanto nosotros vamos a ser
reivindicativos en todo lo que consideramos que nos
corresponde para que estas islas pues puedan estar en igualdad
de condiciones en cuanto a competitividad con otros territorios.

Insisto que en cuanto a un paquete importante, que es el de
los fondos FEDER, me consta, porque además tengo
conocimiento de ello, que por parte de Vicepresidencia pues
también están trabajando con mucho interés. Sí que quiero
aprovechar para decirle que todos los casos éstos de política
exterior, si estamos de acuerdo en que tenemos que ser
reivindicativos y que tenemos que luchar en la mejor medida
para conseguir que toda esta distribución de fondos o los 150
quilómetros éstos de la política transfronteriza, pues conseguir,
digamos, los mejores beneficios, sin duda merecería el apoyo de
todos, y yo, si no lo recuerdo mal, con la distancia ésta, con la
moción que hubo de los 150 quilómetros, creo que su grupo se
abstuvo en la moción que se presentó aquí. Por lo tanto me
parece que no es un síntoma bueno que aquí usted me esté
diciendo que está de acuerdo con la lucha que estamos haciendo
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para conseguir que se elimine del reglamento esta distancia que
establece de los 150 quilómetros para conseguir estos fondos y,
por otro lado, cuando presentamos aquí una moción usted se
abstenga.

Entonces realmente... No, no, lo único que... En cualquier
caso lo que pediría sería pues eso, una coherencia, en cualquier
caso, con esta petición. En cualquier caso estamos de acuerdo
en que tenemos que luchar por conseguir lo máximo posible de
beneficio para nuestras islas. Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller.

4) Pregunta RGE núm. 69/12, de l'Hble. Diputat Sr. Nel
Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
subministrament de vestuari i calçat.

Per formular la pregunta RGE núm. 69/12, relativa a
subministrament de vestuari i calçat, té la paraula el Sr. Nel
Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Passam a una altra pregunta, no sé si tan
transcendent, però jo crec que molt lligada, tal vegada, a la
primera pregunta oral que feia el meu company Antoni Alorda,
que té a veure més amb els gestos i la pràctica de l’austeritat per
part del Govern.

Dia 3 de gener del 2012 el Butlletí Oficial de les Illes
Balears publicava la convocatòria per al subministrament de
vestuari i calçat de feina, d’estiu i d’hivern, per al personal de
Presidència i de la Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears per un valor de 120.000 euros. Segons
informacions del Govern es tractava o es tracta d’un vestuari per
a 57 persones amb preus que van des dels 649 euros per a xofers
als 155 del personal de neteja, i és en aquest sentit on nosaltres
coincidiríem no només amb l’afirmació sinó en la pràctica que
l’austeritat no només s’ha de predicar sinó que s’ha de practicar,
i aquesta austeritat dels Govern ens sembla que no queda
reflectida en aquesta convocatòria, que tan sols no prioritza la
despesa, sinó que tampoc no genera confiança respecte de
l’austeritat que predica el Govern.

Però és que no és només açò, no només és un tema
d’austeritat, sinó també de no compliment dels compromisos,
com són els de centralitzar compres per reduir costos, ja que la
convocatòria se centra només en el personal de Presidència i de
la Conselleria de Presidència, però no en la resta de persones
que realitzen, per exemple, la mateixa tasca en l’àmbit d’altres
conselleries i que tenen també partides previstes en aquest
sentit. Per a més inri una part de la compra licitada correspon al
vestuari de 25 persones que treballen en el Palau de Marivent,
on estiuegen el rei i la seva família, i d’aquestes 25 19 duen a
terme tasques de neteja, i efectivament també de manteniment
de la residència estival, de jardineria i de porteria. 

Però no només açò, sinó que posteriorment aquestes
setmanes hem vist com també es preveu per part del Govern
modificar l’ordre d’unificació de la uniformitat de les policies
locals, amb la qual cosa també es torna afectar a la vestimenta
amb un objectiu d’unificar la vestimenta de la policia local; per
tant també es torna a afectar en aquest sentit al mateix concepte
d’aquesta convocatòria. Per tant la central de compres té un
sentit però no funciona, almenys amb la racionalitat a què el
Govern s’havia compromès.

Per tant nosaltres demanam que aquest esforç que el Govern
demana als ciutadans en molts àmbits doncs es vegi reflectit
també en les polítiques diàries, petites i grosses, del Govern, i
en aquest cas ens sembla que no és imprescindible;
absolutament el contrari, era absolutament prescindible en
aquest moment fer convocatòries del tipus que s’exposa aquí i
que, a més, no compleix ni aquest criteri de centralitat de
compres al qual em referia ni tampoc al criteri d’austeritat i de
priorització de la despesa. Jo crec que hi ha en aquests moments
despeses molt més prioritàries que no la d’aquesta convocatòria.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller...

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, mire, al licitar
el suministro de vestuario y de calzado para el personal de
Presidencia y de la Consejería de Presidencia cumplimos con lo
que estable la Ley de contratos del sector público y con el
artículo 70 del convenio colectivo del personal laboral al
servicio de la Administración de la comunidad autónoma, previa
negociación, que la hubo, con el comité de empresa, y es
obligación de la administración facilitar el vestuario apropiado,
incluyendo el calzado, para aquellos puestos de trabajo que lo
requieran de acuerdo con sus características.

