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EL SR. PRESIDENT:

(...) Si els sembla bé començarem.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 745/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
Fórmula 1.

Primera pregunta, RGE núm. 745/12, relativa a Fórmula 1,
que formula la diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ.

Moltes gràcies, Sr. President. En diferents ocasions hem
sabut l’interès, per part d’alguns sectors, per poder dur un
campionat de Fórmula 1 a Mallorca, a part dels rumors
darrerament s’ha confirmat, per diferents fonts i també s’ha
publicat, que el Govern de les Illes Balears està disposat a donar
20 milions d’euros anuals a una empresa privada perquè
Mallorca pugui albergar un campionat de Fórmula 1. Per tant,
nosaltres voldríem saber si, té intenció el Govern de les Illes
Balears de comprar els drets per dur la Fórmula 1 a Mallorca?.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
muy buenos días a todos. Sra. Mascaró, este gobierno no tiene
intención ninguna de comprar los derechos para traer Fórmula
1 a Mallorca. No sé usted de dónde se ha sacado esta
información, si la tiene le agradecería que la pusiera a
disposición nuestra porque no la conozco. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

M’estranya que digui això perquè fins i tot la notícia que jo
he pogut llegir a un diari digital feia referència al content que
estava un batle del seu partit, el batle de Llucmajor, d’un tema
com aquest. De totes maneres, també ha confirmat gent
relacionada amb el motor que gent del Govern ha tengut
converses perquè sí hi estan interessats. També hi està molt
interessat el Govern del Sr. Fabra de València que se la’n
duguin perquè li farien un gran favor perquè, de fet, la Fórmula
1 es converteix en una ruïna, Catalunya se la vol llevar de sobre,
a Alemanya hi havia dos campionats anuals i ara només n'hi ha
un perquè tots són deficitaris. Jo crec que el simple fet que el
Govern s’interessi per un tema d’aquestes característiques és un

insult a aquelles empreses que no cobren, perquè la Fórmula 1
és deficitària, és donar els doblers a una empresa privada i tots
els negocis se’ls en du una empresa privada. Al president li pot
fer gràcia, però a mi no em fa cap gràcia saber que gent del
Govern, que gent que cobra amb doblers dels ciutadans es
passegi pel món interessant-se per aquests temes quan a aquesta
terra hi ha un munt d’empreses que no cobren, que el president
va prometre un calendari de pagaments i que encara no l’hem
vist i, això no els fa gràcia? Per tant, hi ha interès o no hi ha
interès a dur la Fórmula 1 aquí?.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Pero me sorprende porque
usted me está acusando de futuribles. Le he dicho que ponga a
disposición de este gobierno esta información que usted está
manifestando en esta cámara porque por parte del Govern en
ningún momento, que yo conozca, hemos manifestado el interés
por traer estos derechos, por adquirir estos derechos para la
Fórmula 1 aquí, en Mallorca. 

Mire, Sra. Mascaró, la prioridad de este govern, en estos
momentos, pasa por garantizar los servicios esenciales a esta
comunidad y por fomentar la economía, en primer lugar. En
segundo lugar pasa por pagar la enorme deuda que ustedes nos
han dejado, 4.500 millones de euros. Además pagar también los
más de 1.450 millones de euros que encontramos en los cajones
de facturas sin pagar. Es decir, en torno a 6.000 millones.
Comprenderá usted que con este legado...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

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

... que nos dejaron, el Gobierno esté ocupado y preocupado en
otra dirección. Por lo tanto, quiero decirle que, en concreto, este
gobierno no ha valorado en adquirir estos derechos para traer la
Fórmula 1 a Mallorca. Otra cosa es que estudiaremos y
valoraremos todos aquellos proyectos que salgan de la iniciativa
privada y que puedan ser interesantes para nuestra economía.
Eso sí que lo haremos. Y puedo asegurarle, Sra. Diputada, que
este gobierno no malgastará un sólo euro, es decir, esto es lo
que nos diferenciará del despilfarro que ustedes ocasionaron en
la legislatura pasada. 
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Y hablando precisamente de IB3, puedo decirle que la
retransmisión de IB3 en la pasada legislatura costaba 263 euros
por minuto, precisamente, con la excusa de prestigiar la lengua
catalana y de hacer país. Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.2) Pregunta RGE núm. 750/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a expedients resolts per la Comissió Balear de Medi
Ambient.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 750/12, relativa a expedients
resolts per la Comissió Balear de Medi Ambient, que formula
el diputat Sr. Jaume Fernández i Juan del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, los importantes recursos medioambientales y los
activos paisajísticos de nuestras islas crean la necesidad de
realizar una correcta evaluación de cualquier proyecto que
pueda incidir y afectar en estos recursos de nuestro entorno. Por
tanto, una comisión balear de medio ambiente que comprenda
bien cualquier expediente que se intente ejecutar, que posea
unos criterios de evaluación ambientales claros y sea ágil a la
hora de tramitar los expedientes y elaborar los respectivos
informes, es más que necesaria, ya que la parálisis en la que se
encontraba la Comisión Balear de Medio Ambiente en los
últimos tiempos, con más de 800 expedientes bloqueados,
algunos de ellos, incluso, dirigidos a la mejora del medio
ambiente y otros, por supuesto, dirigidos a la mejora de nuestro
bienestar a través de proyectos para nuestras islas, unos
proyectos que, como bien todos sabemos, crearían empleo y
ayudarían a mejorar la actual situación económica, hace que sea
más que necesario incidir en el tema. 

Por eso, Sr. Conseller, quiero preguntarle, ¿qué objetivos se
ha marcado respecto a la Comisión Balear de Medio Ambiente?,
y ¿cuántos expedientes ha resuelto la Comisión Balear de Medio
Ambiente en los últimos cuatro meses?.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Sr. President, moltes gràcies i molts d’anys. Sr. Diputat, des
del passat mes d’agost i després de la reorganització i dels
nomenaments dels nous representants dins la Comissió Balear
de Medi Ambient, concretament també dins el ple de la
comissió, ens trobàrem, com ja s’ha sabut altres vegades, amb
tota una sèrie d’expedients aturats, expedients que, curiosament,
venien d’abans de 2000 i de 2000 cap aquí. Tot d’una ens vàrem
centrar amb la resolució dels expedients. Primer de tot, ens
vàrem marcar un objectiu de resoldre’n uns 300, que eren més

o manco el que vèiem que anaven abans de 2002, això s’ha
aconseguit a dia d’avui, n’hem resolt més de 300. En aquells
moments quan hi havia més de 800 expedients aturats, més els
60 o 70 que entraren dins aquest període, ens hem quedat ara
amb un número aproximat de 539 expedients pendents de
resolució. 

Tots els que s’han resolt són, com dic, anteriors a 2002.
Hem obert expedients de 2000, 2001 i 2002. Això, per a
nosaltres ha estat satisfactori perquè creim que la Comissió
Balear de Medi Ambient tal vegada s’ha emprat per aturar
projectes que no hi havia el per què d’haver-los d’aturar, és a
dir, s’ha utilitzat aquesta comissió per fer feines que no li
pertocaven. 

Nosaltres, què els hem dit?, els hem dit que al voltant de
quinze dies, de fet hem fet una circular interna que hem remés
a tothom donant-los uns quinze dies entre direccions generals,
quan es passen informes des de la Comissió Balear de Medi
Ambient als subcomitès, a les direccions generals, que tenen
quinze dies entre ells per tornar els expedients, cosa que tampoc
no ens havíem trobat. És a dir, es remetia un expedient i ningú
no controlava quan tornava. 

Llevat de la darrera etapa d’aquesta comissió balear, que sí
que ja es va començar a fer feina, a l’anterior legislatura, a fer
feina en aquest sentit, però no amb la profunditat que
possiblement es requeria. Nosaltres hem publicat en el BOIB
una delegació de competències, igual que es va fer anteriorment
dins la passada legislatura, i també, com dic, hem publicat una
circular amb un sol objectiu, que la Comissió Balear de Medi
Ambient sigui àgil, compleixi amb les normatives, però sigui
àgil. I, per descomptat, que no es fiqui on no li pertoca ficar-se,
que era molt típic i molt propi de la manera de funcionar d’anys
enrere i, sobretot, no passar per la vergonya de tenir expedients
al cap de dotze anys encara pendents de resoldre.

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 752/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció de personal d'alta direcció a
l'IDI.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 752/12, relativa a reducció de
personal d’alta direcció a l’IDI, que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, president. Som testimonis, des de l’inici de la
legislatura, que les polítiques d’austeritat, eficàcia i eficiència
són les que marquen l’acció del Govern. Per donar bon exemple
d’això va ser el Govern el que va reduir les conselleries i les
direccions generals a la meitat de les que hi havia abans, posant-
se al capdavant i com a exemple de la línia a seguir en els
propers anys a tota l’estructura política i administrativa de la
nostra comunitat autònoma. I es que veníem d’una macro
estructura administrativa que, en plena situació de crisi
econòmica, no va sofrir cap canvi ni un, entre d’altres qüestions,
perquè el fet que fossin tants els partits que formaven el pacte
de la festa feia molt difícil la reducció de l’estructura
administrativa de la comunitat, sobretot si, com era pràctica
habitual, es volia quedar bé amb tothom.

L’únic que s’aconseguia així, doncs, era dificultar dur a
terme una reducció d’estructura de càrrecs polítics que si bé es
manifestava de paraula, aquestes manifestacions no varen tenir
cap traducció en fets concrets, i el que és encara pitjor lluny
d’això a molts de llocs a l’anterior govern, a la pròpia estructura
o bé a empreses públiques ja fossin fundacions, consorcis o
instituts, hi va arribar a haver fins a una persona de cada un dels
partits que formaven el pacte. Això era així per la desconfiança
que hi havia dins el mateix pacte, perquè no se’n fiaven els uns
dels altres i s’havien de controlar entre ells i, al mateix temps,
nosaltres pagàvem tota aquesta inútil i improductiva despesa.

