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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, començam la sessió
d’avui, en primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

EL THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs per Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia avui consisteix en el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 6769/12, 7060/21 i
7062/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6769/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a insularitat sanitària.

En primer lloc per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 6769/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a insularitat sanitària, té la
paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Què és un país? El poeta Miquel Martí i Pol hagués dit,
segurament, que un país som tu i tu i tots els altres, i és ben cert,
un país som persones i el nostre paisatge, però a més d’açò tots
els que hem tingut un malalt en primera línia de família hem
sentit que un país és també la capacitat d’atendre amb respecte
i tendresa els seus malalts. Cada malalt posa a prova la
maduresa i fortalesa d’un país i el país balear haurà de madurar
si es vol guanyar el respecte de tots els menorquins, eivissencs
i formentereres. Un exemple més d’aquest distanciament entre
el projecte balear i la realitat quotidiana d’aquestes illes el
trobam en el tractament que l’ib-salut avui dóna als
acompanyants dels malalts durant una hospitalització a Son
Espases.

Per a l’ib-salut la qüestió és molt senzilla, massa simple,
com aplicar una regla d’un malalt, un acompanyant i un sol
viatge a càrrec del pressupost balear. Però la realitat és més
complexa i la majoria de famílies que poden intenten organitzar
l’acompanyament d’una hospitalització llarga en diverses
estades més curtes, la sorpresa sol venir després quan l’ib-salut
respon que només assumeix un viatge i un acompanyament i
que la resta són capricis que ha de pagar la família.

Resulta odiós haver d’explicar aquestes coses, però és cert
que amb odi no anam enlloc. Així que he de dir que si Balears
va decidir per raons lògiques construir l’hospital de referència
a Son Espases a Mallorca, ara ha d’assumir com a part del
mateix projecte la discontinuïtat geogràfica amb les altres illes
i compensar el transport i la residència per tal d’equiparar
l’accessibilitat de tots els ciutadans, menorquins, eivissencs,
formenterers i mallorquins a la sanitat pública. 

Com s’ha de compensar? Amb més especialistes a l’Hospital
Mateu Orfila, de vegades; amb el traspàs periòdic
d’especialistes a Menorca, d’altres; assumint les despeses del
desplaçament i estada de malalts i acompanyants a Mallorca,
sempre; avançant en la definició d’una alternativa viable per a
l’estada dels familiars de malalts de llarga durada també, no ho
podem oblidar. I, en definitiva, fent que cada malalt menorquí,
eivissenc i formenterer se senti a Mallorca prop de casa, perquè
si no és així, Balears deixarà de tenir sentit. Ho deia abans, un
país que no sap cuidar els seus malalts no és un país, és una
comunitat sense interès.

És per açò que al PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca hem proposat mesures que cerquen l’equitat sanitària
per a tots els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i també
per aquest motiu presentam avui aquesta proposició no de llei,
que es basa, bàsicament, en un principi: l’Estatut dels
Treballadors estableix a l’article 37.3 que un treballador es
podrà absentar de la feina conservant el dret a remuneració per
uns determinats motius; un d’aquests és dos dies de permís, en
cas d’hospitalització de parents fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, i de quatre dies, si hi ha desplaçament.
És a dir, que el permís remunerat previst per l’Estatut dels
Treballadors perquè un acompanyant es pugui desplaçar fora de
la seva illa amb el familiar malalt té una durada de quatre dies.
Però per bé o per mal moltes de les hospitalitzacions -com ja he
dit- tenen una durada més elevada i aleshores en la majoria de
casos els familiars s’han d’anar organitzant i desplaçant a
Mallorca o fora de les illes per acompanyar el seu malalt.

Aquesta realitat contrasta amb el criteri que aplica el Govern
i l’ib-salut, que només assumeix les despeses d’un
acompanyant, com si aquest acompanyant pogués estar a
Mallorca o a fora de les illes tot el temps que dura
l’hospitalització.

Des del nostre grup consideram que aquest criteri no és just
ni és equitatiu i reclamam que l’ib-salut assumeixi les despeses
dels desplaçaments dels acompanyants de malalts a Mallorca o
a fora de les illes de tantes persones com siguin necessàries per
possibilitar una rotació en l’acompanyament de com a mínim
cada tres o quatre dies.

Per altra banda, en aquests desplaçaments el Govern aporta
14 euros per dia, amb un retard de pagament de quasi un any,
sense hotel, en concepte de dietes. Aquesta quantia no s’ajusta
-creim- avui a la realitat i a les necessitats dels nostres ciutadans
i encara menys si no es disposa -i no hi ha previsió que açò sigui
així- de cap residència o borsa de pisos o qualsevol projecte per
donar resposta als desplaçaments dels familiars de malalts. 

La nostra proposta conté dos punts, com deia: el primer es
concreta en què el Govern assumeixi els desplaçaments dels
acompanyants de malalts de Menorca, Eivissa i Formentera a
Mallorca o de qualsevol balear fora de les illes en la proporció
d’un desplaçaments per cada quatre dies d’hospitalització. La
proporció, com he explicat, ve determinada per allò que marca
l’Estatut dels treballadors. I també revisar l’aportació per dia en
concepte de dietes que s’aporten als acompanyants, tenint en
compte que resta pendent i que restarà pendent segurament per
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alguns anys la disponibilitat d’una residència o borsa de pisos
adaptats a les necessitats dels familiars de malalts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions
de major a menor, tret del grup al qual pertany el president del
Govern el qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, moltes gràcies. Nosaltres pertanyem a una
comunitat constituïda per illes, això no és cap novetat, però
evidentment suposa que l’organització dels serveis sanitaris ho
ha de tenir present. El que pretén un servei sanitari és donar la
millor atenció a les persones en el lloc en què resideixin.

Dic això perquè evidentment per una qüestió purament
d’atenció sanitària i d’oferir la millor qualitat i la major
seguretat clínica per a les persones, per als pacients, de vegades
per qüestió de població i de prevalença de determinades
malalties no és correcte o no és el millor atendre una persona en
el seu lloc de residència. 

És aquest el motiu que s’ha de prioritzar on hi ha
determinats serveis d’atenció especialment hospitalaris a la
nostra comunitat, però també són qüestions que passen a
qualsevol comunitat autònoma del nostre país. Només pensin
vostès en una comunitat d’una extensió brutal com és Castella
i Lleó, per exemple, que va des de la Serra de Guadarrama a
Astúries , evidentment no a tots els llocs hi ha el mateix tipus de
prestació de serveis, també suposen mobilitat.

I evidentment, ja a l’anterior legislatura es va posar en
marxa un altre sistema que era el desplaçament de determinats
especialistes per poder atendre les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera.

S’havia fet a la legislatura 2003-2207 un decret, que va ser
millorat a l’anterior legislatura; crec que va suposar millores en
el sentit d’actualització dels conceptes econòmics per a
desplaçaments, per a dietes i per a pernoctacions. Per primera
vegada s’oferia, a través d’un conveni amb AVIBA, la
possibilitat de tenir uns bons d’hotel. Evidentment, el decret és
una norma i després s’interpreta; el decret no diu en cap
moment que el concepte de les despeses de l’acompanyant, no
diu a cada moment que sempre hagi de ser la mateixa persona,
això no ho diu el decret. És a dir, seria si de cas l’Administració
que interpreta aquest decret que sempre ha de ser la mateixa
persona. Nosaltres, evidentment compartim i assumim i estam
d’acord que l’Administració interpreti que si la norma diu que
l’acompanyant té dret a un concepte de dieta per desplaçament
i per manutenció, parlam tant de malalts que estan ingressats
com de malalts que vénen per una qüestió ambulatòria, el decret
no diu que sempre l’acompanyant hagi de ser la mateixa
persona.

Per tant, nosaltres compartim el primer punt d’aquesta
proposició no de llei que va en aquest sentit, que
l’Administració no interpreti que sempre hagi de ser el mateix
acompanyant. I ho torn a dir, no crec, m’ho he tornat llegir, i no
crec que el decret obligui que sempre hagi de ser el mateix
acompanyant.