Así pues la consejería licitó el suministro de vestuario y
calzado para un colectivo de 57 trabajadores, para un período de
cuatro años. Cuando usted habla de 120.000 euros, estos
120.000 euros es el valor estimado del contrato, pero el
presupuesto de licitación era de un máximo de 64.770 euros
para dos años, con una posibilidad de prórroga de dos años, es
decir, los 120 euros da la posibilidad si tenemos que ampliar el
contrato a cuatro años, pero de momento lo que salió a licitar
fueron 64.770 euros para dos años.

Y dicho lo anterior también quiero dejar claro que la
adjudicación se ha hecho por un precio inferior, porque como se
ha hecho por un procedimiento abierto, que todas las empresas
que han querido han podido presentar sus ofertas, al final se ha
adjudicado por un total de 25.179 euros anuales más IVA, es
decir, que aun ha salido digamos a un precio inferior del tope de
licitación con el que se hizo. Es decir, en estos momentos hay
un máximo que sería de 100.716 euros en cuatro años

Muchísimas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. En torn de rèplica.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí també molt breu. Per molt barat que ens pogués sortir el
resultat, jo crec que un ciutadà que rep la informació que es fa
una licitació, una convocatòria per al vestuari de 25 persones
que treballen en el Palau de Marivent, açò no ho entén ningú.
Dins aquesta situació d’austeritat que es reclama i de retalls que
pateixen els ciutadans, açò no ho entén ningú! No puc dir res
més, açò el ciutadà no ho pot entendre. No pot entendre que li
retallen prestacions en sanitat, en educació, que hagi de pagar
cada dia més pel seu bitllet de transport i, en canvi, es faci una
licitació per a un vestuari d’un servei que beneficia una família
molt concreta i poca cosa més. No és justificable, els ciutadans
no ho entenen. 

Nosaltres demanam al Govern gestos que facin creïble el
Govern. Aquest govern que reclama austeritat i reclama
comprensió en la política del Govern, doncs jo crec que també
ha de practicar allò que diu i fer gestos que siguin realment
d’austeritat i credibilitat. I me sembla que aquest no ho és. Torn
insistir, es repeteix, lògicament vostè no em podrà donar
explicacions de les altres conselleries, però de centrals de
compra, res de res i del vestuari de la policia local, res de res.
Res de res, en el sentit de què si s’havien d’aconseguir millors
preus, menys cost, menys despesa a través d’una centralització,
doncs la centralització tampoc no es practica.

Jo en una valoració absolutament constructiva, aquest
govern no tindrà credibilitat si no és capaç de fer gestos clars
que siguin de pràctica d’aquesta austeritat. I aquest no ho és,
ningú no entendrà que el Palau de Marivent segueixi rebent, a
pesar de totes les crítiques, avui en podria afegir moltes, però
m’ho estalviaré, que es destini una convocatòria de vestuari per
a aquest personal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, el problema
que tenemos es que todos tenemos nuestra historia, entonces los
hechos pesan más que las palabras. La diferencia entre la pasada
legislatura que creo que gobernaron ustedes y esta legislatura...,
voy a intentar decirle las diferencias.

Nosotros hemos hecho un licitación acorde con la legalidad
vigente y hemos dado posibilidad a que cualquier empresa que
quisiera hacer una oferta pueda hacerlo. Se ha hecho y es lo que
ha sucedido. Quiero recordarle que en la pasada legislatura
ustedes se gastaron 220.000 euros para el mismo concepto, el
mismo concepto. Es decir, estos son datos que hemos sacado de
Intervención y en cualquier momento se...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silencio, por favor, está hablando el conseller.

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

La pasada legislatura por el mismo concepto 203.238 euros.
Nosotros como tope máximo había los 120.000 euros, con una
diferencia, que no aparece en ningún caso..., ustedes hicieron las
compras fraccionadas, no aparece en ningún caso una oferta
pública para que cualquier empresa pudiera hacer sus ofertas, es
decir, fraccionamiento de contratos. Por tanto, fueron
comprando de acuerdo con las necesidades que se consideró.
Pero en ningún caso hubo un paquete de oferta pública y se dio
la posibilidad de que todas las empresas que lo consideraran,
pudieran hacer sus ofertas. 

Creo que es una diferencia importante entre las formas y la
política que ustedes practicaron y lo que estamos haciendo
nosotros. Ahorro y además..., lo hemos hecho en función y
atendiendo lo que estable la Ley de contratos del sector público.
Además tengo aquí las cantidades suyas, si quiere se las puedo
desglosar: en el 2007 ustedes se gastaron 57.399 euros; en el
2008, 43.720; en el 2009, 24.127; el 2010, 38.357 y 2011,
17.676. Pero compraron como consideraron. En Marivent, que
yo sepa (...) de material. Usted me está criticando a mí que haga
algo ahora, que ustedes hicieron durante toda la pasada
legislatura, ¿por qué no lo evitaron ustedes?, ¿por qué dotaron
de todo el material y ahora usted me está diciendo que no lo
haga? No se entiende. ¿Nosotros en este caso tenemos que hacer
una política distinta a la que ustedes hicieron?, francamente, no
sé por qué no lo hicieron ustedes. No termino de entenderlo.

En cuanto a la central de compras, que conste que en estos
momentos por parte del Govern estamos elaborando la
normativa necesaria para crear de una forma formal la central de
compras. Es decir, creemos que aquí sí que puede haber un
ahorro importante para todas las compras que esta central de
compras aglutinaría todas las compras que tiene que hacer el
Govern.