Per tant, i en aquest sentit, ens agradaria saber, quina ha
estat la reducció del personals d’alta direcció, des de l’inici de
la legislatura, en concret pel que fa a l’Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears amb relació amb el que hi havia
a l’anterior legislatura?.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President. Sr. Diputat, jo crec que més que parlar d’una
reducció hem de parlar de quina era la dimensió que tenien els
alts càrrecs a l’anterior legislatura com a exemple de com no
s’han de fer les coses, perquè a l’IDI, que és un organisme del
Govern que es dedica a la promoció empresarial, hi havia, ni
més ni manco, que onze alts càrrecs, onze, quan ara funcionam
només amb dos. Això suposa un estalvi de més de mig milió
d’euros cada any. Ja dic, no es tracta d’una racionalització, es
tracta d’anar al que és absolutament normal. El que no era
normal era la situació anterior.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 757/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estatus jurídic de la llengua catalana.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 757/12, rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 784/12, relativa a estatus jurídic de la llengua
catalana, que formula la diputada Sra. Esperança Marí i Mayans
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Segons
marca l’Estatut d’Autonomia, el Govern té l’obligació de
promoure l’ús social de la llengua catalana. La plena
normalització de la llengua dins la nostra societat constitueix,
per mandat estatutari, una de les tasques d’aquest govern. Ara,
emperò, es treballa en la línia de rebaixar els graus d’exigència
del seu coneixement, per exemple, en l’accés a la funció
pública. Això contribueix a desprestigiar la llengua entre la
població, a estendre la idea que en qualsevol cas no és una
llengua tan útil com l’altra llengua oficial de la nostra
comunitat. Per això, baixa la demanda de cursos en llengua
catalana, s’estén la desídia entre l’alumnat i el professorat i -no
en dubtin- en baixa, per tant, el prestigi social. 

Dins aquest context, dins aquest entorn, com pensa complir
el Govern amb l’obligació d’haver de promoure l’ús social de
la llengua que li confereix l’Estatut d’Autonomia?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):  

Gràcies, diputada. Gràcies, Sr. President. Gràcies pel to de
la intervenció, però no estic d’acord amb els termes. Jo no crec
que països com el País Basc i Navarra tenguin una disminució
de l’estatus de la seva llengua basca, i són comunitats força
model i importants en la defensa de les seves tradicions i no
tenen el basc com a requisit en la majoria de les places. Jo no
estic d’acord amb l’afirmació. Per a determinats llocs, per a
determinades qüestions d’atenció al públic, per a determinades
places com són les docents evidentment, les docents no
universitàries, perquè per cert a les universitàries no hi és,
lògicament canviarem aquest estatuts. Això no és rebaixar la
preferència de l’ús, ni molt manco, al contrari, també és fer que
a aquest país hi pugui venir gent que en el moment inicial potser
no la conegui, si la coneix la té com a mèrit, com pot ser un
ciutadà d’aquí, i si no l’haurà d’aprendre. Això servirà també
per dur talent aquí, a aquesta comunitat, que també farà que
aquesta comunitat creixi no només en reconeixement a la
llengua catalana sinó en talent, en coneixement i en possibilitat
de creixement.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la sentència del
Tribunal Constitucional a què es refereixen i que ha aparegut a
molts de mitjans de comunicació, té una lletra més petita que
diu que requisit o mèrit l’establirà cada comunitat autònoma
segons la seva legislació. Jo som a les Illes Balears, no som ni
al País Basc ni a Navarra, això per començar. Per tant, és la
legislació d’aquí. La legislació que tenim aquí és un estatut
d’autonomia que, agradi o no agradi, és el que tenim vigent, és
la nostra legislació i és el que hem de complir. Entestar-se a
mantenir aquest inici de canvi de llei és, des del meu punt de
vista, una ilAlegalitat, és que aquest govern es posi i se situï a
una ilAlegalitat perquè no compleix allò que marca l’Estatut
d’Autonomia, i em pareix gravíssim. No som en el País Basc. Si
està tan informat també hauria de saber que el País Basc fa camí
per canviar una legislació, una legislació que tenien i que hi ha
hagut una confrontació social, una confrontació social que
gràcies a l’esforç de tothom s’ha superat, i que per res del món
voldria que aquí, a les Illes Balears, ens hi haguéssim de trobar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Li ho agraesc moltíssim... jo aquí li volia dir totes les
accions que feim per promoure l’ús social, però tal com ha anat
la pregunta no hi ha res com adaptar-se a la resposta. El que no
és legal és l’estatus actual, segons diu el Constitucional. És que
m’ho ha posat fàcil. És tot... bé, que a vostès no els vagi bé la
Constitució ho... bé, no ho compartesc...

(Alguns aplaudiments)

... però a nosaltres sí ens va bé la Constitució. A nosaltres sí ens
va bé, a nosaltres sí ens va bé el Constitucional. Si em deixen
els ho cont. I el Constitucional ens diu que la normalització, la
prevalença mai no pot suposar una minva de l’altra llengua.
Això no els va bé, això justament no els va bé. Els va bé tota la
resta. Per això, nosaltres farem un model lingüístic que també
sigui constitucional, fosca!, perquè hi ha comunitats autònomes
a les quals ja els han dit que el seu model lingüístic i escolar
d’ensenyament no és constitucional i no en fan ni cas. Nosaltres
sí que en farem cas.

A part d’això, un altre dia li cont tot allò que tenim pensat
fer quan a ús social de la llengua, però, com que, diguem, la
clau de la qüestió és afrontar el problema, nosaltres farem un
model lingüístic constitucional. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.5) Pregunta RGE núm. 758/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a carretera inacabada.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 758/12, relativa a carretera
inacabada, que formula la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i
Sagreras del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. D’ençà del mes de juliol la carretera
que va de Son Servera a Cala Millor, afectada per l’aturada de
les obres del tren, està tallada. Així, per accedir a la zona
turística de Cala Millor residents i turistes ens veuen obligats a
agafar camins alternatius que són més llargs i, per tant, més
costosos. Això, i la mala imatge que fa veure una carretera tan
transitada com aquesta tallada, fa que li demani, quina valoració
fa vostè d’aquest fet.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols).

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada. Bueno, la
carretera está cortada desde un mes antes de las elecciones
autonómicas, se cortó por su impericia, por su torpeza, y la
verdad es que el proyecto inicial preveía que el tren -porque se
cortó con ocasión del tren- iba a pasar por encima, se decidió
que se cambiaba el proyecto, luego el tren iba a pasar por
debajo, luego se propuso una ruta alternativa, finalmente el
alcalde de Son Servera dijo que no quería ruta alternativa, SFM
avaló que no hubiera ruta alternativa, entramos nosotros y nos
encontramos con el marrón. ¿Y ustedes nos piden a nosotros
responsabilidades? Pero, si son ustedes unos incompetentes,
ustedes no tienen derecho a pedir una (...).

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Deia vostè mateix, Sr. Conseller,
dimarts passat: “... a veces pues intentamos hacer grandes
políticas promocionales y realmente estamos olvidando lo que
realmente se nos pide o se les pide a los encargados de la
gestión municipal, que es la mejora y el perfecto estado de
mantenimiento del producto, sin el producto en perfecto estado
no seremos competitivos”. Faig meves les seves paraules, Sr.
Conseller, i a hores d’ara, després de tot aquest temps passat,
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tornar a parlar de la incompetència i de l’herència rebuda és
d’una manca d’originalitat impressionant. 

Escolti, li demanen els residents de Son Servera, les
associacions de comerciants, els empresaris turístics, el batle i
fins i tot el Partit Popular de Son Servera. Qui més ho ha de
demanar perquè aquest govern escolti, entengui i actuï? Sé
perfectament que donar la solució a aquest problema no és una
qüestió competència seva directa, Sr. Conseller. Sé també que
no té recursos vostè, per fer-ho, però li deman que faci veure i
entendre al Govern que reobrir aquesta carretera avui és una
qüestió turística, social i econòmica que és necessari que es
dugui a terme el més aviat possible.

Com a responsable de Turisme del Govern de les Illes
Balears qualsevol qüestió que incideix en el turisme, li ha
d’interessar, a vostè, i si preocupa als empresaris turístics també
l’ha de preocupar a vostè. Estam a les portes de la temporada
turística, Cala Millor amb 13.715 places no ha d’afrontar una
temporada amb aquestes condicions. I no pot tornar a alAlegar
aquesta manca de recursos i aquesta herència perquè aquest
temps ja ha passat, Sr. Conseller, la responsabilitat de govern
ara és seva, és d’aquest govern.

Li deman que de la mateixa manera que han trobat recursos
per al pont del Riuet, també se’n trobin per reobrir aquesta
carretera. No hi pot haver pobles de primera i pobles de segona.
També a Son Servera, per a Son Servera, s’han de trobar
recursos i solucions...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

(Petit aldarull a la sala)

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Mire, Sra. Diputada, la situación es la que es, le guste o no
le guste, y nuestro conseller Sr. Company ha hecho múltiples
gestiones para intentar solucionar el problema.

Evidentemente es de índole económico, pero el Sr.
Company -hay documentación que lo prueba- se ha reunido con
alcaldes, se ha reunido con los alcaldes de Manacor, San
Lorenzo, Son Servera, Capdepera, Artà, ha pedido reuniones
con Madrid, ha tenido conmigo reuniones en Madrid para tratar
este tema, y ha escrito recientemente una carta al alcalde de Son
Servera explicándole la situación. Está trabajando duramente,
es un tema que le ocupa y le preocupa y no tengo ninguna duda
que brevemente buscaremos y encontraremos la solución al
problema.

De todas maneras, a usted hoy le voy a dar la enhorabuena
porque ha trabajado más ya hoy en esta sesión plenaria en tema
de turismo que los cuatro años anteriores que estuvo cobrando
y sin dar golpe, con lo cual vamos mejorando, vamos
mejorando...

(Aldarull a la sala i remor de veus)

Para acabar le diré que si a mí me afecta o me pregunta...

(Continua el remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Si usted me pregunta..., si usted me pregunta sobre las
consecuencias turísticas, porque a usted lo que le interesa es
liarlo con el mundo del turismo, no ha hecho nada en cuatro
años y encima viene aquí a liarla, pues le voy a decir..., pues le
voy a decir que no la va a liar porque esta mañana he estado
hablando con Pedro Cañellas, el presidente de la Asociación
Hotelera de Cala Millor, y dice que desde el punto de vista
turístico ni a los peatones -ni a los peatones- ni a los ciclistas les
afecta nada, por el camino de ciclistas y la acera que se ha
arreglado, y en cuanto a los vehículos y autocares turísticos que
vienen de Palma por la circunvalación les va exactamente igual
de bien o mejor que antes. O sea que no la líe desde el punto de
vista turístico. Limítese a no hacer nada como hizo durante
cuatro años. 