En relació amb que aquest decret contemplava, i després es
va desenvolupar a través del conveni amb AVIBA, que les
persones que haguessin de pernoctar tenguessin un bon d’hotel
que era facilitat a través del conveni. Aquestes dietes que aquí
a la proposició no de llei es comenten, una qüestió és si s’han
d’actualitzar, que, en teoria hi havia una clàusula de revisió de
l’IPC, que tal vegada avui dia ha quedat obsoleta per dir-ho
d’alguna manera, però evidentment són unes dietes de
desplaçament i dietes de manutenció que s’apliquen també a
l’acompanyant, tant si es en règim d’hospitalització com si és en
règim ambulatori i el mateix concepte és en el decret per a la
qüestió de pernoctar. Queda ben clar que si el pacient ha d’estar
més d’un dia a l’illa de Mallorca per conceptes d’atenció
sanitària i necessita un bon d’hotel, aquest bon d’hotel també
afecta l’acompanyant. Això és el que diu el decret i crec que és
la millora que es va fer a l’anterior legislatura.

Evidentment, la discussió de si hi ha d’haver residències,
pisos o si s’hi va a través d’un bon d’hotel d’una agència, és una
altra discussió. En això els puc assegurar que hi va haver un
estudi a l’anterior legislatura i era més eficient fer-ho a través
d’un conveni i no a través de la creació de residències o tenir
pisos.

Evidentment, ho torn dir, nosaltres estam d’acord que es
revisin i s’actualitzin els conceptes de dietes, però crec que el
que hauríem de fer és veure si el decret s’acompleix o no
s’acompleix o com s’interpreta. 

Dos conceptes que posa la proposició, nosaltres els
assumim, primer, no té perquè ser  sempre la mateixa persona
que hi sigui, perquè hi ha una reglamentació laboral, per tant, hi
estam d’acord. I segon, que s’hagi de revisar el concepte de
dietes, també hi estam d’acord. Però venc a dir, el decret, el que
diu el paper publicat al BOIB és el que diu, aquí no diu que
sempre hagi de ser el mateix acompanyant i planteja una sèrie
de qüestions que permet que l’acompanyant tengui un concepte
de dieta de manutenció i pugui tenir un bon d’hotel si la persona
malalta no està ingressada i ell necessita pernoctar a la nostra
illa.

Venc a dir que evidentment hi ha hagut problemes de
tresoreria a l’anterior legislatura, continua havent-hi problemes
de tresoreria després de desset mesos de govern del Partit
Popular. I evidentment, desconeixem la situació actual del
conveni amb AVIBA, perquè no se’ns ha proporcionat, malgrat
haver-lo demanat, perquè vostès recordaran que l’Administració
de l’anterior legislatura va denunciar el conveni perquè AVIBA
el va deixar de complir i una administració que té un conveni
amb tercers si aquests tercers no compleixen el conveni, la seva
obligació legal és denunciar-ho, no pot deixar que l’altra part no
l’actualitzi.
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Sabem que hi ha un nou conveni, desconeixem els conceptes
perquè no se’ns ha proporcionat a través de la Conselleria de
Salut. Però venc a dir, els dos conceptes bàsics, assumir que en
el desplaçament de l’acompanyant, aquest no hagin de ser
sempre la mateixa persona, torn a dir, és una manera en què
interpreta l’Administració el decret, que no ho diu en cap
moment, per tant, estam d’acord en aquest punt. 

En el segon, que generalitzant el que ve a dir és que es revisi
i s’actualitzi l’aportació en concepte de dieta, idò evidentment
crec que hem d’estar d’acord que revisar i actualitzar pot ser que
sigui oportú. Una altra cosa és la darrera part del comentari del
segon punt, que no entra en allò fonamental que és revisar i
actualitzar les dietes. El concepte de si ha d’anar per un conveni
amb agències de viatges o si s’han de posar pisos o residències,
és un altre tema que no és la substància del segon punt.

Per tant, si el segon punt és revisar i actualitzar l’aportació
de dieta, el concepte de dieta ens sembla oportú. 

I crec que és molt important que tots tenguem en compte que
aquests desplaçaments es fan sempre per proporcionar a la
persona malalta l’atenció sanitària millor, en qualitat i en
seguretat, perquè hi ha qüestions en medicina, en la pràctica
assistencial que procediments que tenen poca prevalença, que
necessiten equips consolidats i tecnologia no es poden
proporcionar ni és correcte en qualsevol indret de la nostra
comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Catalina Palau, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, inicialment vull fer
un breu repàs a la regulació que tenim a la nostra comunitat per
compensar els desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut
que es desplacen per rebre assistència sanitària. 

En primer lloc, hi ha el Decret 41/2004, que estableix la
regulació bàsica per percebre aquestes compensacions en
concepte de dietes i transports. També aquest decret contempla
la situació especial dels ciutadans de Formentera quan s’han de
desplaçar a l’illa d’Eivissa. Després hi ha un altre decret del
2008 que incorpora les despeses de trasllats en cas de defunció.
Posteriorment hi ha un decret del 2010 que incorpora el
concepte de pernoctacions per a pacients i acompanyants quan
han d’estar més d’un dia fora de la seva illa. I finalment tenim
una Ordre del 2011, de gener del 2011, que fixa les quanties per
a aquestes compensacions de desplaçaments dels usuaris del
Servei de Salut per rebre assistència sanitària.

Amb això vull dir que des de fa vuit anys tenim a la nostra
comunitat establert un sistema de compensacions per trasllat de
pacients entre illes perfectament regulat i que funciona sense
dificultats. Una normativa que contempla el trasllat de pacients,
que contempla el trasllat d’acompanyants, que contempla el
pagament de dietes, de pernoctes, també trasllat en cas de
defunció i que, com he dit, també s’atén d’una manera especial
els pacients, els malalts de l’illa de Formentera que pateixen una
situació d’insularitat afegida. A més, nosaltres consideram que
és una normativa que es compleix. 

El que el diputat proposant ens demana és ampliar aquestes
prestacions per als acompanyants i també incrementar les dietes.
Nosaltres li voldríem fer una sèrie de consideracions per
explicar el nostre vot.

En primer lloc, volem dir que el seu grup polític fins fa poc,
durant la passada legislatura, formava part del Govern
d’aquestes illes, un govern que en el cas de la Conselleria de
Salut va gastar molt més del que teníem, molt més del que podia
pagar, per això deixaren a deure més de 830 milions a les arques
de l’ib-salut, que ara és una quantitat important a la qual s’ha de
fer front amb austeritat i amb mesures difícils.

També volem recordar que es va fer un sobrecost en les
obres de construcció de l’hospital de Son Espases de més de 280
milions, amb la construcció d’aquest hospital, però que, malgrat
tota aquesta despesa, disparada i descontrolada d’aquest govern
del qual vostès formaven part, idò no es va adoptar cap mesura
de les que vostès avui reclamen al Govern actual, no va ser un
govern especialment sensible amb els pacients desplaçats de les
illes menors i els seus acompanyants o, almenys, no ho va ser en
la línia que vostè avui ens planteja.

Va ser un govern tan poc sensible que el director general de
l’ib-salut de l’època del pacte, el Sr. Pomar, pocs dies abans de
deixar el seu càrrec i de fer el traspàs de poders va adreçar una
carta a AVIBA en què rescindia unilateralment i sense cap tipus
de diàleg el conveni existent entre les agències de viatges i
l’executiu.

Nosaltres consideram que és un fet inexplicable, que
agreujava una situació ja complicada per problemes de
tresoreria, perquè durant un temps ja no s’estaven pagant els
passatges dels pacients, i aquestes persones ja es trobaven una
situació que havien d’avançar els sous de la seva butxaca perquè
AVIBA ja es negava a avançar el cost d’aquests bitllets perquè
duia un període de temps acumulant retards de pagaments del
Govern. 