En cuanto a la policia, al tema del nuevo vestuario de la
policía, no sé al final en qué desembocará esto. Lo que sí puedo
decirle es que ustedes la pasada legislatura cambiaron la pintura
de todos los vehículos, que también costo algo, no sé por qué,
pero bueno.

Muchísimas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes Gràcies, Sr. Conseller.

6) Pregunta RGE núm. 763/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a delegació territorial del Govern de les Illes
Balears a Formentera.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 763/12, relativa a
delegació territorial del Govern de les Illes Balears a
Formentera. Té la paraula la Sra. Pilar Costa per un temps de
deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vàrem presentar
aquesta pregunta abans que es fes el nomenant concret del nou
delegat territorial a Formentera. I, Sr. Conseller, a pesar del seu
discurs i el del Govern del Sr. Bauzá de l’austeritat, resulta que
el Govern decideix crear una comissaria política del Govern de
les Illes Balears a Formentera, ja que a ningú no li escapa que
tot el seu discurs que és per donar serveis, per la doble
insularitat de l’illa, això no s’ho creu ningú, ni el mateix govern,
ja que casualment creen una delegació, una comissaria política
només a l’illa on el Partit Popular no governa.

Però per si algú tenia algun dubte que això és una comissaria
política, quan veim el perfil de la persona designada per ocupar
aquest càrrec, el Sr. Alcaraz, criticam aquest nomenament, no
el nomenament, sinó la creació de la institució, però també el
nomenament perquè no és simplement una persona afiliada al
Partit Popular, faltaria més que qualsevol persona afiliada al
Partit Popular o a qualsevol altre partit polític, ocupi un càrrec
de confiança del govern de torn, sinó que, com dic, per si algú
tenia algun dubte que es fa un càrrec a mida d’una persona,
aquest és l’exemple més clar que tenim dins el Govern de les
Illes Balears, perquè es designa el president del Partit Popular
de Formentera i que a la vegada és el portaveu del Partit Popular
en el Consell de Formentera. És a dir, allò que no els han donat
les urnes a Formentera, per decretazo del Sr. Bauzá, vostès
converteixen en president a l’ombra a Formentera al Sr.
Alcaraz, com dic, creant una delegació ex professo en aquesta
illa.

I perquè vegin el sectarisme del Govern a l’hora d’actuar a
l’illa de Formentera, fa pocs dies va tenir lloc una reunió a
Madrid, concretament a Costes per parlar d’un tema
importantíssim per a l’illa de Formentera, com és el tema de la
delimitació de costes, i casualment el representant de
Formentera que hi havia en aquesta reunió era el Sr. Alcaraz, el
comissari polític, i ni tan sols se va convidar el president del
Consell de Formentera, que és el legítim representant d’aquesta
illa, triat a les urnes, encara que a vostès no els agradi.

Afortunadament Formentera en aquest cas és petita, tot se
sap i tothom se coneix. Les maniobres del Partit Popular per
torçar la voluntat dels formenterers a les urnes no és nova. Ja ho
varen intentar vostès l’any 99, amb l’operació del Cas
Formentera, on el Partit Popular hi va estar implicat directament
i el Govern de les Illes Balears governat pel Partit Popular, i
l’operació ja els va sortir foradada. Com esper que els surti

també foradada l’operació d’aquesta nova comissaria política a
Formentera.

Però bé, com que sé que no ens posarem d’acord sobre la
decisió política, perquè vostès em diran que és una decisió
política per a les necessitats de l’illa de Formentera i dels
ciutadans de l’illa de Formentera i tot aquest discurs prefabricat
que ningú no es creu, m’agradaria, Sr. Conseller, que em digui
si el Sr. Alcaraz dimitirà com a conseller portaveu en el Consell
de Formentera, després que ell mateix fes córrer aquesta
possibilitat, ja que entenia que, a pesar que és legal la
compatibilitat dels dos càrrecs, semblava que en temps
d’austeritat no era gaire ètic continuar mantenint un altre càrrec,
aquest de conseller en el Consell de Formentera, pel qual també
cobra un sou o a partir d’ara unes dietes, perquè cobrar els dos
sous seria absolutament ilAlegal.

Per tant, Sr. Conseller, no sé si a vostè li sembla bé o normal
que el nou delegat territorial, el nou comissari polític de
Formentera, cobri el sou equiparat a director general, és a dir,
uns 55.000 euros aproximadament, més les dietes que podrà
cobrar com a conseller a l’oposició en el Consell de Formentera.
Sr. Conseller, a més que aquest comissari política acabi cobrant
més que el mateix conseller de Presidència, del qual depèn, o
més que el mateix president del Consell de Formentera, a vostè
li sembla que això és austeritat? És això compatible amb les
consignes que el Govern està marcant d’austeritat només per a
alguns, sembla ser?