Muchas gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 759/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a connexions aèries internacionals.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 759/12...

(Continua la remor de veus)

...relativa a connexions aèries internacionals, que formula el
diputat Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula el Sr. Tarrés, i pregaria un poquet de silenci a tots,
per favor, i a totes. Moltíssimes gràcies.

Sr. Tarrés, quan vulgui.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, després de quasi
vuit mesos de govern i estant a la meitat del que podríem
considerar la temporada d’hivern quant a connexions aèries i a
temporada d’hivern turística, voldria fer-li la pregunta tal com
ve, que és quins fruits han donat les polítiques del Govern
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balear per millorar les connexions aèries internacionals a
l’aeroport d’Eivissa durant els mesos d’hivern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme i Transports.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Bueno, para empezar yo siempre voy a hacer esta aclaración
porque, ustedes lo saben, estamos hablando de una materia
sobre la que nosotros no tenemos competencia, y sin embargo,
bueno, pues hemos reunido mesas, hemos reunido comisiones
para intentar sacar adelante soluciones para las circunstancias
actuales, cosa que ustedes tampoco hicieron en el pasado. 

En cualquier caso sí es cierto que esta materia se rige
totalmente por el libre mercado, por el principio de la libre
competencia, y en ese sentido ya hemos tenido algunas noticias
bastante interesantes en torno a determinadas aerolíneas, como
la aerolínea británica British Airways, que parece que va a
relanzar sus rutas con Ibiza desde el aeropuerto de London City,
y que parece ser que desde el próximo 25 de marzo y hasta el 28
de octubre va tener tres vuelos semanales. También hemos
sabido que va hacer unos vuelos diarios desde el 26 de mayo
hasta el 27 de octubre, también desde Londres, desde el
aeropuerto de Gatwick, en este caso. Por otro lado la compañía
Jet2.com parece ser, ya nos lo ha comunicado, que va a haber
una nueva ruta que va cubrir Ibiza con Glasgow de mayo hasta
septiembre. Y por otro lado Vueling va a establecer una línea
con Moscú. 

Entonces, bueno, a partir de ahora estamos pendientes de la
convocatoria del Comité de promoción de nuevas rutas, que lo
convocaremos inmediatamente en cuanto tengamos los vocales
que representan a cada uno de los aeropuertos y que deben ser
nombrados por AENA.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, miri, jo no vendré aquí
mai a insultar ningú ni a menysprear la feina de ningú.
Alliberin-me d’això. 

Jo veig que ara vostè em contesta dient que hi haurà noves
línies i noves companyies des del març, des del maig, amb
Londres, em deia concretament, i amb British Airways, i està
molt bé, però jo crec que vostè ha de saber, i ho sap millor que
ningú altre, que a l’estiu, els mesos d’estiu, a Eivissa no tenim
problema, tenim el problema a l’hivern, i el tenim a l’hivern
perquè bàsicament des de l’any 2009, des del novembre de 2009
cada mes fins que vostè va arribar a la conselleria el nombre de
turistes que arribaven a l’aeroport d’Eivissa augmentava. Per
tant tenim un problema, i si tenim un problema ens l’hem de fer

mirar perquè en tres mesos d’hivern -desembre, gener i febrer-
de l’any passat varen arribar 15.000 turistes més a Eivissa.
15.000 és una xifra petita, és una xifra curta, però és molt més
que cap, que és el que està arribant ara. 

I, clar, tenim el problema quan ens trobam que vostè m’està
dient, m’està deslligant promoció turística de connectivitat
aèria, i són dues coses que van completament lligades. No
podem fer promoció si no tenim avions que arriben, i nosaltres
ara ens trobam que no tenim avions, però tampoc no tenim
promoció concreta d’Eivissa a l’hivern, i no la tenim perquè
vostè no la fa, perquè entre altres coses el Consell d’Eivissa ha
quedat sense duros, sense diners per fer promoció turística; dels
2,5 milions d’euros que tenia l’anterior legislatura, ara no en té,
i la promoció d’Eivissa a l’hivern no es fa. Per tant, clar, podem
millorar en línies que no sé si millorarem el nombre total de
turistes a l’estiu, però a l’hivern hi havia molta gent que en
vivia, hi havia alguns hotels que obrien, hi havia restaurants, hi
havia botigues, hi havia més feina, en definitiva. 

Per tant jo el que li demanaria, a vostè, és que en poques
paraules retorni a Eivissa els diners i les eines de promoció
turística perquè així...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

...crec que ens anirà molt millor a tots. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Mire, Sr. Diputado, sobre cuáles son los objetivos que
pueden hacer que mejore la asistencia de turistas a la isla de
Ibiza podíamos hacer un gran debate; se puede hablar de la
conectividad, evidentemente si no hay conectividad no habrá
turistas, pero yo iría mucho más allá, mucho más allá como se
ha comentado antes, yo iría a la mejora de producto, y en eso
estamos y en eso nos vamos a ocupar. Evidentemente yo creo
que nadie tiene ninguna duda de que pese a las circunstancias
económicas heredadas nuestra promoción, y necesitaremos
evidentemente unos cuantos meses más, va a ser una buena
promoción. Nosotros la vamos a realizar así e indudablemente
vendrá, con toda seguridad, vendrá la conectividad.
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Lo que no vamos a hacer nunca, lo que nosotros no vamos
a hacer es lo que pretendieron hacer ustedes, a todas luces
ilegal, que es ofrecer 1,7 millones de euros a Air Nostrum para
que cubriera unas determinadas líneas y al final, efectivamente,
esto se le propuso, dijeron que no se tenía que contar hasta las
elecciones, no lo contaron hasta las elecciones pero es que luego
no lo pagaron...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

...es que luego no lo pagaron. Muchas gracias.

I.7) Pregunta RGE núm. 747/12, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni per a l'execució de
les obres del Port de Ciutadella.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 747/12, relativa a conveni per
a l’execució de les obres del port de Ciutadella, que formula la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, a la
reunió que el conseller de Turisme, Sr. Carlos Delgado, va
mantenir el passat 24 de gener amb la nova ministra de Foment
s’interessà, entre altres qüestions, pel compliment del conveni
firmat dia 30 de desembre del 2010 per l’anterior president de
la comunitat autònoma, Sr. Antich, i el ministre de Foment, Sr.
José Blanco, per a les obres d’infraestructura amb càrrec als
fons estatutaris. Concretament el conseller es va referir a la
partida de 16 milions d’euros per construir el nou port de
Ciutadella a Son Blanc que s’havien d’haver pagat el 2011.
Aquesta quantitat apareix expressament recollida al conveni
subscrit pels dos governs socialistes, tota vegada que per a
aquesta infraestructura portuària hi ha consignada una
finançació finalista de 14 milions del 2010 i 16 milions del
2011. 

Pel que fa al 2011, Antich i Blanco van acordar que “será
objeto de la firma de una adenda al presente convenio”. Ens
trobam al febrer de 2012, s’han celebrat eleccions i hi ha hagut
canvi de govern, primer en aquesta comunitat i després al
Govern d’Espanya, i avui aquells que governaven i firmaven
convenis ja no decideixen aumon, perquè així ho ha determinat
la voluntat popular. I aquesta oposició és la que avui ens ve amb
exigències i reclamacions al nou govern del Partit Popular, quan
ells no saben que per reclamar i exigir s’ha de tenir credibilitat
i fiabilitat.

Perquè, Sr. Conseller, on són els 16 milions d’euros que es
va comprometre a pagar el govern del PSOE durant el 2011 per
construir el port de Son Blanc? On han anat a parar aquests
doblers? Ho van desviar a altres compromisos, com ja era
habitual, com als pisos de l’IBAVI, a la compra de mobles de

disseny per a la Conselleria de Presidència, o a la compra de
quadres a la Conselleria d’Obres Públiques que van acabar als
porxos? 

Per tant, Sr. Conseller, en quina situació ha trobat el nou
govern el conveni que van firmar els senyors Antich i Blanco
per finançar les obres del port de Son Blanc a Ciutadella?
Gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, Esports i Ports.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, este convenio se
firmó el 30 de diciembre de 2010 y efectivamente estaba
relacionado con la construcción del puerto de Ciudadela, y hay
que distinguir dos partes, una que es la parte que efectivamente
se pagó y que era objeto del convenio en si, y una parte, que
eren 14 millones de euros, una parte que era una adenda que se
tenía que firmar de 16 millones de euros. Esa adenda nunca se
firmó, nunca se firmó porque no habíamos cumplido con los
planes de déficit.

Y en cuanto a los 14 millones de euros que se pagaron a la
firma del contrato, pues de esos 14 millones de euros 8 millones
de euros se destinaron a Puertos de las Islas Baleares, pero 6
millones se destinaron a ayudas a la antigua conselleria de
Vivienda, tales como subvenciones a primera hipoteca,
rehabilitación de viviendas, compra de viviendas, rehabilitación
para alquiler, ayudas a promotores, etc. En fin, los batiburrillos
y las desorganizaciones propias de un gobierno incompetente.

De todas maneras al final tampoco fue posible firmar la
adenda, porque como no cumplían con los planes de déficit,
pues fue realmente imposible. Tuvo que ser este gobierno,
gracias a la tarea del vicepresidente económico, que consiguió
lo que ustedes habían sido incapaces de hacer, en un breve
tiempo...

(Remor de veus)

...y efectivamente..., si se pueden callar podré continuar..., y
efectivamente no se pudo en esos momentos firmar esa adenda,
pero esperamos, tras la reunión con la ministra de Fomento, que
ese dinero llegue y al final se arregle el desaguisado a los que
ustedes nos suelen dejar acostumbrados.

Muchas gracias.

(Aldarull a la sala)
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I.8) Pregunta RGE núm. 748/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a plecs de condicions que regiran la
contractació de l'explotació del Palau de Congressos.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 748/12, relativa a plecs de
condicions que regiran la contractació de l’explotació del Palau
de Congressos, i que formula la diputada Sra. Lourdes Bosch i
Acarreta, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados. Todos los sectores coinciden en la importancia para
nuestras islas del turismo como motor económico, creador de
trabajo y riqueza, así como en la importancia de conseguir
desestacionalizar la temporada turística. Con esta motivación,
precisamente, nació el Palacio de Congresos, que ha sido
reivindicado durante muchos años por el sector turístico. Fue el
Partido Popular el que empezó todos los trámites para su inicio,
y es el Partido Popular el que conseguirá que sea una realidad.