Aquesta legislatura, i malgrat les dificultats que tenim i que
tots sabem, nosaltres consideram que sí hi ha preocupació i hi
ha sensibilitat per aquest tema, i vull recordar que, crec que la
primera reunió que va tenir la consellera de Salut, la Sra. Castro,
quan va prendre possessió del seu càrrec, va ser fer reunions
amb AVIBA i tractar de solucionar aquest problema. Es varen
fer pagaments tot d’una que es va poder, es va implementar un
nou sistema en colAlaboració amb Air Nostrum per tenir una
sèrie de bitllets gratuïts diàriament per als pacients d’Eivissa i
de Menorca que s’havien de desplaçar, i tot d’una que es va
poder es va fer un nou conveni amb les agències de viatges, un
conveni que restablia el sistema de pagament i de funcionament
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pel qual els pacients podien anar directament a l’agència i treure
el seu bitllet per viatjar.

També vull reconèixer, perquè la realitat és així, que els
darrers mesos potser hi ha hagut novament algun retard puntual
en els pagaments a AVIBA per tensions de tresoreria, però
aquests retards es van solucionant tant aviat com es pot i es
restableixen els pagaments, i els pacients poden continuar tenint
gratuïtament aquests bitllets.

D’altra banda també aquesta legislatura s’està apostant
d’una manera molt decidida per incrementar els desplaçament
dels especialistes a les illes menors per poder atendre els malalts
in situ de les illes d’Eivissa, de Menorca i de Formentera, i així
evitar molèsties i despeses a aquestes persones. Això suposa un
estalvi per als pacients però també suposa un important estalvi
per a les arques de l’ib-salut, ja que cada especialista un dia que
es desplaça a Eivissa o a Menorca pot atendre una mitja de 10
pacients, i no és el mateix pagar el cost d’un viatge d’un
especialista que pagar el cost d’aquestes 10 persones, més 10
acompanyants que segurament vendrien amb elles, a l’hospital
de referència aquí a Mallorca.

Ja sabem que no sempre és possible fer-ho d’aquesta manera
perquè en cas d’intervenció quirúrgica o que s’hagin de fer
determinades proves diagnòstiques que requereixen de
tecnologies o aparells que no estan disponibles a les illes
menors, s’ha de venir aquí a Mallorca a l’hospital de referència
i és impossible deixar de viatjar, i per això en aquests casos
tenim la normativa que tenim per compensar aquestes persones.

Per tant jo crec que podem dir que estam parlant d’unes
necessitats cobertes. També vull afegir que durant aquesta
legislatura la consellera de Sanitat inicialment, la Sra. Castro,
també va posar en marxa una infermera d’enllaç per als pacients
d’Eivissa i Formentera, un servei que només existia per als
pacients de Menorca, ara també el tenim per als pacients de les
Pitiüses, i això els facilita la visita aquí a Mallorca. I crec que
tot això demostra, com he dit, una preocupació, una sensibilitat
i una voluntat del Govern de cuidar i atendre els pacients
procedents d’altres illes i d’incrementar-los les comoditats i
facilitar-los la visita a l’hospital de referència.

A mi, com a diputada d’Eivissa, i crec que tots els diputats
del Grup Popular, però especialment els que venim d’Eivissa,
de Formentera i també de Menorca, segurament ens agradaria
poder aprovar això que vostè proposta i que el Govern ho posàs
en marxa demà mateix, però la situació econòmica que tenim és
la que és, la disponibilitat econòmica que tenim ara mateix és la
que és, i no ens permet incrementar nous serveis que suposin
una despesa afegida al que ja tenim. Vull recordar que s’està
fent un gran esforç per part del Govern i de la Conselleria de
Salut per mantenir i sostenir el sistema sanitari que tenim en uns
nivells de qualitat òptima, i que ara mateix, en aquests moments,
i vostès ho saben perfectament, no existeix aquesta possibilitat
d’implementar nous serveis que suposin nous costos per a les
arques de l’ib-salut.

Ahir un company meu en un debat comentava que sembla
que ara l’oposició se’n recorda molt de les persones, però és que
les persones també existien la passada legislatura, també eren
importants, i potser sí, sempre hem d’anar procurant millorar els
serveis que tenim, però la situació és la que tenim, i el que no
podem acceptar és que se’ns tracti en aquests moments de
manca de sensibilitat per no poder fer uns serveis que la passada
legislatura tampoc no es feien, i que el que hi havia ja es donava
per bo.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contradiccions...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, en primer lloc vull agrair el suport i la sensibilitat del
PSOE a aquesta iniciativa i al seu contingut, i lamentar
novament que el Partit Popular no doni suport a aquesta
iniciativa. Em sembla que tots són excuses, que tot són retrets,
i que es faci referència a la situació econòmica per alAlegar que
els menorquins, eivissencs i formenterers estiguem discriminats
em sembla autènticament inconcebible. La situació econòmica
és difícil però ho és per a tots, i ha de ser equitativa per a tots,
no més per a aquells que, a més a més, viuen a una illa en què
tenen dificultats de transport. Em sembla que amb aquest
discurs només es pot afirmar una cosa: que a Balears,
efectivament, no només no funciona sinó que, a més a més, és
un impossible. Almenys així ho serà mentre la mentalitat que
domini sigui aquesta, que és la mentalitat del Partit Popular i la
mentalitat d’absoluta submissió.

Jo a Menorca m’agradaria que tenguéssim un Bauzá. Bauzá
demana a la Unió Europea que la insularitat no discrimini les
Balears. Jo necessit un Bauzá que demani a les Balears que la
insularitat no discrimini Menorca, Eivissa i Formentera. Miri,
sap quina és la realitat? La realitat és aquesta que li llegiré, de
milers de ciutadans que s’expressen a través de les xarxes; deia
aquesta persona: “Ahir vam anar a tramitar el reemborsament
dels bitllets per trasllat a l’operació, i ens vam trobar amb la
desagradable sorpresa que l’ib-salut només paga un bitllet d’un
acompanyant. La mamà va estar quinze dies ingressada. Segons
l’Estatut del Treballador, per a l’hospitalització fora de la ciutat
tens dret a quatre dies de permís; per tant jo i els meus germans
vam fer torns per no perdre feina, però dels quatre que vam
viatjar només podrem recuperar un bitllet, només ens
reconeixen 14 euros per dia de dietes sense hotel.”

Vostè no m’expliqui normatives, açò és la realitat, açò és el
que s’aplica i açò és el que els ciutadans de Menorca, Eivissa i
Formentera reben, un desplaçament d’un acompanyant tant si el
malalt hi està quatre dies com si hi està un any. Açò és el que
rep, i açò és una discriminació absoluta, discriminació absoluta,
contra els menorquins, eivissencs i formenterers, i lament que
el Partit Popular hagi d’optar per un discurs simplement de
defugir i de submissió absoluta a allò que marca el Partit
Popular de Mallorca. No em puc creure que els ciutadans que
van votar el Partit Popular a Menorca, Eivissa i Formentera
puguin defensar açò que el Partit Popular ha expressat avui.
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Li torn repetir què demana aquesta proposició no de llei.
Vostè m’ha explicat coses d’AVIBA, coses d’infermers
d’enllaç... No, perdoni, no he parlat de res, en absolut, d’açò.
Deman que el Govern assumeixi els desplaçaments dels
acompanyants de malalts de Menorca, Eivissa i Formentera a
Mallorca, o de qualsevol balear fora de les Illes, en la proporció
que ve determinada o reglamentada per l’Estatut dels
Treballadors per tal que no afecti al seu sol, que és la proporció
d’un desplaçament per cada quatre dies d’hospitalització. Açò
avui no es compleix i açò és una discriminació contra els
ciutadans d’aquestes illes. 