I per altra banda, m’agradaria saber quin serà el cost real
d’aquesta delegació territorial a Formentera, no només el cost
del sou del delegat, que ja s’ha dit que serà com un director
general. Quin serà el cost d’aquesta delegació? Quina
composició tendrà? Hi haurà més personal al servei d’aquesta
delegació territorial? En definitiva, em remet a la pregunta sobre
la composició i el cost d’aquesta delegació territorial a
Formentera, avançant-li que des del meu grup se demanarà la
compareixença del mateix delegat en aquesta comissió per
valorar la idoneïtat del càrrec a què ha estat proposat. I per
suposat, demanar-li al conseller de Presidència que no es
permeti en aquests temps d’austeritat, que aquest nou comissari
polític que han creat vostès, un càrrec ad hoc per fer de
president a l’ombra de Formentera, acabi cobrant més que el
president de Formentera, més que el conseller de Presidència,
permetent que es cobrin més de dos sous.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, mire,
nosotros, mi grupo, el Partido Popular, lo que haremos será
cumplir con nuestros compromisos electorales, compromisos
con la ciudadanía y en nuestro programa electoral ya teníamos
previsto que crearíamos esta delegación. Eso en primer lugar.
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En segundo lugar, por supuesto que no estoy de acuerdo con
usted en el sentido de que precisamente no es austeridad el
nombramiento de este delegado, esto es austeridad, porque si
usted ve en que forma se están desarrollando las relaciones del
Govern de les Illes Balears y otras islas, en algunas
determinadas áreas, verá que en Menorca o en Ibiza hay algunas
delegaciones de educación, de sanidad, del SOIB, de medio
ambiente, hay algunas de estas que son específicas. Por lo tanto,
si en Formentera, que por su dimensión geográfica podemos
aglutinar todas delegaciones en una, creo que sí hay austeridad.

Y no sólo eso, es que además de una forma global y de una
forma más eficaz y más eficiente acercaremos el Gobierno de
las Islas Baleares a los ciudadanos de Formentera. Creo que es
importante este detalle.

En cualquier caso, el coste real que usted me solicitaba
ahora hemos estimado que es de un máximo de 90.130 euros. La
composición de personal, el propio delegado, después hay
contemplado un técnico y un auxiliar que se contratarán en
función de las necesidades que vayan surgiendo. El principio de
austeridad siempre estará presente en el sentido de que si no es
necesaria la contratación de alguno de estos perfiles personales,
no se contratarán, pero la posibilidad está ahí.

Quiero insistir en que nosotros cumplimos con un
compromiso electoral y creemos que con este nombramiento
precisamente acercamos el Gobierno de las Islas Baleares a los
ciudadanos de Formentera.

En cuanto a lo que comenta sobre las remuneraciones del
delegado. Mire, este señor tiene que recibir las remuneraciones
que se ajusten y que estén de acuerdo con la legislación vigente.
Por lo tanto, no creo que esté incurriendo en ninguna ilegalidad
o en ningún tipo de irresponsabilidad. Por lo tanto, supongo que
todas sus remuneraciones se ajustan a la legalidad.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra.
Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no he dit que aquest
senyor cobri res ilAlegalment; li he dit si a vostè li sembla ètic
que en els temps actuals i amb els discursos d’austeritat que el
Govern fa, vostès creen un càrrec nou que al final de la
legislatura ens haurà costat més de mig milió d’euros, i, si no,
a final de legislatura ja sumarem, perquè ara vostè ja hi ha afegit
al càrrec de delegat territorial el tècnic i l’auxiliar, auxiliar
administratiu entenc, que m’agradaria també que especifiqués
si aquesta gent seran funcionaris, la relació laboral o contractual
que tendran amb el Govern de les Illes, si seran funcionaris que
ja fan feina pel Govern, si serà personal eventual, etc.

Com dic, no estam dient que es cobri ilAlegalment, estam
dient que és una immoralitat que amb el seu discurs d’austeritat,
s’oblidi de mencionar que la persona que vostès nomenen
delegat territorial a Formentera és el president del Partit
Popular, és el portaveu de l’oposició en el Consell de
Formentera, que el nomenen per fer de president a l’ombra de
Formentera i que, a més, el seu sou com a director general del
Govern de les illes, continuarà cobrant, a no ser que renunciï,
però això jo li ho deman i nosaltres demanarem que renunciï a
aquest cobrament perquè ens sembla absolutament incompatible
amb el seu discurs d’austeritat.

Miri, que vostè digui que se crea aquesta delegació per un
principi d’austeritat, fins aquí hem arribat! Deixi ja de prendre
el pèl als ciutadans, perquè ni la gent ni els formenterers no són
ases. Dir que es crea una delegació territorial a Formentera per
un principi d’austeritat, home, no ridiculitzi la creació d’aquesta
figura. És que abans el Govern de les Illes Balears ja tractava els
ciutadans de Formentera, ja es tramitaven expedients, sense que
existís aquesta delegació, perquè vostè m’ha dit que a les altres
illes, efectivament, existeixen delegacions d’altres conselleries,
com la d’Educació o de l’ib-salut, que precisament atén en el
cas de Formentera, perquè estam parlant d’una illa, sí, però de
7.000 habitants. Per tant, no vengui vostè aquí amb el discurs de
l’austeritat perquè això, com dic, és una presa de pèl.

I emparar-se que això és un compromís electoral..., seria bo
que s’aferressin als seus compromisos electorals sempre, no
només quan els convé. El seu compromís electoral era també no
apujar imposts, ara avui ens faran públic el copagament sanitari
i un llarg etcètera d’incompliments electorals que el Partit
Popular, tant en el Govern central com en el Govern de les Illes
Balears fa dies i mesos que han iniciat, incomplint-ho
flagrantment. Però casualment vostès s’aferren al compliment
electoral quan es tracta de creació de nous organismes, fets ad
hoc per a un comissari polític, en aquest cas per al president de
Formentera que, com que no va guanyar les eleccions en el seu
dia a l’illa de Formentera, ara li creen aquest càrrec per fer
ombra al president legítim triat a les urnes en el Consell de
Formentera.