El pasado enero el Consejo de Administración del Palacio
de Congresos aprobó los nuevos pliegos de condiciones del
concurso para su gestión. Ésta es la diferencia entre decir y
hacer. En la pasada legislatura el pacto de progrés decía que
creía en el Palacio de Congresos, que apostaba por el Palacio de
Congresos, pero con su brillante gestión lo único que consiguió
fue que abandonaran el proyecto primero la empresa Iberostar,
luego la empresa Barceló, y por último que se paralizaran las
obras. Un éxito detrás de otro. Cuando según quienes toman el
timón del barco los mejores marineros salen despavoridos.

Por el contrario el Partido Popular hace, y ha quedado
demostrado con hechos que realmente el Palacio de Congresos
sí es una prioridad para esta comunidad autónoma, porque
vivimos del turismo y porque entendemos que es vital su
desestacionalización. Este gobierno popular ha hecho en siete
meses lo que el pacto de progrés no fue capaz de hacer en sus
cuatro largos años de gobierno: aprobar los nuevos pliegos. Por
eso, Sr. Conseller, ¿podría explicar, por favor, las líneas básicas
de los pliegos de condiciones que regirán la contratación de la
explotación del Palacio de Congresos?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, voy a intentar dar
rápidamente los puntos básicos resumidos en cinco aspectos.

El uno és que el concurso es por el conjunto del complejo,
si bien se podrán presentar tanto una única empresa como varias
empresas en UTE para explotar de manera separada las tres
unidades de explotación del complejo, como son el hotel, el
Palacio de Congresos y el aparcamiento.

Punto número 2. De manera intencionada, buscando la
mayor solidez del futuro concesionario, se han establecido unos
mínimos bastante exigentes en cuanto a la solvencia de los
licitadores: a) capacidad de obtener financiación de al menos 20
millones de euros; b) patrimonio neto contable en último
ejercicio de al menos 30 millones de euros; i c) facturación
anual en los últimos tres años de al menos 150 millones de
euros.

Tres. En cuanto a los criterios de adjudicación, hay dos tipos
de criterios, unos ponderables en función de un juicio de valor,
y otros evaluables de forma automática. En cuanto a los
primeros, que suponen 40 puntos, hay tres subapartados:
proyecto de explotación, 30 puntos; plan económico-financiero,
7,5 puntos; y mejoras, 2,5 puntos. En cuanto a los criterios
evaluables de forma automática, que son 60 puntos, el canon
inicial serían 35 puntos, la renta fija 20 puntos y la renta
variable 5 puntos. 

Punto número 4. En cuanto al precio del contrato el canon
inicial es de 11,5 millones de euros, como mínimo se pagará por
el concesionario en un plazo máximo de 15 días naturales desde
la firma del contrato. En cuanto a la renta fija, que es 1,5
millones de euros, su devengo comenzará el día de la puesta a
disposición del edificio por parte del órgano de contratación. Y
en cuanto a la renta variable será un porcentaje sobre el
beneficio bruto de explotación, sin que se establezca en este
epígrafe ningún mínimo.

Y en cuanto al punto número 5 y último, que son los plazos,
el límite para la presentación de ofertas es de dos meses, con lo
cual termina el 31 de marzo; la adjudicación del contrato será la
tercera semana de abril, y el plazo de contrato será de 40 años
desde la puesta a disposición de la infraestructura al
concesionario. Muchas gracias.

I.9) Pregunta RGE núm. 751/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a coordinació de l'acció exterior en relació amb la
Unió Europea.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 751/12, relativa a coordinació
de l’acció exterior en relació amb la Unió Europea, que formula
el diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Presidència,
no tenim cap dubte que l’acció exterior del Govern de les Illes
Balears és una qüestió de vital importància pels interessos
estratègics que té la nostra comunitat autònoma a les
institucions comunitàries, sobretot quan parlam d’una comunitat
com la nostra, en la qual el fenomen de la insularitat marca el
nostre dia a dia, essent necessària la implicació de les
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administracions públiques, les quals han d’actuar de manera
efectiva i coordinada. 

L’acció exterior del nostre govern té una dimensió de
caràcter transversal que es projecta sobre tot un seguit de
matèries, per la qual cosa es fa necessària la creació
d’instruments jurídics i polítics de coordinació i de cooperació
que s’adaptin a l’actual estructura orgànica del Govern i de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Tots sabem que les diferents conselleries del Govern fan una
feina extraordinària en el seguiment de programes i projectes
cofinançats o promoguts per la Unió Europea que són
imprescindibles per al desenvolupament d’una regió insular com
la nostra.

Per aquest motiu, i davant la gran importància que aquest fet
suposa per a les Illes Balears, li volem demanar quines
polítiques pensa impulsar des de la seva conselleria per
coordinar l’acció exterior del Govern en relació amb la Unió
Europea. I també donar-li l’enhorabona perquè veim que vostè
es reuneix amb aquelles comunitats o amb aquelles regions que
tenen singularitats comunes a les nostres i d’aquesta manera
s’està fent feina perquè les Illes Balears puguin ser una regió
capdavantera a la Unió Europea.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, desde el
Govern de les Illes Balears apostamos firmemente por Europa.
Por este motivo ya hemos unificado esfuerzos y hemos
integrado el Centro Balears Europa en la Conselleria de
Presidencia, para que desde ésta se pueda coordinar mejor todo
lo que es la acción exterior del Govern.

El siguiente paso a dar es dinamizar la Comisión
interdepartamental de acción exterior como mecanismo para
garantizar la coordinación y cohesión de la acción exterior
llevada a cabo por el mismo. En estos momentos la Conselleria
de Presidencia está tramitando un decreto que regula la
Comisión interdepartamental y esperamos poder convocar la
primera reunión a final del mes de marzo. El cometido esencial
de esta comisión es crear un marco de trabajo que mejore la
coordinación política y técnica de las actuaciones en materia de
acción exterior. 

En este sentido, cabe 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, así como
el seguimiento de programas y proyectos cofinanciados o
promovidos por la Unión Europea. 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.

En resumen, este Govern mantendrá una política muy activa
dentro del ámbito regional europeo, participando en los consejos
de la Unión Europea y solicitando en la programación de los
futuros fondos europeos, que estos futuros fondos tengan en
cuenta nuestras reivindicaciones.

Muchísimas gracias.

I.10) Pregunta RGE núm. 753/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a posada en marxa de l'operatiu davant fenòmens
meteorològics.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 753/12, relativa a posada en
marxa de l’operatiu davant de fenòmens meteorològics
adversos, que formula el diputat Sr. Alejando Sanz i Benejam
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, desde
hace unos días la ola de frío ha sido y es la protagonista de
nuestra comunidad autónoma. La nieve, como actor principal,
tiñó de blanco nuestras islas y esta nevada fue más importante
que la generada la anterior vez el año 2005. 

Este fenómeno meteorológico adverso hace que sea de suma
importancia la coordinación de todos los organismos implicados
en la gestión de emergencias, como son los responsables del
112, protección civil, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado, entre otros. Nuestra comunidad de hecho ya tiene
establecido un protocolo en el supuesto caso de aparición de
estos fenómenos, todo ello con el objetivo de establecer la
manera de actuación y la coordinación de estos organismos.
Dicho protocolo se concreta principalmente en: primero, hacer
una rigurosa valoración del riesgo, con una delimitación
espacial y temporal de sus efectos; segundo, crear un sistema de
alerta precoz que permita adoptar medidas preventivas para
poder actuar en caso de necesidad con eficacia; y tercero,
transferir toda la información a los organismos competentes y
coordinar la actuación de todos ellos de una manera coherente
y organizada.

Por todo ello formulamos la siguiente pregunta: ¿cuáles han
sido las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de
Emergencias hace dos semanas con el fin de coordinar la puesta
en marcha del operativo correspondiente ante la llegada a las
Islas Baleares de fenómenos meteorológicos adversos?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Administracions Públiques.
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, una vegada vam rebre
l’avís de l’Agència Estatal de Meteorologia dimecres dia 1 de
febrer, sobre la imminència de diversos fenòmens adversos,
previsiblement intensos, la Direcció General d’Interior,
Emergències i Justícia va declarar conseqüentment l’índex de
gravetat 0 del Pla Meteobal, convocant als grups de suport
tècnic, amb els diversos operatius del citat pla. 

Cal destacar que a aquest grup li correspon la determinació
i la planificació de les mesures necessàries per neutralitzar
l’emergència o mitigar les conseqüències i restablir la
normalitat, en el cas que hi hagués danys. En aquesta reunió es
confirma -ho fan els experts, evidentment- l’arribada d’una
previsible onada de fred, no només es considera delicada, sinó
que es qualifica d’extraordinària, dit pels propis experts. En
conseqüència i per resumir, es van posar en comú els dispositius
adequats i es van activar els necessaris per fer front a la situació
i sobretot per prevenir els ciutadans. 

Dijous dia 2, quan es decreta l’IG-1, que avui encara es
manté, en funció de la informació facilitada per l’Agència
Estatal de Meteorologia, la Direcció General d’Interior s’integra
també en el protocol activat pel Consell de Menorca. I divendres
dia 3 es torna a convocar el grup de suport tècnic a Mallorca per
fer el seguiment del que passa a tot l’arxipèlag. 

Una altra acció a mencionar i donada la inquietud percebuda
per part de la comunitat educativa, va ser la reunió amb diversos
departaments el passat dia 8 i que varen considerar oportú
prendre mesures, com la cancelAlació de sortides escolars fins
divendres dia 10 de febrer.

Estic convençut que el dispositiu, les alertes i els consells
oferts constantment als ciutadans de les illes amb més riscs,
especialment de Mallorca i Menorca, tenen molt a veure amb
unes xifres d’incidència relacionada amb els fenòmens
adversos, com puguin ser neu, fred i especialment el vent; i
considerablement baixes, 195, des de dia 3; i que no haguem de
lamentar cap víctima, a excepció de la intoxicació de dues
persones per inhalació de monòxid de carboni. Fins a les 8
d’avui mateix i des de dimecres 3 de febrer, les telefonades que
van atendre els operadors de l’112 varen ser 19.207. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 760/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a proposta de declaració d'obligacions
de servei públic.