No puc entendre, insistesc, aquesta insensibilitat tan
absoluta. No entenc com podrà el Partit Popular justificar demà
aquesta decisió, aquest vot, als seus ciutadans, perquè és evident
que avui el Partit Popular diu que Menorca, Eivissa i
Formentera assumeixin més crisi, més crisi de la que pateix el
conjunt de la comunitat autònoma. Ells supòs que estan en una
situació de millor avantatge per poder patir un poc més que el
conjunt de la comunitat autònoma; no hi ha altra raó que
aquesta. 

Demanaria, efectivament, que el Partit Popular s’ho repensi,
es repensi aquesta decisió, perquè és una decisió absolutament
incomprensible i inacceptable, crec, per al conjunt de ciutadans
de la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació...

(Conversa inaudible)

Senyors diputats, per favor... Senyors diputats, passam a la
votació de la proposició...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Perdó, Sr. President, podria intervenir un moment? És que
s’ha fet una alAlusió als diputats de Formentera i evidentment jo
som la diputada de Formentera, i vull deixar testimoni que la
meva línia d’actuació no és la que avui ha expressat la diputada
del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Tiene un minuto. Un minuto.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Idò simplement això, és a dir que s’ha fet esment de la
diputada de Formentera o dels diputats de Formentera en la línia
que pareixia que defensa el Partit Popular, i evidentment vull
deixar constància que la diputada de Formentera no defensa en
absolut la posició que avui ha defensat aquí el Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam ara a la votació de la
Proposició no de llei 6769/12.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
6769/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7060/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reantenització
de la TDT.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE 7060/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reantenització de la TDT. Per tal de defensar-la té la paraula el
Sr. Xico Tarrés per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, portam aquí una
proposició no de llei que personalment pens que és molt
senzilla, molt fàcil de poder entendre i de comentar, i que la
puguem tirar endavant o no sempre depèn de la voluntat que
tengui el Partit Popular en aquest cas. 

I és perquè els temps van canviant i anam avançant més de
pressa del que ningú espera o del que molta gent pensam, i fa
poc temps, fa pocs anys, vàrem viure tots una reantenització per
poder sintonitzar tots els canals de la TDT, i això va suposar uns
costos per a les comunitats de veïns i per a cada família i per a
cada casa per poder posar en ordre les seves antenes. Ara torna
a passar exactament el mateix amb la reordenació de
freqüències per deixar espai a la telefonia mòbil de quarta
generació. La telefonia mòbil de quarta generació ja estam
parlant d’aquells telèfons que aniran incorporats, tots els
mateixos serveis i tal, per exemple a la televisió, que podràs
compartir canals de televisió amb telefonia mòbil, amb internet,
amb tot, i això suposa una altra vegada tot un altre canvi, i el
que hem de tenir clar és que això té uns costos, el ministeri vol
que tengui uns costos per part dels ciutadans o per a cada
habitatge que se xifren al voltant dels 300 milions d’euros, i que
podem parlar en aquest cas al voltant d’uns 20 euros per
habitatge.
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Aquesta despesa a què ha de fer front la ciutadania és encara
una miqueta més preocupant quan pensam que fa pocs anys,
amb l’anterior govern, es varen recaptar 1.800 milions d’euros
d’una subhasta que es va fer entre tots els operadors de
telecomunicacions, i amb aquests 1.800 milions hi anava la part
que es volia que pagàs i que no suposàs un cost per a les
famílies aqueixa reantenització. I ara se’ns diu que no, que
haurà de pagar cadascuna de les famílies o cada habitatge
perquè, bé, entram en aquest espai de si a cada habitatge hi ha
una família o n’hi ha més d’una o el que sigui, però 20 euros,
havent-se fet aqueixa subhasta, ens pareix exagerat, i nosaltres
el que demanaríem és que es faci saber al ministeri que no
estam a favor d’això.

Precisament es presenten dins aqueixa proposició no de llei
els dos punts de proposta d’acord, que el primer diu que el
Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme a destinar els diners necessaris obtinguts amb
la subhasta de freqüències de telefonia mòbil per la nova
reantenització de la TDT amb cost zero per a l’usuari; i, per un
altre costat, que si el ministeri digués que no, que fos el Govern
que ho assumís per als ciutadans de la comunitat autònoma, que
no els tornem gravar amb una altra taxa, amb un altre impost,
amb un altre pagament, diguin-li com vulguin, però hi ha uns
beneficiaris, hi ha algú que s’ha de beneficiar d’això, que són
les operadores, i evidentment ens en beneficiarem el conjunt
dels ciutadans, però reantenitzar després de tan poc temps
pensam que no ha de ser a costa del ciutadà.

Això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara torn de fixació de posicions
de major a menor, tret del grup a què pertany el president del
Govern, el qual intervendrà en darrer lloc. Pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res he de dir que
estam totalment d’acord amb l’exposició que ha fet el grup
proposant, i donarem suport al contingut d’aquesta iniciativa i
a les propostes de resolució.

Així i tot voldria explicar el nostre vot i la nostra posició. El
nou i inevitable canvi de la televisió digital terrestre obliga a
resintonitzar la majoria d’antenes, com s’ha explicat. La raó
d’aquesta reantenització es deu al fet que es coneix com a
dividend digital, que és alliberar part de l’espectre radioelèctric
per desenvolupar tecnologies de telefonia d’última generació
4G. El ministre d’Indústria, el Sr. Soria, ha precisat que aquest
cost total aniria a càrrec..., podria tenir un valor d’uns 300
milions d’euros i no deixava clar qui l’hauria d’assumir, o sí que
ho deixava clar, tot i que ha canviat d’opinió diverses vegades.

El pla de dividend digital implica que algunes cadenes
canviïn de freqüència per alliberar una part de l’espectre digital
a favor de la telefonia mòbil de quarta generació, un procés que
s’ha d’haver completat, cal tenir-ho en compte, segons la
previsió inicial dia 1 de gener del 2014. En aquest sentit
l’associació d’usuaris de comunicació ja ha demanat a
l’executiu de Mariano Rajoy que mantengui el compromisos
adquirits, recollits a la Llei d’economia sostenible, de cobrir el
cost de la reantenització amb el que han pagat les “telecos”, i
per tant que no carregui el dividend digital a la ciutadania, com
ha exposat també el grup proposant.

Els usuaris creim nosaltres que ja han fet un important
esforç canviant, reorientant l’antena i renovant els seus aparells
per adaptar-se a l’arribada de la TDT, sense que en moltes
ocasions aquest esforç es vegi compensat encara per grans
beneficis quant a la qualitat de l’oferta i a les millores
tecnològiques. Ara creim nosaltres que no toca afrontar un nou
cost econòmic en infraestructures, i més quan els nous
desenvolupaments audiovisuals com la 3D i la televisió
connectada obligaran a una nova despesa en aparells en poc
temps. 

Per tant creim que efectivament aquesta despesa no ha de
recaure sobre els ciutadans, i sí que coincidim amb la proposta
que aquesta hauria de ser assumida en aquest cas pel Ministeri
d’Indústria en el sentit que diu la proposta, és a dir, a destinar
els diners necessaris obtinguts amb la subhasta de freqüències
de telefonia mòbil per a la nova reantenització de la TDT amb
un cost zero per a l’usuari, especialment -insistim- que aquest
cost sigui zero, no recaigui sobre els ciutadans, sobre l’usuari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
certament la realitat que explica l’exposició de motius de la
proposició no de llei és un fet absolutament inqüestionable, i
sembla ser que ha d’acabar succeint al llarg de l’any 2013, un
any abans del que estava previst. 