Feia abans menció a les operacions que el Govern del Partit
Popular de les Illes Balears va intentar en altres ocasions, he fet
menció en el cas Formentera, tothom el recordarà de l’any 99,
per no tornar a recordar..., a més sempre casualment vostès fan
operacions evidentment a les illes allà on no governen, com
varen fer fa dues legislatures el Govern del Partit Popular per fet
delegacions del Govern de les Illes només a Menorca, que era
l’illa on no governaven. No sé quina excusa varen trobar en
aquell moment, no sé si en comptes de doble insularitat, allà era
insularitat i mitja, però varen entendre que Menorca també era
un cas especial a tenir en compte a l’hora de crear delegacions
del Govern de les Illes.
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En definitiva, Sr. Conseller, crec que haurien de rectificar
aquesta política, fan vostès molt de mal a la vida pública fent un
discurs d’austeritat, però practicant tot el contrari 

En un lloc petit -com he dit abans- com és Formentera on tot
se sap i tothom es coneix, el que vostès es pensen que fan ara
d’operació política per guanyar vots en una illa, li puc assegurar
que probablement tendrà el mateix resultat que les anteriors
operacions polítiques, com el cas Formentera o com les
delegacions a Menorca, que ja varen intentar i que varen
executar i practicar en anteriors legislatures.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de contrarèplica, Sr. Conseller.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Mire, usted se remonta y
viene a recordar unos temas que... yo no quiero recordarle a
usted otro de su partido porque creo que no es el caso.

En cualquier caso quiero decirle que nosotros no tomamos
el pelo a nadie. No creo que sea tomarle el pelo a la gente
cumplir con nuestros compromisos electorales, creo que eso no
es tomarle el pelo a nadie. 

En cuanto a lo que me comenta que tendríamos que
aplicarlos en todo caso a todo nuestro programa y hace
referencia al tema de los impuestos, pues probablemente si la
situación económica que nos han dejado fuese distinta no nos
habría obligado a adoptar las medidas excepcionales que hemos
tenido que adoptar y que nosotros no queríamos adoptar, pero
evidentemente la situación que nos han dejado, en fin, creo que
nos deja poco margen de salida.

En cuanto al carácter de las personas que van a ocupar esta
delegación son funcionarios, lo del técnico y la auxiliar
administrativa, el carácter, serán funcionarios. En cualquier caso
sí que quiero decirle que sí que es austera la creación..., sí que
es austero crear esta delegación aunque usted no se lo crea. Creo
que usted lo que hace es... usted está interpretando aquí, pero es
austero, claro que sí. 

¿A usted le parece que es más austero acercar los elevados
sueldos que ustedes tenían de los asesores que ustedes
contrataron a determinadas personas de forma (...) la pasada
legislatura? ¿Le parece que fue más efectiva la contratación del
Sr. Hilari Ferrer o la del Sr. José Ramón Mateos o la del Sr.
Vicente Tur? ¿Mejoraron la calidad de la gestión del anterior
govern? Sinceramente creo que no. 

Creo que nosotros lo que hacemos con el nombramiento de
esta persona y con la creación de esta delegación pues es que los
ciudadanos de Formentera tengan los mismos servicios que los
ciudadanos de cualquier otra isla. Es decir, acercamos el
Gobierno de la comunidad autónoma a los ciudadanos de
Formentera como intentamos acercarlo al resto de las otras islas.
En las otras islas se hace con delegaciones individualizadas y

aquí todas ellas se han hecho de una forma conjunta y global en
esta delegación. 

Quiero insistir que con la creación de esta delegación pues
evidentemente sí que ha primado pues eso, el principio de
austeridad y que -insisto- era un compromiso electoral y
nosotros cumplimos con nuestros compromisos electorales.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. 

7) Pregunta RGE núm. 1266/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a immigrants als serveis de salut públics.

Per formular ara la pregunta RGE núm. 1266/12, relativa a
immigrants als serveis de salut públics, té la paraula la Sra. Pilar
Costa per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, aquesta pregunta té
relació amb l’atenció que reben o que no reben determinats
immigrants al Servei de Salut.

Com a qüestió prèvia vull dir que, com que fa referència a
més a la Direcció General d’Immigració que depèn de la
Conselleria de Presidència, que per cert tampoc no em ficaré on
han nascut cadascun dels alts càrrecs que estan al servei de la
Conselleria de Presidència o del Govern de les Illes Balears,
perquè sembla ser que aquest govern té una fixació perquè
aquells alts càrrecs que no han nascut a l’illa de Mallorca,
sembla ser que ja tenen una taca perquè vostè abans m’ha parlat
de determinades persones que eren alts càrrecs del Govern de
les Illes que vostè posa el dubte la seva feina perquè han nascut
a un lloc o altre, cosa que jo no faré respecte als alts càrrecs que
estan ara al seu servei o al servei del Govern de les Illes Balears,
que com dic no té res a veure amb la creació de nous
organismes ad hoc com hem explicat abans.

Però bé, a allò que anàvem amb aquesta pregunta i feta
qüestió o premissa prèvia he de dir que des que va arribar el nou
govern de les Illes Balears amb la seva obsessió d’eliminar
serveis per estalviar sigui quin sigui el resultat de l’eliminació
d’aquests serveis ens trobam que des d’Ib-salut es va fer una
ordre o una circular on aquelles persones sense recursos
econòmics suficients que no podien obtenir un determinat
certificat ni d’Hisenda o de l’organisme que pertocàs del seu
país d’origen, finalment bastava amb una declaració jurada de
l’interessat.