Passam a la pregunta número 11, RGE núm. 760/12, relativa
a proposta de declaració d’obligació de servei públic, que
formula la diputada Sra. Joana Barceló i Martí del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, fa entorn a sis
mesos el president, el Sr. Bauzá, en el I Fòrum a Menorca de les
Illes Balears i Canàries, assenyalava i optava per la declaració
d’obligació de servei públic, sobretot en temporada baixa, entre
illes i la península, dels vols. 

A partir d’aquí, la pregunta és clara: quina és la proposta que
el conseller de Turisme ha presentat al Govern de l’Estat de
contingut entorn a aquesta declaració de servei públic?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, según el artículo 103
de la Ley 66/97, el Gobierno debe proceder a la declaración de
servicio público de los tráficos aéreos de los archipiélagos con
el territorio peninsular. Eso es una realidad y esta declaración la
tiene que realizar previa consulta a los gobiernos de Canarias y
Baleares y debe financiarse con cargo al porcentaje del importe
de la recaudación del ente. Así están en estos momentos los
fundamentos jurídicos en relación a la materia.

En cuanto a los parámetros, que es lo que nosotros hemos
ido a gestionar y hemos solicitado y vamos a estar
permanentemente pendiente de ellos, buscamos los mismos que
Canarias, prácticamente, la misma situación que para Canarias,
e introducimos las medidas que ya habíamos comentado para la
OSP interislas, solicitamos que se introduzcan también en la
OSP del tráfico con la península, como son la tarifa universal
para cualquier viajero, es decir que sea un precio único, con
independencia de los descuentos que se apliquen a los grupos y
sin que se tenga que comprar la ida y la vuelta, y el código
compartido, que ya habíamos comentado la semana pasada para
los vuelos interislas pues que se aplique también a los vuelos de
las islas con la península.

Y, por último, lógicamente hacer una referencia especial y
un énfasis especial en los vuelos de las islas menores, de
Menorca y de Ibiza en temporada baja.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Li fèiem aquesta pregunta perquè ja és bastant urgent
començar a concretar continguts. Més que res perquè saben
perfectament que aquest serà un tràmit llarg, prou difícil. Per
tant, tornar a viure una temporada baixa com la que vivim
enguany, amb la manca de freqüències i de vols, vertaderament
suposa unes dificultats econòmiques brutals pel que fa
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referència..., jo crec que a totes les illes, però evidentment d’una
manera molt especial a Menorca i a Eivissa.

Per tant, després de sis mesos sí que ens agradaria que
poguessin avançar d’una manera més concreta aquests
continguts. Tenguin tot el suport a més a més de treballar en
aquest sentit, perquè el que crec que no hauríem de tornar a
viure és una temporada com la que estam vivint, aquesta
temporada, que suposa unes reduccions de connectivitat ja sigui
generals, com les lligades a la supressió d’Spanair
vertaderament molt dures. Mallorca ha perdut més d’un 16% de
connectivitat, Menorca prop d’un 22%, i Eivissa un 16%. Per
tant, aquestes dificultats d’ajudar a reactivar economia,
difícilment ho farem sense connexions aèries.

I a partir d’aquí, vostè em podrà replicar que nosaltres vam
deixar de fer, que nosaltres..., però les xifres canten i ja li ho dic
d’entrada. Aquesta temporada, aquest hivern han perdut. A
partir d’aquí el que hauríem de fer és aconseguir recuperar i
millorar el que teníem l’any passat, no massa més enfora, també
en crisi econòmica, però com a mínim recuperar. Si perdem
molt més temps no hi serem a temps.

I em preocupa una altra cosa, tenim el suport de Canàries,
però no sé si tenim el del Partit Popular. De les dues mocions
presentades i registrades del Partit Popular, cap no demana la
declaració de servei públic. I el Sr. Rodríguez també va ratllar
molt clar que no n’hi hauria. Per tant, tot el suport.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Evidentemente la situación, Sra. Diputada, es complicada.
Pero evidentemente hemos unos meses mucho más que ustedes
en años, porque ustedes...

(Remor de veus)

¿Cuándo reunió usted al comité para la gestión
aeroportuaria? Nunca, era normal, eran tropocientos, no se
podían poner de acuerdo nunca, es muy normal. Nosotros lo
tenemos mucho más fácil. Lo pensamos y lo hacemos. Y se lo
hemos pedido a la Sra. Ministra. Ustedes no fueron a pedir
absolutamente nada, no pidieron la OSP, no reunieron jamás a
la Comisión para la cogestión aeroportuária. No hicieron
absolutamente nada. Y ahora lo único que saben hacer es
quejarse, quejarse.

Entonces nosotros evidentemente lo que no haremos en
ningún momento es hacer, primero lo que ustedes hicieron,
usted ofreció 1,7 millones de euros a Air Nostrum, usted y luego
no los pagó..., 

(Remor de veus)

Sí, ya está bien, pero usted lo hizo y luego no los pagó.
Nosotros evidentemente esto no lo haremos. Lo que usted sí
podría hacer es contestar los e-mail en los que se le solicitan
ideas para llevar a Madrid y que tampoco contestó...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Conteste, señora.

(Aplaudiments i petit aldarull)

I.12) Pregunta RGE núm. 749/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Virtuts Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes agràries i ramaderes.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 12, RGE núm. 749/12, relativa a ajudes
agràries i ramaderes que formula la diputada Sra. Maria Virtuts
Marí i Ferrer del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, crec que no fa falta justificar la importància que per
al sector agrari i ramader tenen les diferents línies de
subvencions que des de fa molts d’anys dins el Pla de
Desenvolupament Rural, es donen a totes les comunitats
autònomes amb fons d’Europa, de l’Estat i de la comunitat
autònoma. La importància d’aquest sector per a la nostra
economia, per a la nostra societat i jo diria que per al nostre
medi ambient, crec que està fora de tot dubte.

Per això són especialment greus els retards que s’han
produït, sobretot a partir de l’any 2008, a la passada legislatura,
on han patit injustificats retards els pagaments, per exemple de
línies tan importants i transcendents com són els joves
agricultors, millores d’explotacions agràries o empreses
agroalimentàries, de les quals tots parlam com una eina bàsica
per potenciar aquest sector, pel valor afegit que suposa i pels
productes de qualitat que posen en el mercat. I després a l’hora
de la veritat crec, pel que he vist en els mitjans de comunicació,
que ens trobam, a part del retards ja esmentats, que fins i tot que
hem gastat els sous que varen venir de l’Estat l’any 2011 i hem
hagut de posar de la butxaca dels ciutadans de les Illes Balears
el que altres varen gastar en temes que no eren precisament
ajudes, ni als joves agricultors, ni a la millora de les
explotacions, entre altres, ni a les empreses agroalimentàries.

Per tot això, Sr. Conseller, li demanaríem que ens expliqués
què ha fet vostè des que ha arribat a la conselleria i si realment
són capaços de posar-nos al dia amb aquestes subvencions
endarrerides. I si podem o no podem fer front a aquesta part
estatal i que crec que a més és un requisit per no perdre la part
europea d’aquestes subvencions.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, aquesta
pregunta va bé en aquests moments perquè la setmana passada
vaig llegir unes declaracions, supòs que influïdes pel fred que
deu haver congelat el xip de la memòria a qui les va fer, dient
que no es pagaven les ajudes. I ve molt bé perquè, escolta, una
cosa és estar passius com ens diuen a nosaltres i una altra és
estar absents, com han estat durant quatre anys. Durant 4 anys
perquè encara tenc el llistat de coses que s’estan pagant a dia
d’avui del 2007, no només del 2008. Ho dic per a algú d’aquests
que parla molt, si vol li ho donaré, encara queden 139.552,24
del 2007, 8.099 del 2007. I tot un rosari de coses que vénen del
2008, 2009 i 2010 i del 2011 que estan en tramitació. Ho dic per
si ho volen penjar al Twitter, perquè veig que hi ha gent que és
molt aficionada, ja l’hi poden penjar, a això.

(Aplaudiments)

El que hem pagat des de dia 1 d’octubre del 2011 a 31 de
desembre del 2011 és un total de 30.823.752 euros. I les
partides principals que destaquen són una de fruita de closca de
3.707.000, una d’augment de valor afegit de productes
d’1.066.000, una altra d’instalAlació de joves agricultors de
996.000, una altra de modernitzacions d’explotacions agràries
de 3.692.000, la grossa de cada any, que l’únic que hem fet ha
estat ser molt més àgils del que havien estat fins ara, són ajudes
que es donen cada any, de 19.368.000. Bé, un total de
30.823.000, com els he dit. I des de dia 1 de gener del 2012 a
dia 10 de febrer del 2012 es varen pagar 3.688.000 més, en
ajudes tan importants com agricultura ecològica, races
autòctones, etc., que són d’1.367.000 euros.

En definitiva, no ho hem pagat tot encara, la situació que ens
diuen moltes vegades que n’hem de deixar de parlar, jo entenc
que algú vulgui que deixem de parlar d’això, però una herència
enverinada com la que ens han deixat no s’arregla ni en un any,
ni en dos, ni en tres; pagarem els plats romputs durant molts
d’anys, dins el sector agrari ho pagarem durant molts d’anys
perquè no es varen prendre les decisions que s’havien de
prendre o no se’n prengueren quan tocava, perquè no pagaren ni
el llum! I això em fa vergonya.

Gràcies.

(Aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 754/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla joventut en acció 2012.

Pregunta número 13, RGE núm. 754/12, relativa a Pla
joventut en acció 2012 i que formula la diputada Sra. Margalida
Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. El Programa joventut en acció és un
programa de la Unió Europa que té per objectiu desenvolupar i
donar suport a la cooperació en l’àmbit de la joventut. Està
dirigit a fomentar la participació dels joves en la vida pública,
en particular dels més vulnerables i de les persones amb
discapacitat, així com el suport a la iniciativa d’empresa i a la
creativitat.