Segons la informació que tenim l’empresa Multimèdia
portarà a terme, per encàrrec de la Direcció General d’Innovació
i de Desenvolupament Tecnològic, la implantació de l’anomenat
dividend digital, que no és altra cosa que la reprogramació, la
reantenització de la televisió digital terrestre, una operació que
consisteix, com aquí s’ha dit i els portaveus així ho han
expressat, a moure distints canals televisius que se situen en
aquest moment a la part alta del senyal, de la freqüència, canals
com Televisió Espanyola, TV2, Antena 3, Cuatro, Telecinco,
Sexta, i portar-los a la part baixa del senyal. Aquesta reubicació
respon, també ja s’ha dit aquí, a una necessitat d’habilitar espais
als operadors de telefonia mòbil, de tal manera que es pugui
implantar la quarta generació de telefonia mòbil.
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Sigui com sigui, el cert és que la implantació d’aquest
dividend digital, o la reantenització que consistirà en la
reprogramació de més de 30 canals i centres de telecom del
Govern, per podar-los adaptar a les noves tecnologies tendrà un
cost, un cost important, esperem, com aquí s’ha dit, de 300
milions d’euros arreu de tot l’Estat. És una quantitat certament
notable i una quantitat que s’haurà de fer front d’una forma
inevitable.

En qualsevol cas, la resposta per tal de desenvolupar aquesta
operació de reantenització ja està prevista en el pressupost de la
comunitat autònoma. És un fet inqüestionable i així s’ha
encaixat per donar resposta, com no pot ser d’altra manera, a
aquesta nova necessitat que hem d’assumir a partir de l’any
2013, que serà precisament el moment quan s’hagi d’habilitar
aquest espai. El més important aquí és el de sempre, garantir a
tothom la qualitat, la recepció i sobretot que es garanteixi amb
absolutes condicions d’igualtat per a tots els ciutadans, de la
mateixa manera que s’està fent avui per part de la Conselleria
de Presidència, que és l’encarregada precisament d’aquesta
qüestió.

I voldria anar més enllà. Avui precisament la conselleria està
portant a terme el manteniment de la TDT, intentant que
aquelles zones fosques, que encara n’hi ha arreu de la comunitat
autònoma, puguin convertir-se en zones allà on la cobertura
sigui possible i sigui una cobertura absolutament solvent. Per
tant, jo crec que aquest és el camí. Insistir que la conselleria
mantengui, dins les seves possibilitats pressupostàries, aquesta
garantia de cobertura, també dins la nova implantació de la
reantenització de la Televisió Digital Terrestre.

I és cert, l’any 2009 hi va haver per part del Govern de
l’Estat unes partides destinades a subvencionar un estat de
transició entre allò que era la televisió analògica i allò que ha
estat la Televisió Digital Terrestre, en concret i en particular, se
subvencionava el 50% a les comunitats de propietaris que
tenguessin més de 6 veïns. Si això avui ho extrapolam a totes les
comunitats de propietaris i, a més, a totes les comunitats
autònomes, és cert que el cost és absolutament inassumible per
part del Govern de l’Estat. Avui el Govern de l’Estat prioritza
a l’hora de practicar despesa i avui aquesta despesa té una
prioritat clara que no és altra que cobrir deute públic. Per tant,
el Govern de l’Estat destinarà tots aquells recursos que vénen
com a conseqüència de la subhasta o els que tengui de la
subhasta, per cobrir precisament deute públic perquè aquesta és
la informació que en aquest moment nosaltres manejam.

I, en segon lloc, no li descobriré res nou. No és la política
del Partit Popular la política de la subvenció, no descobreix res
nou en aquest moment. I a més, no és que la política de la
subvenció sigui la nostra màxima, sinó que l’experiència ens diu
que no és una bona pràctica. El que sí és cert és que nosaltres
apostam de forma decidida que dins l’encaix pressupostari que
ja té en aquest pressupost, la implantació de la reantenització
d’aquesta nova reprogramació de la televisió, es desenvolupi
amb garanties, com dic, perquè tothom pugui rebre el senyal en
condicions.

Per tant, tant l’apartat primer, com el segon de la proposta
i en particular el segon, és un fet absolutament incongruent i per
què? Perquè dia 18 de setembre que és quan se registra aquesta
proposició, no han estat presentats encara els pressuposts de la
comunitat autònoma en aquest parlament. I per tant, no trobaven
vostès l’encaix pressupostari, per tal de conèixer quina és
l’autèntica realitat sobre aquesta qüestió. Per tant, nosaltres hi
votarem en contra.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que aquestes coses es
poden liquidar en dues frases, no volen subvencionar-ho i
llestos. No estan d’acord a fer-ho. El que passa és que al final
s’acaben donant arguments i són arguments en què jo
personalment no hi crec. Jo sempre he dit que tots hem fet
política d’una determinada manera i que els temps han
evolucionat i han canviat. Si volem entendre això anirem
endavant, si no ho volem entendre, jo crec que no anirem
endavant de cap manera. Diu, “no és la voluntat del Partit
Popular donar subvencions”, (...), perdonin, botons!, no serà
cosa ..., no, no -perdonin, som mal parlat de fet i de vegades se
m’escapa en algun lloc que no toca, li demanaria que no constàs
que se m’ha escapat això. Però de vegades se’ns digui que no
donen subvencions, bé, se n’han donat, anys enrere tots
donàvem subvencions i quan dic tots, érem tots.

Ahir també feia referència a allò que es parlava a la tribuna
del plenari. I clar, no es donen subvencions a qui no es vol
donar subvencions. Però hi ha gent, hi ha colAlectius que han de
tenir dret a subvencions, perquè en cas contrari la seva feina no
la farà ningú. Escolti, tots hem estat, o vull pensar que tots, o
alguns o molts hem hagut de gestionar i hem sabut que en
aquesta societat hi ha colAlectius com malalts d’alzheimer,
malalts d’esclerosi múltiple, famílies..., que necessiten
subvencions per poder funcionar, perquè si no ho fa aquesta
gent que té aquestes discapacitats i aquestes mancances, ningú
hi arriba. I ara em diu, no, no és la política del Partit Popular
donar subvencions. Home! Serà no donar subvencions a segons
qui, a segons qui sí, no tenim més nassos i no tenim més remei
que donar-les. El Partit Popular aquí a Mallorca, jo veig que hi
ha una fundació que és la Fundació Kovacs, a la qual li dóna
subvencions, o no n’hi dóna? Si no és així m’equivocaria molt.
Jo voldria pensar que hi ha colAlectius d’agricultors, de pagesos
que fan una feina que se’ls ha de donar subvencions i tenen
subvencions.

Per tant, jo igual estic equivocat, que això es tracti de donar
una subvenció a ningú. Es varen recaptar uns sous en una
subhasta que es va fer amb els teleoperadors, que són 1.800
milions d’euros, amb el compromís que aquests sous poguessin
anar a parar a la feina de reantenitzar tot l’Estat. Ens en
quedarien 1.500 milions, aquests 1.500 li haurem de demanar al
ministre Soria a què dedicaran aquests sous. Que els dediquin
a allò que creguin millor, jo sé a què els dedicaria jo. Ells que
facin allò que creguin que han de fer. Però si hi ha hagut aquell
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compromís en aquell moment, jo crec que estaria bé continuar-ho.

Els diré una cosa, perquè sé que després em poden sortir per
molts de costats. Deia el Sr. Portaveu del Partit Popular que
l’objectiu que té el ministeri i la conselleria és donar una
cobertura del cent per cent. Miri, jo ara mateix m’hi jugaria el
que m’hi pogués jugar que no es donarà una cobertura del cent
per cent i no la donarem en aquesta comunitat...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, jo no he dit això.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Igual ho he entès malament, perdoni’m, Sr. Jerez,...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Vostè ho ha entès malament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jerez, té la paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sr. Jerez, acab de dir que jo ho he entès malament,
segurament, no vénc aquí a polemitzar, deman que una cosa es
pugui tirar endavant, vostès em diuen que no, em donen uns
arguments que crec que no són raonables, crec que estan fora de
lloc que argumentem aquestes coses.