A partir de l’arribada del nou govern del Partit Popular, això
canvia i després del malestar que va provocar entre els
colAlectius afectats i dins el mateix govern, on la mateixa
directora general d’Immigració es va queixar que determinats
immigrants efectivament quedaven desatesos perquè no tenien
la targeta sanitària en vigor i no podien obtenir en cap cas la
targeta sanitària per no tenir un document que era impossible
obtenir perquè bé al seu país d’origen en la situació en què es
troben idò, no el poden obtenir, com dic finalment es va fer una
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ordre, una circular per part de l’ib-salut on s’intentava rectificar
aquesta situació, però ara veurem que no només no s’ha
rectificat, sinó que s’ha acabat agreujant.

 En aquesta circular o nota interna enviada per l’ib-salut
sobre l’assistència sanitària de persones estrangeres sense
recursos es diu que a l’anterior ordre de l’any 2008 on deia que
bastava també un informe “del trabajador social, de la
gerencia correspondiente o de un organismo público” ara
havia de dir que bastava un “informe del trabajador social o de
cualquier organismo público”. 

Per últim, allà on deia “en última instancia”, que bastava la
declaració de la persona interessada, ara s’ha d’interpretar en els
següents termes, segons diu l’ib-salut: “la expresión en última
instancia se refiere a cuando no se pueden cumplir en su
integridad los apartados a y b del texto anterior. Dicha
imposibilidad deberá ser ratificada por el propio personal
emisor de la tarjeta sanitaria mediante la pertinente
declaración firmada por el mencionado personal emisor de la
tarjeta sanitaria en el sentido indicado”.

És a dir, que ara, si finalment tampoc no es té l’informe del
treballador o treballadora social, recau sobre personal
administratiu o sanitari, els que emeten la targeta sanitària en
última instància, els que hauran de dir si aquella persona té
recursos o no. A nosaltres això, conseller, ens sembla molt greu,
però no només ens ho sembla a nosaltres, sinó que avui mateix
les notícies, la denúncia que fa l’ONG Metges del Món de les
Illes Balears on estan denunciant casos concrets molt greus de
gent que està essent desatesa a la sanitat pública de les nostres
illes, precisament per aquesta qüestió, per no tenir la targeta
sanitària actualitzada o fins i tot per tenir-la caducada, ni tan
sols en aquests casos se’ls atén.

Entenc i no puc compartir que la situació en determinats
colAlectius és dramàtica, que no se senten o no fan tanta remor
perquè no poden i vostès juguen amb això, juguen amb aquests
drames, no se senten i no es manifesten perquè no estan
organitzats, però afortunadament hi ha entitats que els escolten.

Li parlava dels exemples pràctics i no voldria aquí baixar al
nivell concret, però abans que em contesti que l’Ib-salut atén
tothom i que hi ha una ordre que diu que s’ha d’atendre tothom,
que això no és cert, vull que vostè em contesti si ho pot fer o si
té la informació sobre la no atenció que reben determinats
immigrants a la nostra comunitat autònoma. 

Els exemples pràctics que avui reflecteix la premsa són
dramàtics, des d’una senyora uruguaiana que es va a l’Ib-salut
i li diuen que té un bony a un pit i que pot ser dolent i que per
tant, s’ha de fer una biòpsia, finalment se li denega que es faci
aquesta prova, aquesta biòpsia perquè no tenia la targeta
sanitària en vigor o la tenia caducada i se li suspèn un possible
tractament. 

L’altre cas, un cas concret que aquí es menciona, en aquest
cas d’una senyora argentina que no va ser atesa als serveis
d’urgències perquè quan va arribar allí amb símptomes molt
greus, que podia ser un accident vascular cerebral, resulta que
se’n torna cap a casa seva perquè en aquells moments li
demanen 140 euros al Servei d’Urgències a les nostres illes. 

Això, Sr. Conseller, creim que és inadmissible en un estat
com el nostre, no només és inadmissible, sinó que esperem que
no passi cap desgràcia que haguem de lamentar, perquè si no el
dia que passi això no només haurem de lamentar determinades
malalties, sinó el que al Govern balear més li preocupa, que és
el tema econòmic i no el sanitari, les reclamacions i les
responsabilitats que poden caure damunt aquest govern per no
atendre persones a les quals estan obligats a atendre, des d’un
punt de vista econòmic -i ja li ho dic així perquè és l’únic que
els interessa- serà molt més greu que el que vostès es pensen
que s’estalvien econòmicament a l’hora de no atendre persones
immigrants que viuen a aquestes illes, fins i tot moltes fa molts
d’anys.

Però això ja no només afecta immigrants i em pot dir que en
aquest cas no li correspon a vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, vagi acabant per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, acab, respondre, pot també perjudicar o afectar persones
del nostre país o persones de la Unió Europea, espanyols o
membres de la Unió Europea, quan tenen problemes d’exclusió
social. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Costa, en primer lugar
sí que quiero decirle en relación con la pregunta anterior que yo
en ningún momento he dicho que ponga en duda la
profesionalidad de nadie por su lugar de procedencia, eso lo ha
dicho usted, yo no lo he dicho. 