Són molts els que creim que la nostra joventut té molt a dir
en el procés de construcció democràtica de la nostra societat i
de les nostres institucions. Tot i que en els darrers temps se’ls
ha deixat de banda, s’han fet unes polítiques de joventut
d’esquena als joves i no s’ha solucionat el seu gran problema,
que és l’elevada taxa d’atur juvenil. No ens podem permetre que
la generació millor preparada, la generació capaç d’anunciar
règims totalitaris arreu del món en favor de la democràcia i la
generació capaç de canviar tot un mode de comunicació entre
les persones, sigui considerada una generació perduda.
Senzillament necessiten mecanismes fets per a ells i amb ells,
mecanismes que arribin a la societat juvenil, una societat que en
la seva gran majoria no és una societat associada i en permeti’n
la seva participació; mecanismes com aquest programa europeu,
que té entre els seus objectius promoure la ciutadania activa
dins els més joves, potenciar la solidaritat, afavorir l’enteniment
entre joves de diferents països, contribuir a millorar la qualitat
dels sistemes de suport als joves i la capacitat de les
organitzacions en l’àmbit de la joventut i afavorir la cooperació
europea en l’àmbit de la joventut. 

Per això li demanam, Sr. Conseller, en què consisteix el Pla
de joventut en acció 2012 en què participa el Govern balear?
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada. Després de la
seva introducció realment a la part inicial voldríem afegir dos
punts. Un que efectivament en aquest programa sobre joventut
en acció, el que pretén la Unió Europea és bàsicament posar en
aquesta convocatòria de 9,5 milions cap a Espanya, gestionada
per l’Agència Nacional Espanyola de la qual en formam part,
una destinació enguany de 224.000 euros en projectes per a
intercanvis, iniciatives, projectes de democràcia participativa,
voluntariat europeu i cooperació amb països associats a la Unió.
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Però el problema que ens trobàvem és que realment joves,
regidors de joventut, coordinadors de casals de joventut,
responsables, en definitiva, de promoure l’associacionisme, no
acabaven de conèixer ben bé el mecanisme, que l’han de
solAlicitar les pròpies associacions o joves. I el que hem pensat
és destinar de l’ordre de 160.000 euros per organitzar, a banda
del propi programa, nosaltres organitzar cursos de formació a
totes les illes per donar a conèixer com formar joves que puguin
participar en servei de voluntariat europeu; com ajudar els joves
a programar i a preparar un projecte per poder-lo presentar, com
informar els regidors i coordinadors, quan i com es poden
solAlicitar. Per tant, és la primera vegada que es fa una part
prèvia formativa, que sempre en parlam, tan important com el
propi pla; si no es coneix quan i com es fa ni els terminis en què
la Unió ho examina, malament anam, no podem arribar a
aquestes subvencions.

Per tant, sí que destacaria la tasca dels responsables i dels
tècnics d’apuntar i poder donar suport econòmicament enguany
a la formació dels responsables per poder després solucionar i
poder accedir a aquestes ajudes de la Unió.

Gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 755/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunió de la Mesa de transport aeri.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 14, RGE núm. 755/12, relativa a reunió de
la Mesa de transport aeri, que formula el diputat Sr. Carlos Luis
Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. La insularidad y el predominio
turístico en nuestra economía conceden una importancia
singular al transporte aéreo y sus infraestructuras en nuestra
comunidad. Destacar así el acierto de incluir las materias de
aeropuertos y puertos en la conselleria que representa nuestro
principal motor económico, el turismo, así como las necesidades
de movilidad de los propios residentes.

La política del anterior Govern fue de ocultismo, como los
conocidos 1,7 millones de euros prometidos a una compañía
aérea y no cumplidos que creo que suenan. Y pasividad, con la
destrucción de 2.315 empleos por cierre y traslado de empresa
a la península. O las acalladas subidas tarifarias, por no hablar
de los recientes 40.000 millones de euros de agujero socialista
que nos ha dejado el Ministerio de Fomento.

El actual Govern tiene un claro compromiso con turistas y
residentes, siendo prioritaria la conectividad, una participación
determinante en nuestros aeropuertos, como así se pide, y evitar,
como lo ha dejado bien claro el conseller, la competencia
ruinosa entre otras. 

Hay que destacar la importancia de las convocatorias del
Foro de l’Illa del Vell en Menorca y el posterior Foro de los
Archipiélagos en Tenerife por sus importantísimas resoluciones.

El cierre de Spanair ha demostrado la rapidez de respuesta
del Govern para afrontar el problema: presencia de altos cargos
desde el minuto cero en el aeropuerto; contacto permanente con
el Ministerio de Fomento; aplicación de las llamadas tarifas de
rescate; convocatoria extraordinaria de la Mesa de Transporte
Aéreo, que aglutina empresas y administración, y la posterior
reunión en el ministerio con lo tratado, creo que es una gran
labor.

Por ello, Sr. Conseller de Turismo, ¿podría explicar la
reunión de la Mesa del Transporte Aéreo del pasado 2 de
febrero? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme i Transports.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente y gracias Sr. Diputado.
Efectivamente, la Mesa se reunió con carácter extraordinario
habida cuenta de la situación, el cierre de Spanair, para analizar
en qué medida podía afectar a nuestra conectividad aérea.

El primer punto que se trató era la repercusión exacta que
tenía el cierre de Spanair sobre nuestra conectividad, porque se
habían barajado varios porcentajes; se aclaró que no era el 20%
sino que era del 7% y que, concretamente, en las islas afectaba
de la siguiente manera: en Mallorca, en temporada alta, un 4,2%
de los movimientos, un 6,7 en temporada baja; en Eivissa un 4,4
en alta y un 9,8 en baja; en Menorca, un 9,2 en alta y un 11,7 en
baja.

Y aparte se reunieron una serie de solicitudes para trasladar
por parte del director general, que se desplazaba a Madrid al día
siguiente, donde tuvo una serie de reuniones con responsables
del Ministerio de Fomento, y que fueron las siguientes: la
reiteración de la petición ya efectuada a la ministra, relativa a la
declaración de obligación de servicio público de los vuelos entre
Baleares y la península; la realización de un estudio para
comprobar si se había producido un aumento de las tarifas de
los billetes tras el cese de las operaciones de Spanair; el trato
por igual para todas las compañías aéreas por parte de AESA;
el control sobre la competencia ruinosa; la petición de que las
comunidades autónomas no subvencionaran a las compañías
que ejercen esa competencia ruinosa; el estudio de una posible
diferenciación de las tasas aeroportuarias para la temporada alta
y baja, y otras políticas específicas en materia de tasas.
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Igualmente, se agradeció a la ministra su rápida actuación en
relació al establecimiento de las tarifas de rescate y la
eliminación de las tasas aeroportuarias. También hubo un
agradecimiento especial a la Conselleria de Sanidad y
concretament a su director general de Salud Pública y Consumo,
por estar ahí al pie del cañón, tramitando, intermediando en 360
y pico reclamaciones que fueron haciendo los perjudicados. Por
supuesto el director general de Aeropuertos, dependiente de la
Conselleria de Turismo, también estuvo al frente y en el
aeropuerto intentando gestionar la crisis.

Nuestro presidente estuvo en contacto permanente con la
ministra de Fomento para tener información al momento de lo
que iba ocurriendo. Y también Iberia Exprés anunció su
intención de operar entre las tres islas y Madrid de marzo a
octubre y Orbest Airlines expresó su propósito de cubrir la línea
Madrid-Maó desde el 13 de febrero hasta finales de abril.

Muchas gracias.

I.15) Pregunta RGE núm. 756/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del conseller
d'Administracions Públiques amb el ministre de Justícia.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 15, RGE núm. 756/12, relativa a reunió del
conseller d’Administracions Públiques amb el ministre de
Justícia, que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i
González del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller d’Administracions Públiques, ens consta la feina que
fa vostè i la resta de consellers per mantenir reunions de feina
amb el nou Govern central per tal de garantir la defensa dels
interessos dels ciutadans de les Illes Balears. Un d’aquest
problemes que tenim és, precisament, l’administració de
justícia, una competència que, malgrat tots els anuncis, encara
no tenim transferida i que difícilment es podrà fer en breu
donada la situació pressupostària de l’Estat espanyol.

Malgrat la legislatura passada el Govern de les Illes Balears
va crear tota una direcció general de justícia, no va tenir cap
resultat positiu i sí molta despesa innecessària, perquè no era
precisament molt austera.

Dit això, ens consta que vostè va traslladar a la passada
reunió de dia 1 de febrer, que va tenir amb el ministre de
Justícia, Sr. Gallardón, la importància de tenir en condicions
aquesta administració que té tantes mancances a les Illes
Balears de mitjans i d’inversions per palAliar la seva
sobresaturació i els seus dèficits; com també li va traslladar les
inversions urgents i necessàries a Maó, Ciutadella, Eivissa, a
Palma o als nous Jutjats de Calvià.

Per això volem conèixer quins compromisos i quina resposta
va tenir del ministre a totes aquestes peticions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Te la paraula el Sr. Conseller d’Administracions Públiques.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, la valoració que faig
és bona perquè hem trobat en el Govern central un interlocutor
que, a més d’haver-se preocupat per posar-se al dia de totes les
qüestions que afecten la situació de la justícia a les nostres Illes,
s’ha compromès a treballar sobretot tots els temes que hi havia
pendents i que li hem posat damunt la taula.

El ministre Ruíz Gallardón, que ens va rebre a la directora
general i a jo mateix, amb companyia del nou secretari d’Estat,
el Sr. Fernando Román García, està decidit -això ens va dir- a
impulsar tots els temes que el seu departament té compromesos
amb aquesta comunitat autònoma. I en aquest sentit, el titular de
Justícia ens va confirmar la seva intenció d’executar els obres
de totes les infraestructures pressupostades per Madrid i que
tenguin tots els tràmits corresponents ben fets.

En el cas del nou edifici judicial de Maó, que ja està a la
seva fase final, per a la seva entrega, per al seu lliurament i el
seu ús, la intenció del ministre era plantejar la possibilitat de
visitar Menorca i procedir a la seva inauguració, si la seva
agenda ho permet, abans del pròxim estiu.

Pel que fa a les infraestructures d’Eivissa, com ja he
comentat, el seu compromís és tirar endavant amb totes les
previsions que siguin viables des d’un punt de vista tècnic i
econòmic, havíem d’entrar en més detall per tal de poder veure
i analitzar els diferents expedients que estan damunt la taula.

El ministre també ens va comentar que estava decidit a
reunir les comissions bilaterals d’ambdues administracions per
a un intercanvi d’informació prèvia a les qüestions a
desenvolupar.