Si un vol destinar uns sous que en un moment determinat
s’havia dit que es farien servir per a un ús, crec que està bé que
tots els que gestionam, tots els que feim política siguem
coherents amb això, perquè arribarem a un punt, si féssim el que
vostès diuen, que cada vegada que hi hagués un canvi de
govern, quedarien molts de milions i molts per pagar i moltes
coses per assumir perquè ningú no es farà responsable de les
promeses ni dels acords d’un govern que hi ha hagut. Jo si demà
hagués de governar, hauria d’entendre que hi ha hagut uns
compromisos per part del govern anterior i com a institució del
Govern balear, del consell insular o de l’ajuntament, he de
complir, perquè qui s’ha compromès és el president, el
conseller, el batle o qui sigui, que és més important que en
Pepito Pérez del Partit Popular o del Partit Socialista. És més
important el càrrec i la institució que representa que no això. Per
tant, jo demanaria que fóssim un poc coherents i aquestes
partides destinades a això, es poguessin destinar a allò que
tocava.

I, Sr. Jerez, si he dit alguna cosa que vostè no ha dit,
disculpi’m perquè no era la meva voluntat dir una cosa. Jo he
entès que vostè deia que l’objectiu anava a cobrir zones que no
tenien cobertura actualment. He entès que vostè deia això, si no
ha estat així..., si aquest és l’objectiu, no l’aconseguirem, perquè
tots sabem el cost que té arribar a zones que avui no s’hi arriba,
que és caríssim. No sé si val la pena pagar 5 milions per arribar
a 10 habitants perquè tenguin televisió en un determinat lloc, o

pagar 10 milions perquè 10.000, o 50.000 o 100.000 habitants
puguin tenir la reantenització.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 7060/12.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7060/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 7062/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compareixença urgent
del president de les Illes Balears en cas que es produeixi el
rescat econòmic de la CAIB.

Per últim passam ara al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7062/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compareixença urgent del president de les Illes Balears, en cas
que es produeixi el rescat econòmic de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Marc Pons,
per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Ens toca viure una època de canvis profunds i molt accelerats,
m’atreviria a dir que no trobarem un altre moment de la història
on poder comparar la realitat que ens toca viure ara per la
profunditat dels canvis i la rapidesa en la que es produeixen
aquests canvis. El que és clar és que mai, amb aquesta
profunditat i amb aquesta rapidesa, hi havia hagut una
ciutadania tan formada i informada, amb criteri, que demana i
exigeix conèixer no només les coses que es produeixen, sinó
saber per què es produeixen. Aquesta és sens dubte una de les
característiques d’aquesta crisi econòmica, financera, d’aquesta
crisi de valors que afecta tothom i on ningú no té la certesa de
les previsions futures. La gent vol conèixer per què succeeixen
les coses en els diferents indrets, des d’allò micro a allò macro,
des de l’escena local a la internacional, exigeix informació
perquè sap que cada decisió, per lluny o per pròxima que es
prengui, acabarà tenint conseqüències sobre el seu entorn, sobre
el seu present i sobre el seu futur. 

I enmig d’aquesta incertesa, d’aquesta època de canvis, a les
Balears tenim un president que dialoga poc i que explica menys.
Les seves compareixences, escasses, es limiten a passar de
puntetes per damunt de les grans qüestions, mentre en el
Parlament, on resideix la sobirania popular, veim com les dues
preguntes parlamentàries setmanals, es resolen amb vaguetats
i quatre frases fetes. Insistesc, enmig de la crisi més dura i més
llarga de la història, tenim un president amb les respostes més
curtes i més vagues de la història, i açò no és bo per ningú, no
és bo per als ciutadans, no és bo per al Parlament, ni és bo per
al mateix President. Davant de la incertesa, del desànim, la
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societat necessita i demana encara més explicacions, més
presència, més claredat de qui comanda i dirigeix la comunitat.

La darrera qüestió, un exemple de la forma d’actuar d’aquest
president, ha estat la petició del rescat solAlicitat ara fa unes
poques setmanes per part del Govern davant de Madrid. I els
propòs que tot just facem un exercici, posar-nos a la pell de
qualsevol ciutadà, de nosaltres mateixos. Estam en crisi, com
hem d’afrontar aquesta crisi? El Govern ens diu i diu als
ciutadans, la manera de resoldre aquesta crisi és a base
d’assumir retallades. I els ciutadans assumeixen aquestes
retallades. Però es demanen per què? Per què s’han de produir
aquestes retallades? I el president del Govern, el vicepresident
econòmic i tot el Govern els contesta, perquè si retallam els
mercats tornaran confiar en nosaltres i ens tornaran deixar
diners. I mentrestant, es reafirmen, el Govern, el president, el
vicepresident ens va dient que aquest és el camí bo, anam bé,
estam fent les coses d’una manera encertada, ens repeteix el
Govern, fins què ...? Fins que un dia aquest ciutadà, qualsevol
de nosaltres, ens aixecam i veim com el Govern ha demanat el
rescat perquè els bancs no li volen deixar doblers, senzillament
perquè no confien en el Govern. És a dir, de cop i volta tot
canvia, sense donar cap resposta, ni una sola explicació, sense
conèixer per què s’han produït aquestes coses. 

No troben que qualcú, el president que és qui té la màxima
responsabilitat, que és el qui ha pres la decisió de solAlicitar el
rescat, hauria de donar alguna explicació? Hauria d’explicar per
què ha succeït açò? Per què el rescat fins fa un mes era tan
dolent i des de fa tres setmanes és tan bo? Com ens afectarà
açò? N’hi haurà algun més, de rescat? El tornarem demanar dins
aquesta legislatura? Açò implicarà més retallades? Què ha
motivat realment el canvi de posicionament per part del
Govern? No troben, senyores i senyors diputats, que els
ciutadans d’aquestes illes es mereixen senzillament una
explicació?

Idò bé, a totes aquestes preguntes el President Bauzá en el
debat de política general de la setmana passada les resolia en el
seu torn de contrarèplica i sense opció possible de debat,
afirmant que en el BOE trobaríem les respostes a les preguntes
formulades. Tota una resposta que constata fins on arriba la
incapacitat i la nulAla voluntat del president de les Illes Balears
de donar resposta als ciutadans. No, no és açò el que esperen
d’aquest govern, ni d’aquest president. Insistesc, la ciutadania
demana transparència, raons que justifiquin les decisions, per
què en un moment determinat ens embarquen en una direcció i
quan els resultats no es produeixen, de sobte, agafam un altre
camí.

I per açò mateix, avui el Grup Socialista, va presentar ja
setmanes enrere, demana que el president de Govern
comparegui en el Parlament per donar explicació en el cas que
es produís el rescat, s’ha produït i el president continua sense
comparèixer. Per tant, mantenim viva aquesta proposició no de
llei per tal que pugui ser possible la compareixença del
President. I com que ningú no té la garantia que aquesta
comunitat autònoma l’any que ve, dins el 2013, torni solAlicitar
un nou rescat, la mantenim viva també, perquè en cas que sigui
així, abans de prendre la decisió, el president faci el que faria
qualsevol president en aquest cas, que és acudir al Parlament per
explicar els motius de prendre una decisió com aquesta.

Aquesta és la motivació d’aquesta proposició no de llei que
presentam avui i que esperam que els diferents partits, les
diferents forces polítiques ens hi puguem sumar en una petició
tan essencial com és el fet que el president de les Illes Balears
expliqui als ciutadans per quins motius pren aquestes decisions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans d’exposar i manifestar
la nostra posició sobre la resolució, voldria fer una reflexió
sobre les dades i les condicions d’aquest rescat que s’esmenta
i que motiva aquesta proposició. Les dades són clares, 355
milions d’euros és el total demanat, dels quals, 189 milions
seran destinats a venciment de deute i 166 al finançament de la
comunitat. La comunitat autònoma haurà de retornar el préstec
en un termini màxim de deu anys, tal com va anunciar el
secretari d’Estat d’Administracions Públiques. 