Lo que pongo en duda es que no es lo mismo acercar el
Gobierno a los ciudadanos de Formentera que lo que ustedes
hicieron que fue acercar los elevados sueldos, ¿eh?, a
determinados políticos de Formentera. Era lo que yo decía. Es
decir son cuestiones bastante distintas. 

En cualquier caso, mire, en cuanto a la pregunta concreta
que nos ocupa en estos momentos, sí que tengo que decirle que
lo que ha aparecido hay en el diario esta misma mañana,
estamos intentando averiguar estos hechos reales a ver
realmente qué es lo que ha pasado porque nos importa, nos
interesa como usted puede imaginarse.
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En cualquiera de los casos, sí que quiero decirle que la
atención sanitaria urgente y la asistencia sanitaria a menores de
18 años y a mujeres embarazadas queda garantizada en función
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. 

El propio servicio de Salud en una instrucción que data de
diciembre del 2011 ordena proporcionar asistencia sanitaria
completa a menores extranjeros y mujeres embarazadas sin
recursos además de las asistencias urgentes.

Yo sí que digo que nunca se ha negado el derecho a la
asistencia urgente a nadie por el hecho de no tener recursos
económicos. La sanidad pública balear ofrece a los inmigrantes
sin recursos el mismo trato que a los españoles en las mismas
circunstancias y aquí está el real decreto 1088 que supongo que
usted conoce, del año 89, del derecho de cobertura de asistencia
sanitaria a las personas sin recursos y la ley que le he
mencionado antes, la 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España.

A cualquier persona de nacionalidad española sin recursos
se le pide un informe de Hacienda, como usted muy bien ha
dicho, que acredite su situación para obtener el reconocimiento
efectivo de este derecho. En el caso de los extranjeros se les
solicita un certificado de su país que acredite que no dispone de
rentas, pensión o cualquier otro ingreso que proceda. Por tanto,
se les está dando el mismo trato que a los ciudadanos españoles.

Si no disponen de este certificado o no lo pueden acreditar
por falta de recursos por cualquier circunstancia, en fin que no
puedan presentarlo, se les solicita entonces que la asistenta
social del municipio -creo que usted no ha hecho referencia a
ello-, estos ciudadanos, la asistencia social de residencia se les
solicita... es decir, a estos ciudadanos de fuera que no puedan
obtener este certificado de no obtener recursos, porque hay
algunos países en los que evidentemente es muy complicado
que puedan acceder a este certificado, la asistenta social del
municipio en el que residen puede certificar que no tienen
recursos.

En caso que esto no sea posible, entonces es cuando se les
solicita una declaración jurada que hacen ellos mismos para que
puedan optar a esta tarjeta. Éste es digamos el protocolo que se
exige y que yo esta mañana mismo he comprobado antes de
venir aquí para dar información veraz a su pregunta. 

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Sra. Costa, torn de rèplica.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, em semblen molt
bé les seves paraules i la teoria és molt polida, però la pràctica
ens diu que està passant una altra cosa en els centres de salut i
a les urgències d’aquestes illes, que hi ha gent que se’n va a
urgències i quan els reclamen que aquest servei tendrà un cost,
la gent se’n va perquè no pot pagar 140 euros, com el cas que
posat abans.

En segon lloc, he de dir que supòs que és una equivocació
quan vostè ara m’acaba de dir que en últim cas accepten una
declaració jurada. No, Sr. Conseller, tenc aquí l’ordre de l’Ib-
salut que s’envia a tots els centres de salut on diu que es canvia
el que hi havia anteriorment. És a dir, el que s’havia fet en
l’anterior legislatura amb el govern del pacte, abans sí que es
deia... abans, no ara, “en última instancia, declaración de la
persona interesada de que carece de recursos económicos”,
etc., i diu la seva circular “donde dice” això de “la última
instancia”, declaració jurada, ara s’ha d’entendre que aquesta
última instancia es refereix a la impossibilitat que un
treballador social faci el certificat i per tant, haurà de ser
ratificat “por el propio personal emisor de la tarjeta sanitaria
mediante declaración firmada por el personal emisor de la
tarjeta sanitaria”, no pel malalt o pel beneficiari o
l’administrat. És a dir, aquí el greu és que com que no basta una
declaració jurada d’aquests immigrants, la solució o el resultat
final és que a dia d’avui hi ha immigrants que no estan essent
atesos a la sanitat pública.

Vostè m’ha tornat parlar de la llei orgànica que obliga a
atendre els menors i les dones embarassades en casos urgents,
però és que jo els casos que li he posat no eren ni de menors ni
de dones embarassades, sí eren casos urgents que necessitaven
atenció sanitària i això és el que crec, Sr. Conseller, que aquest
govern hauria de rectificar perquè és molt greu que es deixin
sense atenció sanitària persones que ho necessiten amb l’excusa
bé de l’austeritat o bé de la burocràcia o bé d’estalviar no sé
quins sous, perquè vostès deuen pensar que la majoria
d’aquestes persones que van a l’Ib-salut o són milionàries o els
sobren els sous per poder pagar aquests serveis.