I pel que fa referència al que vostè ha comentat en darrer
lloc, en el traspàs de les competències de Justícia, li he de dir
que hi ha una clara sintonia entre el ministeri i aquest govern, ja
que entenem que no es poden transferir fins que la situació
econòmica permeti fer-ho amb les condicions òptimes i
pertinents per a aquesta comunitat autònoma, cosa que, per altra
banda, no vol dir que no haguem començat a treballar ja en
l’actualització de les valoracions deixades per l’anterior equip
de govern, i l’avaluació de les necessitats que hi ha avui en dia.
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En definitiva, ho he dit al principi, la valoració és bona, és
positiva i s’han establert almanco les línies de treball de cara a
un futur.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.16) Pregunta RGE núm. 761/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a interrupció voluntària de l'embaràs.

Pregunta número 16, RGE núm. 761/12, relativa a
interrupció voluntària de l’embaràs, que formula el diputat Sr.
Antoni Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, como
usted sabe, la conselleria está obligada por ley a facilitar el
derecho al aborto en un centro público o en uno privado,
acreditado, asumiendo directamente el abono de esa prestación.
En estos momentos su conselleria está incumpliendo la Ley
orgánica, vulnerando los derechos fundamentales de las
mujeres; necesita, y lo sabe, la colaboración de las clínicas
privadas, pero ha decidido resolver, unilateralmente e
ilegalmente también, los convenios con las clínicas privadas, y
va a tener que pagar indemnizaciones. No lo hará de su bolsillo,
como pedía su compañero de Gobieno, el Sr. Company, no lo
hará de su bolsillo, pero me interesa más el lado humano que el
legal y administrativo.

Su política, además de ser ilegal, supone un grave riesgo
para la integridad psíquica y física de las mujeres, ya que las
mujeres sin recursos pueden tener que recurrir a soluciones
clandestinas. Usted en estos momentos está dificultando que las
mujeres puedan ejercer un derecho reconocido en ley orgánica.
Todavía le tengo el aprecio suficiente para considerar que no es
idea suya hacer sufrir a las mujeres y que no está satisfecha con
lo que ha hecho, por eso les pregunto, Sra. Consellera, si está
satisfecha de cómo ha gestionado la interrupción voluntaria del
embarazo.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut i Família.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Sí, mire, Sr. Diputado, como usted ha dicho, se está
estableciendo un nuevo circuito, un nuevo protocolo que hace
pocas semanas que ha empezado a funcionar para cumplir este
artículo 19 que usted ha citado, en el que dice, además, otra
palabra: “... que se realizará en centros privados en casos
extraordinarios”, extraordinariamente se hará la interrupción
voluntaria del embarazo en casos extraordinarios, lo habitual ha
de ser que se haga en la pública, que és lo que estamos haciendo
y por lo que estamos trabajando. Y como le digo, este protocolo
lleva pocas semanas en marcha y estamos trabajando para

solventar cualquier inconveniente que pueda surgir y, sobre
todo, para cumplir la ley y para proteger los derechos de las
mujeres. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sra. Consellera, estamos de acuerdo en que tiene que
hacerse principalmente la interrupción voluntaria en centros
públicos y, excepcionalmente, como evidentemente dice la ley,
en centros privados, pero es que, con estos cambios que están
llevando a cabo, durante el pasado mes de enero más de 140
interrupciones voluntarias del embarazo se llevaron a cabo en
el limbo asistencial en el que se ha colocado en este momento
a las mujeres.

Usted tiene encima de su mesa un montón de facturas, de
dinero que se les ha obligado, ilegalmente, a las mujeres a
adelantar, y que no saben en su conselleria cómo pagarlas al no
haber convenios, y lo que es peor, lo que es peor, con la
intimidad de las mujeres destripada por encima de las mesas,
esto es lo peor.

Con todo, ya le digo que el caos administrativo es lo que
menos me preocupa, lo más descorazonador es el sufrimiento de
estas mujeres en uno de los peores momentos de su vida, por
esos cambios que ha hecho en una cosa que funcionaba
perfectamente. Puedo entender que ese sufrimiento complazca
a algunas asociaciones casposas de extrema derecha, pero a
usted, Sra. Castro, no, usted es mejor que ellos y está obligada
a serlo, y tiene la obligación moral, además, de demostrarlo. No
deje que la utilicen.

Me diga lo que me diga, sé que tiene una honda
preocupación por los riesgos que sabe que tienen las mujeres
que buscan soluciones alternativas y clandestinas; aléjese de esa
extrema derecha que considera que el aborto es la primera causa
de muerte en esta comunidad, vuelva al sentido común. Arregle
lo que ha estropeado antes de que tengamos que lamentar
desgracias.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sr. President. Mire, Sr. Diéguez, yo no quiero
suponer que nadie se cebe en el sufrimiento de los demás ni
muchísimo menos, ni por supuesto esta consellera, que veo que
usted me conoce mejor de lo que yo pensaba.
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Le quiero decir que se está trabajando, como le he dicho, a
todos los niveles para subsanar cualquier problema. Me he
entrevistado personalmente sobre este tema con los jefes de
servicio, con todos los jefes de servicio de ginecología, y quiero
agradecer desde aquí su colaboración.

Este circuito, como le decía, hace pocas semanas que está
funcionando y se mejorará todo lo que se tenga que mejorar,
pero, por favor, yo creo que el alarmismo que usted está creando
con esta pregunta y con las palabras que está diciendo tan
fuertes, tiene que reconocerlo, lo de “destripar la intimidad de
las mujeres”, eso puede afectar la salud písiquica de
determinadas mujeres. Y yo, de verdad, estoy muy contenta de
que usted se preocupe tanto ahora, pero me sorprende, porque
usted no se preocupaba cuando nosotros llegamos al Gobierno
y porque se había roto el convenio con las agencias de viajes
por parte del anterior director general de ib-salut, estas mujeres
y todos los ciudadanos de Menorca, Eivissa y Formentera tenían
que adelantar el dinero del billete para venir a abortar y para
venir a lo que fuera.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Para eso tenían que adelantar el dinero del billete y a usted,
entonces, no le preocupaba. Cualquier ciudadano, incluidas las
mujeres que tenían que venir a este trance tan doloroso de su
vida, tenían que adelantar el dinero de los billetes, y eso no sólo
incumple la Ley del aborto, sino que incumple la Ley general de
sanidad, porque todos han de ser iguales vivan donde vivan.

Pero lo que yo no sé es si a usted realmente le preocupan las
mujeres o determinadas clínicas privadas. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i petita cridòria)

I.17) Pregunta RGE núm. 746/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a reunió
amb els agents socials.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 17, RGE núm. 746/12, relativa a reunió
amb els agents socials i la formula el diputat Sr. Gabriel Barceló
i Milta del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. President, la setmana passada
a la fi, després de set mesos, el seu govern es va reunir amb els
agents socials per analitzar la situació econòmica. El que va
sortir reflectit als mitjans de comunicació no va ser molt
profitós; li varen reclamar que pagàs i varen sortir dient que no
hi havia hagut propostes i nomes fotos. Quina valoració en fa,
Sr. President, d’aquesta reunió?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies i bon dia, Sr.
Barceló. Miri, jo crec que en principi el fet que ens assèiem a
parlar de temes que ens ocupen a tots crec que mereix una
valoració francament positiva. Però sí li he de reconèixer que jo
vaig quedar preocupat i vaig quedar preocupat perquè molts
d’aquests agents als quals vostè fa referència el que proposen és
fer exactament el mateix que s’ha fet fins a la data, com si
haguessin de donar resultats diferents dels que fins a la data han
tengut que, evidentment, patim tots.

Per tant, li dic que és important afrontar reptes i canviar les
coses, la societat així ens ho demana, per tant crec que és el
moment d’afrontar canvis. Nosaltres som aquí per parlar, volem
seguir parlant, però evidentment amb la valentia d’afrontar
reptes, perquè si continuam fent el mateix que hem fet fins ara
tendrem exactament els mateixos resultats, i crec que no són
massa positius.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. 

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, la seva política va dirigida simplement a
reduir el dèficit i m’agradaria saber si vostè està satisfet dels
resultats, de les retallades que ha suposat això i, sobretot, no
veim propostes. Veim que vostè es va reunir amb els dos caps
de l’oposició, es va fer una foto, cap proposta. Es va reunir amb
els agents socials, cap proposta i una foto. Cap proposta
concreta, Sr. Bauzá, és una vergonya que amb la situació que
tenim actualment el seu sigui un Govern de posats, buit de
continguts.

Mentre el seu grup es preocupa pels guinyols francesos, la
seva directora general de Treball ni es preocupa pels 500
treballadors i treballadores que han quedat al carrer per la fallida
d’Spanair i de Newco, ni els ha rebut després de dues setmanes.

Sr. Bauzá, facin feina, mentre l’atur no deixa de créixer
l’únic que fan són fotos i, això sí, aplaudir la reforma laboral
den Rajoy, que l’únic que farà és facilitar més gent a l’atur a les
Illes Balears i al conjunt de l’Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies. Jo crec que de fotos no ens donaran lliçons,
però miri, el que passa és que les propostes que nosaltres feim
no els agraden i aquí ja no fem propostes. Si la seva proposta,
que és la de la majoria d’aquests agents que hem rebut, és que
el Govern balear continuï essent el motor de la despesa pública
i la despesa global, aquí no ens hi trobaran. Jo sé que aquestes
són les seves propostes.

Si la proposta és tenir una política de la subvenció i no tenir
una política productiva, sinó subsidiària, aquí no ens hi
trobaran, perquè aquestes són les seves propostes. Aquestes
propostes que són les mateixes que ens han fet determinats
agents i que ens han dut exactament al mateix i que
efectivament, per molt que posin així la mà, es tracta de posar
la mà. Nosaltres venim a fer una altra cosa, perquè aquesta
política de posar la mà i de gastar és la que ens ha dut a 4.500
milions d’euros de deute, més de 1.000 milions d’euros de
dèficit i el que ve. No és per riure!

Mirin, nosaltres hem vengut aquí per governar i per prendre
decisions difícils. Intentarem arribar a consens, però si no hi
arribam, som aquí per governar, amb valentia i per solucionar
les coses que fan falta, canviar les coses en aquesta comunitat.
I aquí som per governar, perquè així ens ho ha dit la societat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

I.18) Pregunta RGE núm. 762/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a assistència sanitària als
ciutadans de les Illes.