Els diners del rescat, per tant, s’hauran de començar a tornar
a partir de l’any 2014, ja que l’executiu central ha concedit dos
anys de gràcia, per tal d’afavorir -diuen ells- la recuperació
econòmica i perquè, tal com es preveu per part del Govern de
l’Estat, aquella data serà la data a partir de la qual l’economia
espanyola haurà millorat de forma substancial. Les condicions
econòmiques d’aquest fons, les condicions econòmiques per
retornar el préstec són les mateixes per a totes les comunitats,
les trobam exposades en aquella resolució de dia 25 de setembre
de 2012, de la Secretaria General i Política Financera. 

Balears és la setena comunitat autònoma que s’adhereix al
fons de liquiditat de manera voluntària, fet que comporta que
només podrà endeutar-se mitjançant una sèrie d’instruments
molt específics, establerts prèviament. A qui s’adhereix al fons
de liquiditat, se li prohibeix la contractació per exemple, de
derivats financers, sense un cost màxim, qualsevol que sigui
l’escenari, o derivats contractats a preu fora de preus raonables
del mercat.
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En qualsevol cas, la resolució del Ministeri d’Economia
indica amb caràcter excepcional que es podran autoritzar
operacions d’endeutament que no s’ajustin a aquestes
condicions, però sempre amb caràcter excepcional, sempre que
la comunitat autònoma que ho solAliciti presenti una memòria en
la qual es detallin les circumstàncies extraordinàries del mercat
i es justifiqui que l’operació no posa en perill la seva solvència
financera. Aquestes condicions són unes condicions estrictes,
unes condicions que haurà de complir tothom, unes condicions
que haurà de complir també la nostra comunitat autònoma. És
lògic, per tant, pensar, saber quina és la previsió que fa el
Govern quant a aquesta possibilitat i a aquest compliment. 

Recordem que fa més de tres anys el president Bauzá i el seu
vicepresident Econòmic, el Sr. Aguiló, varen declarar
taxativament que no acudirien a aquesta font de finançament
extraordinària ja que el seu govern seguiria el pla de retallades
i de mesures previst per a aquest objectiu de reducció del dèficit
sense necessitat d’acudir al fons. 

En aquest sentit no deixa de cridar l’atenció que una
comunitat que és la que més aporta a l’Estat, proporcionalment
parlant i que recordem rebrà per part de l’Estat un 46% menys
quant a inversió en els propers anys, hagi de recórrer a aquestes
vies de finançament per tal de satisfer les necessitats urgents i
greus que té la comunitat, de salaris, de venciment de deute, de
proveïdors, etcètera.

Aquesta és la situació en la qual ens trobam i aquesta
situació crec que exigeix que el Govern sigui transparent i sigui
clar, no només en la situació actual sinó que també en la seva
anàlisi de futur. Per tant, és lògic demanar la compareixença
perquè hi hagi debat en aquesta cambra i perquè els ciutadans
també coneguin de primera mà quina és la situació. Una situació
en la qual resulta curiós que constantment es faci referència a
mesures que ha pres el Govern com, per exemple, abandonar ara
aquesta cultura de la subvenció, dic abandonar ara perquè sí que
era la cultura de la subvenció del Partit Popular el 2003, el 2004
quan donava subvencions a l’Agència Balear de Notícies o quan
donava subvencions a AFA Familiar, 600.000 euros, o quan
donava subvencions a la Fundació de la Reial Acadèmia
Espanyola. 

Per tant, estaria bé explicar realment quins són els principis
que regeixen la gestió dels recursos públics en la qual el Partit
Popular constantment amolla discursos retòrics, però gens reals
i gens principis, jo diria, que són més circumstancials que
principis ideològics, perquè els principis ideològics suposen que
perduren en el temps, aquest no ha perdurat en el temps, ha
canviat amb el temps i seria lògic, per tant, saber quina és
l’actitud del Govern amb la política que practica avui, com
pensa donar resposta a les condicions d’aquest fons de liquiditat
i com pensa donar resposta a les necessitats de la comunitat
autònoma en el futur, en el futur, quan sigui, si és necessari,
esperem que no, sigui necessari un altre, diguem-li, rescat
perquè aquesta comunitat autònoma pugui mantenir els seus
serveis bàsics d’atenció als seus ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
el Sr. Francisco Mercadal. 

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Començaré la meva
intervenció agraint que la proposició no de llei que debatem
avui, presentada pel Partit Socialista, reconegui que estam en
una situació de dificultat econòmica molt greu. En paraules del
Sr. Pons, no trobarem un moment històric com l’actual, ha dit
fa uns moments. I aquest és un punt important perquè tota la
resta de la proposició gira al voltant d’aquesta premissa. És a
dir, vostès reconeixen quina és la situació de la comunitat
autònoma, i això ja ens sembla important.

Però si ens causa sorpresa que vostès, per una banda, a
vegades ens diguin que com pot ser que nosaltres paguem als
bancs i després diguin en la seva proposició no de llei que estam
en dificultats per obtenir finançament. Jo només vull donar una
dada i és que el govern actual ha obtingut, des que està ja a
l’exercici del seu càrrec, més del doble de doblers que vostès
varen aconseguir en el seu any de govern, i aquesta és una dada
constatable. Més del doble del que vostès varen aconseguir el
seu darrer any de govern.

El Govern ha adoptat la decisió d’unir-se al fons de
liquiditat autonòmica perquè està segur que és la millor decisió
per al conjunt de les Illes Balears, per al conjunt dels ciutadans
de les Illes Balears. No entenem perquè des de l’oposició causa
sorpresa que el Govern s’hagi acollit al fons de liquiditat quan
varen ser vostès, els partits de l’oposició, els que ens varen
demanar que el Govern s’acollís al fons de liquiditat. 

Acollir-se al fons de liquiditat no és la fi del món, com
vostès volen fer veure, ni tampoc ni molt manco un fracàs de les
polítiques d’austeritat, es tracta d’una línia de crèdit creada pel
Govern central en un context, que no hem d’oblidar, de crisi
econòmica. Aquesta línia de crèdit està concebuda amb la
finalitat que l’Estat faci un préstec a les comunitats autònomes
de manera que el seu finançament resulti més avantatjós.

És important aclarir també en què consisteix aquest sistema,
que tant s’han esforçat i s’esforçaran vostès a criticar de manera
incomprensible ja que les comunitats autònomes governades pel
seu partit també s’han adherit al fons de liquiditat autonòmica.
Doncs bé, l’única contrapartida del fons és complir amb
l’objectiu de l’1,5 % de dèficit. Això, què vol dir? Això vol dir
ser rigorosos, ser escrupolosos, ser curosos amb el compliment
del pressupost dins un marc de flexibilitat de l’1,5%. Però a
més, aquest fons de liquiditat autonòmica al qual s’ha unit el
Govern té un termini de devolució major que els que ofereixen
els mercats i el tipus que ofereixen és igual al del tresor més
trenta punts bàsics. És a dir, absolutament irrenunciable amb
aquestes condicions. 

Aquest compliment del dèficit és l’única premissa del fons
de liquiditat autonòmica i per aquest motiu dels 355 milions
d’euros solAlicitats 189 són per venciment de deute i 166 milions
són per a finançament del dèficit. 
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Però el fons de liquiditat autonòmica és molt més que
l’acord per al control del dèficit, suposa la demostració que el
Govern d’Espanya i els governs de les distintes comunitats
autònomes per primera vegada en molts d’anys comencen a
caminar plegats, que és, sens dubte, una gran noticia al nostre
parer.

Sr. Pons, el president del Govern, el Sr. Bauzá, va
comparèixer la setmana passada en el debat de política general
de la comunitat autònoma, el marc idílAlic, el marc ideal, el
marc, en el nostre parer, òptim per parlar o tractar de qualsevol
tema que vostès haguessin volgut plantejar. Pensam que vostès
varen perdre una oportunitat fantàstica per poder comentar
aquest tema en un debat directe, directe amb el president. 