Si vostès pensen que hi ha algun tipus de frau a l’hora
d’utilitzar els serveis de l’Ib-salut, el que han de fer és perseguir
aquest frau, en cas que existeixi, si això és el que pensen, però
que la majoria dels casos en què la gent hi va per necessitat
aquestes siguin ateses, perquè com li deia abans si no les
responsabilitats com a mínim econòmiques per no parlar-ne
d’altre tipus en cas que passi una desgràcia seran del Govern de
les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

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

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Mire, Sra. Costa, por
cuestiones de urgencia ningún ciudadano quedará sin atender.
Ésta es la política de este gobierno. No quiero decir que no se
haya podido dar algún caso concreto que... en fin, que haya
podido suceder alguna anomalía en la aplicación -digamos- de
este procedimiento, pero en urgencias ningún ciudadano
quedará sin atender.
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En cuanto a la forma de obtener esta tarjeta, sí que es cierto
que antes bastaba sólo una declaración jurada y en este caso está
el último caso que sí que irá refrendada por el personal sanitario
correspondiente con ánimos, pues eso, que haya una cierta
veracidad en lo que se dice que es de lo que se trata, de evitar
los fraudes al máximo, pero sí que quiero decirle que, dicho eso,
nadie, ningún ciudadano que tenga necesidad de atención
sanitaria se va a quedar sin atención, salvo que haya algún...
todos los sistemas no son perfectos y puede haber algún caso en
que se haya podido producir algún tipo de anomalía en la
aplicación de este procedimiento. 

En concreto, la noticia que hoy aparece en El Mundo está
siendo investigada por parte de este govern para ver realmente
que es lo que ha sucedido. 

En cualquiera de los casos, pues, en fin, es que... lo que le he
comentado antes, que la idea de este gobierno es por un lado
evitar el fraude, evidentemente, pero por otro lado vamos a
garantizar que todos los ciudadanos sin ningún tipo de
excepción sean de la procedencia que sean, tengan esa atención
sanitaria universal que todos merecen y que además están
amparados por la normativa existente.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. 

8) Pregunta RGE núm. 1267/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Delegació del Govern a Formentera.

Per formular la pregunta RGE núm. 1267/12, relativa a la
delegació del Govern a Formentera, té la paraula la Sra. Pilar
Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Presidència,
voldríem saber, tornam a parlar de la delegació territorial del
Govern a Formentera, abans hem parlat dels càrrecs i dels sous
que això pot suposar o les despeses que pot suposar al Govern
de les Illes Balears, però ens imaginam que físicament hauran
d’estar instalAlats en algun lloc, en alguna oficina o en algun
edifici a Formentera. Ens agradaria saber, Sr. Conseller, on
s’ubicarà la delegació territorial del Govern de les Illes a
Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sí, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra.
Diputada, mire, esta delegación estará ubicada en un edificio
sitado en la calle Pla del Rei, sin número. No se trata de un
edificio nuevo, aprovecharemos los locales que tiene el SOIB
allí y dentro del espacio de que dispone. Bueno, este local
está..., el alquiler está digamos pagado entre el Consell de
Formentera y el Gobierno de la comunidad autónoma. Dentro
de la parte, del espacio que tiene el SOIB, una parte de esas
estará dedicada a la delegación de Formentera. Y, bueno, en
estos momentos estamos ultimando, digamos, los preparativos
para poder ocuparlo en la parte que nos corresponde y en su
totalidad.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. En torn de rèplica...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, volem mostrar el
nostre més enèrgic desacord des del meu grup, des del Grup
Parlamentari Socialista, sobre la decisió del Govern d’ubicar no
a uns locals on hi ha el SOIB, no sé si no li ho han explicat bé,
Sr. Conseller; hi ha uns locals que paguen religiosament cada
mes el Govern de les Illes Balears i el Consell de Formentera,
allí on s’han d’instalAlar les noves oficines del SOIB a
Formentera. Resulta que vostès fa mesos i mesos i mesos que
vénen pagant un lloguer i no se li dóna cap utilitat perquè encara
no s’ha instalAlat allí el SOIB.

Però ara sí entenem per què han estat tants de mesos pagant
un lloguer, perquè es veu que en definitiva una part ha decidit
l’actual govern de les Illes destinar aquesta part dels locals del
SOIB a la delegació territorial a Formentera. I no em digui que
això no té cost perquè vostès paguen un substanciós lloguer
cada mes per uns locals, i per tant, a aquesta delegació territorial
a Formentera, li hem d’afegir a més la part proporcional que li
costarà el lloguer dels locals del SOIB, que reiter que encara no
s’ha instalAlat en aquests nous locals que paguen el Consell de
Formentera i el Govern de les Illes Balears.

Així que, Sr. Conseller, hem de tornar a mostrar la nostra
disconformitat que vostès afegeixin un cost més, un cost més
afegit, ja ho veim, a aquesta nova comissaria política a
Formentera, allí on s’han donat més pressa a trobar ubicació i a
instalAlar la nova delegació territorial del Govern a Formentera
abans que a trobar solució a la nova delegació del SOIB a les
instalAlacions, que estaven esperant instalAlar-se allí.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller...
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, nosotros nos
encontramos con este local, que se está pagando este alquiler,
que era para el SOIB y que por determinadas circunstancias aun
no tenemos las cédulas necesarias para poder utilizar este local,
por unas cuestiones, en fin, de pago. Pero en cualquier caso lo
que hacemos para racionalizar el gasto es que en estos locales
cogemos una parte de estos locales y la vamos a destinar a la
delegación de Formentera, que es donde se tiene también que
instalar el SOIB. 

Por lo tanto yo no creo que sea añadir aquí ningún coste
más, simplemente un coste que ya se venía realizando. Dentro
de este espacio también se ubicará la delegación de Formentera.
Yo creo que esto de lo que se trata es de economizar costes.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui agraïm la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants. I no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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