Sí que m’estranya, i li he de dir, que vostè en el seu discurs
inicial hagi comentat que el president del Govern no compareix
a la Cambra, això és totalment, al meu parer, absurd, una
afirmació absurda. A mi m’agradaria que féssim un poc de
memòria i tenguéssim en compte les compareixences que feia
el Sr. Antich. El Sr. Antich era un president inexistent, no
compareixia mai, és més, havia de sortir de la Cambra perquè
es posava nerviós i havia de sortir a fumar dels nervis que
agafava quan hi havia plens. Era un president del tutti-frutti de
l’esquerra, un president de la festa de la despesa pública, però
això sí, amb doblers públics, amb doblers públics. Un president
que ni tan sols presentava uns pressuposts. Aquest era el seu
president. Un president i un govern que ens varen deixar en una
situació absolutament límit, i vostè em parla que el Sr. Bauzá no
compareix, per favor. Jo li demanaria un poc de rigor en segons
quines afirmacions que vostès aboquen aquí al Parlament. 

A més, varen presentar aquesta proposició no de llei el mes
de setembre, és a dir, abans que el Govern prengués cap decisió
envers aquest assumpte. Per tant, el contingut de la seva
proposició s’ha quedat un poc obsolet o totalment obsolet. Jo sí
els pregaria que fessin oposició, però sí els pregaria també que
fessin una oposició responsable. Vostès, i vostè Sr. Marc Pons
en concret, coneix perfectament quin és el lamentable estat dels
comptes que varen deixar vostès al sortir del Govern, una
situació insostenible, un abisme, una situació de quasi fallida
tècnica, una irresponsabilitat total de l’administració dels
doblers públics. 

Els ciutadans, aquestes persones que avui en dia a vostès els
preocupen tant, que pateixen tots unes mesures d’austeritat
màximes, una apujada d’imposts, poquíssima inversió pública
per a infraestructures, el que ens demanen aquestes persones
que a vostès els preocupen tant és on són els responsables
d’aquestes decisions, on són aquests irresponsables gestors de
la passada legislatura que ens varen deixar en aquesta situació.
Vostès per l’únic que serveixen és per posar pals a les rodes,
vostès empren qualsevol motiu per fer renou i són vostès, Sr.
Pons, uns absoluts irresponsables. 

Un cop més el Govern demostra la seva responsabilitat total
actuant quan l’ocasió ho mereix, pensant sempre, sempre, en el
benefici dels ciutadans i evitant mirar el curt termini que a
vostès tant els agradava la passada legislatura. Per tant, nosaltres
no podem més que votar en contra d’aquesta proposició no de
llei que vostès avui presenten.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, Sr. Marc
Pons té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Socialista posa pals
a les rodes, som uns irresponsables perquè demanam la
compareixença del president? Són possibles aquestes
afirmacions? De veritat se les poden creure vostès? Perquè
demanem que el president doni explicacions a qüestions que
demana tota la ciutadania, posem pals a les rodes? Amb aquesta
actitud del Partit Popular de tapar, d’impossibilitar que el Sr.
Bauzá doni aquestes explicacions l’únic que fan és afavorir
aquest distanciament dels ciutadans envers el Govern, envers el
seu president que el veuen cada vegada més enfora, més
allunyat i més incapaç de donar les respostes que els ciutadans
esperen.

Aquí hi ha hagut algunes frases que jo crec que quedaran per
a la posteritat, i una d’elles és posar en valor aquest model
d’ortodòxia econòmica que el vicepresident Econòmic tantes
vegades explica i que consisteix bàsicament en un principi,
l’ortodòxia econòmica consisteix que el mercat ho ha de regular
tot, que l’Estat ha de ser el més petit possible, l’han d’anar
desmantellant, perquè senzillament el mercat a poc a poc
aclarirà tots els problemes.

Amb aquesta filosofia, reiteradament explicada per part del
vicepresident Econòmic, el Govern pren decisions i ens demana
el Partit Popular, per què el criticam per haver solAlicitat aquest
rescat? Home, criticam el Partit Popular perquè ens havien jurat
i perjurat que no ho solAlicitarien, perquè ens havien jurat i
perjurat que no solAlicitarien el rescat i perquè de cop i volta un
dia van i canvien d’opinió. I nosaltres demanam, ens poden
explicar per què han canviat d’opinió? I el Sr. Mercadal en tot
el discurs que ha fet no ho ha sabut explicar, no ens ha explicat
per què ha canviat d’opinió, això sí, mentrestant ens impedeixen
que el president comparegui. I continuen raonant i ens diuen,
home, varen tenir vostès el debat de política general i li
haguessin pogut demanar al Sr. Bauzá. És que li vàrem
demanar, és que llegeixin, saben quina va ser la resposta? Saben
quina va ser la resposta? Va esperar al torn de contrarèplica,
quan ja no hi havia opció possible de debat, i va dir que
llegíssim el BOE. Tenim un president d’alçada, sí senyors, sí
senyors. 

Jo els faig aquestes preguntes, el tenc aquí, això és el BOE,
això és el BOE, jo li demanaria, vostès troben que aquest BOE
explica per què el rescat és bo ara i abans no ho era? Vostès
troben que aquest BOE explica com afectarà als ciutadans la
decisió del rescat? Vostès troben que aquest BOE explica si hi
haurà o no hi haurà més rescats? Vostès troben que aquest BOE
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explica com implicaran les retallades que s’hagin de produir a
partir d’ara? Ni una d’aquestes hi coses trobaran aquí. Això
demostra, una vegada més, l’alçada del nostre president.
Efectivament, s’amaga rere vostès per no haver de donar la cara
i això és, així ho entenem, aquí on resideix la sobirania del
poble, que és el Parlament de les Illes Balears. Ens sembla una
falta de respecte. 

Ens comparava respecte del president...és que no ens han
rescatat mai, aquesta és la primera vegada que ens rescaten. No
tenim un precedent ni amb el president Cañellas ni amb el
president Matas ni amb el president Soler ni amb el president
Antich lligat a un rescat. No ens facin comparacions que no són
possibles perquè la situació d’excepcionalitat que reconeixem
ara i que hem reconegut la legislatura passada, per cert, amb
plantejaments d’austeritat criticats durament per vostès quan
estaven a l’oposició que demanaven més inversions, més
despeses i més subvencions, i que ara, de cop i volta, s’han
transformat i sí des de l’ortodòxia econòmica compleixen i
incompleixen en funció dels seus plantejaments. 

La proposició no de llei no perseguia debatre amb relació al
rescat, perseguia debatre amb relació a la importància que el
president, que el nostre president, que el president de tots els
ciutadans, expliqui per què a pres aquesta decisió. I dins el BOE
no trobam els motius pels quals el president ha pres aquesta
decisió. I amb aquest plantejament, insistim, ens agradaria que
haguessin aprovat aquesta proposició no de llei, ens preocupa
que tornin a un segon rescat perquè els objectius de dèficit que
s’han parat ara a l’1,5 d’aquí al mes de febrer jo li presentaré
una, el mes de març, compareixença del vicepresident
Econòmic i li demanaré per quin motiu no ha complert l’1,5%
de dèficit.

Amb això ara vostès s’emparen per dir que ho fan tot bé,
abans era per no solAlicitar rescat, ens rescaten i ara ens diuen,
no, no, això ho hem fet to per complir l’1,5% de dèficit. Idò, el
mes de març jo interpelAlaré, un servidor interpelAlarà el
vicepresident que compareixerà aquí possiblement incapaç de
complir l’1,5 de dèficit. Saben per què dic això, eh? Perquè les
desviacions que hi ha en el Pla d’equilibri econòmic financer,
que ja han estat reconegudes pel propi vicepresident Econòmics,
són molt importants, tan importants que fan tremolar el
compliment de l’1,5%. Després ens trobaran una altra excusa,
mentrestant els ciutadans demanen explicacions, no les reben i,
insistesc, això no és bo per a ningú, ni per als ciutadans ni per
al Parlament ni per al propi president. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 7062/12.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7062/12.

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