Pregunta número 18 RGE núm. 762/12, relativa a assistència
sanitària als ciutadans de les illes que formula la diputada Sra.
Francesca Lluc Armengol i Socias del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern,
davant la situació econòmica que vivim, el seu govern ha decidit
exclusivament una política d’austeritat, dient-nos que el que
faran és reduir administració pública. Davant aquest paraigües
el que han fet és posar les tisores d’una forma molt clara dins la
sanitat pública.

Des del seu grup parlamentari ens varen dir que això seu
funciona perquè un comanda i els altres obeeixen. M’imagín
que és vostè el que comanda. I per això li deman, està satisfet
amb l’assistència sanitària que reben els ciutadans de les Illes
Balears? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies. Primer de tot, Sra. Armengol, jo no sé per
què li sorprèn que quan un té una presidència i lidera un partit.
comandi. Entenc que la sorprengui, francament, ho entenc
perquè és demostrable durant totes les legislatures en què han
governat, no sabem mai qui comanda, perquè no sabem quin
programa existeix... ah sí! El programa de governem
“pastelegem”, però no feim res.

Dit això, la veritat és que miri jo estic satisfet de
l’assistència sanitària. Evidentment tot és millorable i la sanitat
sense cap dubte ho és. Per tant, estic satisfet i li don les gràcies
precisament al colAlectiu sanitari perquè, a pesar de les
dificultats, respon d’una manera extraordinària.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Doncs del colAlectiu sanitari en
podem estar satisfets, ara del seu govern no. Des que vostè
governa Sr. Bauzá. i comenci a ficar-se dins el cap que és el
president del Govern de les Illes Balears i el que té la
responsabilitat, la sanitat a les Illes Balears ja no és gratuïta,
hem de pagar 10 euros per accedir a la sanitat pública; fan
reduccions ideològiques que posen en perill les dones per poder
decidir el seu dret a la maternitat, i això és des que vostè és
president del Govern de les Illes Balears; té un desgavell muntat
dins la Conselleria de Salut que és aclaparador, Sr. President del
Govern, aclaparador, un desgavell que es basa en decisions
arbitràries, fugint del consens, fugint del diàleg, d'aquestes
paraules que a mi m’agradaria sentir del president del Govern
de les Illes Balears i no les de la imposició, les que ens acosten
a temps molt obscurs.

Des que vostè governa, Sr. Bauzá, les xifres d’atur tenen
rècords històrics, i les xifres de les llistes d’espera a la sanitat
pública també. Li preocupa a vostè que 14.000 persones estiguin
pendents d’una intervenció quirúrgica? Li preocupa a vostè que
més de 60.000 persones estiguin pendents d’una consulta
externa? Aquests són els resultats de la seva gestió de govern,
Sr. Bauzá. A més, davant d’aquesta situació de llistes d’espera,
es neguen a habilitar més llits en els hospitals i així passa a Son
Llàtzer, a Can Misses, a Son Espases. Amb la situació que
tenim ara, tenim gent que espera en els passadissos per rebre
assistència sanitària a les Illes Balears, Sr. Bauzá.
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A més, provoquen el tancament assistencial d’hospitals com
la Creu Roja o Sant Joan de Déu. No li preocupa això a vostè,
Sr. Bauzá? Redueixen personal sanitari, per tant, disminueixen
la qualitat del sistema sanitari públic. Per exemple, en el Mateu
Orfila a Menorca tenim cinc especialistes menys que fa vuit
mesos. I no ho dic jo, Sr. Bauzá, tot això és per les seves tisores
i ho ha dit el seu director general de Pressuposts que reconeix
que falten 200 milions d’euros per garantir la sanitat pública a
les Illes Balears.

Tot això té un remei i jo li ho he dit moltes vegades, faci
pagar als que més tenen i no redueixi la salut pública dels
ciutadans i ciutadanes, perquè amb la salut no s’hi juga, Sr.
Bauzá!

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Miri, jo crec que no em negarà que ha arribat el
moment d’afrontar una sèrie de reestructuracions dins les
administracions públiques i evidentment dins la sanitat. Jo li
vull dir simplement dos detalls al que vostè acaba de dir. Avui
sobren 30 llits més a Son Espases, per si no n'està informada.

Segona, Creu Roja i Sant Joan de Déu són hospitals que
vivien de l’externalització de serveis..., no em digui que no, que
vostè ho pagava, Sr. Vicenç, no em digui que no, no ho pagava?
Vostè deia que anassin allà i ja ho pagarien. Però és així...

(Remor de veus)

En qualsevol cas, el que em sorprèn, Sra. Armengol, és que
no estigui informada o que no la informi el senyor que té al seu
costat, que segurament no la informa. Però tots ens n'estam
informant amb les auditories que estan penjades a una pàgina
web, transparència es diu això. Auditories que diuen el que
diuen i que demostren quin tipus de gestió. 

Independentment d’això, jo no faré la demagògia que fan
vostès, no la faré, perquè vostès deien que el Partit Popular vol
privatitzar perquè externalitzava serveis a altres clíniques
privades. Demani-ho al senyor que té al costat. Sant Joan de
Déu i la Creu Roja no són centres del Govern i
s’externalitzaven. Jo ho dic simplement per modular la
informació perquè ja està bé de fer demagògia amb la sanitat.

Simplement, i ja acab, vull donar les gràcies al personal
sanitari, a tots, perquè de ver, la situació és molt difícil.
Intentarem arribar a acords, no movent el capet, sinó parlant. I
a pesar d’aquesta dificultat, els vull donar les gràcies davant els
mitjans de comunicació, a pesar de les dificultats, als
professionals sanitaris. Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 3164/11, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a política educativa del Govern.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la InterpelAlació RGE núm. 3164/11,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política educativa del Govern. En
nom del Grup Parlamentari del PSM té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, crec que fa molt mal no convenir que l’educació
passa avui moments difícils, l’estat del benestar en pes passa
moments difícils. Les retallades pressupostàries, com vàrem
tenir ocasió d’apuntar, no només no ajuden a resoldre els
problemes estructurals que ja teníem, com absurdament ens
havien promès, sinó que els agreugen i en creen de nous. De fet,
jo crec que l’educació és una bona mostra del que estàvem
parlant aquestes darreres preguntes, de fins a quin punt és
perversa la política que pretén sortir de la crisi només a base de
retallar despesa pública. Tots deim que la formació és cabdal,
estratègica i per demostrar-ho se li lleven recursos? Sr.
Conseller, som l’únic a qui aquesta lògica no li quadra? Jo crec
que no.

El principal problema de la nostra educació és el sistema de
finançament. La manca d’un concert econòmic, o d’una fórmula
que permeti invertir aquí la riquesa que generam aquí, l’Estat
espanyol en definitiva. Aquesta situació sistèmica ens
condemna a una despesa pública miserable en relació amb el
nostre PIB i tanmateix aquesta dada fonamental l’hauré de
deixar al marge d’aquesta interpelAlació. Una interpelAlació amb
una matèria tan extensa que no podré dedicar massa més d’un
twit a problemes i a reptes que pràcticament ens durien a una
interpelAlació cada un.

Però comencem, Sr. Conseller. Comencem pels retards en
el pagament de la conselleria. Dediqui el temps que trobi
necessari, jo no li planyeré gens a gemegar sobre les herències
rebudes, però en haver quedat a ple de remugar, contesti'm, per
favor, quan es posarà al dia en els pagaments de les despeses
ordinàries en els centres?, quan en les ajudes al transport, en les
de menjador, en les dels llibres de text?, quan als concerts? 

Recuperaran les línies d’ajut que ha eliminat de males
maneres durant el 2011? Vostè sap que a les reaccions dels
centres, dels responsables i directius, s’ha sumat ara una
campanya de les associacions de pares i mares per unes
demandes molt raonables, les atendrà? Critiquen per exemple
l’eliminació de suport i de reforç educatiu als alumnes amb
dificultats d’aprenentatge, eliminació de l’ESADI, del PROA,
com també el redimensionament de plantilles, que afirmen que
perjudica l’equitat i la inclusivitat, mesures que van fins i tot
contra la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les
persones amb discapacitat. Recuperarà els programes i la
dotació de personal per a una educació inclusiva? 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 23 / 14 de febrer del 2012 985

 

En general la reducció de personal docent i de suport
empitjora la qualitat de l’educació o l’atenció a l’alumnat,
dificultant els desdoblaments, els suports i l’atenció
individualitzada als alumnes que ho requereixen, amb unes
ràtios alumnes-aula excessives. Així mateix la prohibició de
normalitzar la convocatòria de places vacants dificulta
l’estabilitat i la continuïtat de línies educatives en els centres.
Per això li deman, millorarà la relació de docents-alumnes el
curs que ve? Promourà una oferta pública enguany, cada any
dins la legislatura?, encara que sigui esquifida, perquè el Sr.
Rajoy prohibeix fins i tot la reposició d’efectius, ens prohibeix
cobrir les vacants que es vagin produint. Per cert, Sr. Conseller,
comparteix vostè aquesta mesura de restringir al 10% les baixes
que es vagin produint? 

Sobre els equipaments escolars. Pot garantir el conseller que
durà a terme el pla compromès amb el miserable pressupost
amb què compta per a inversions noves a Eivissa, Sant Marçal
a Marratxí i totes les altres inversions teòricament programades.

En un altre ordre de coses, la dràstica retallada en el suport
als serveis complementaris, extraescolars, que de manera molt
en especial en el nostre sistema han acollit, han assumit les
associacions de pares i mares, afecta greument avui la prestació
d’aquests serveis. En aquest moment, a vostè li consta, han
començat a desaparèixer serveis complementaris molt
necessaris per a la conciliació de la vida familiar dels alumnes,
com són escoles matineres, menjadors escolars, transport
escolar, activitats extraescolars; així com també activitats que
hi havia periòdiques de formació i participació de les famílies,
que milloren la colAlaboració entre famílies i centres educatius.

En aquesta situació, Sr. Conseller, quines mesures durà a
terme per sortir a camí a la desaparició dels serveis
complementaris extraescolars? Quines mesures durà a terme per
implicar més la família a l’escola? Quin suport poden esperar
les associacions de pares i mares que han vist que deixava
pràcticament a zero els programes que tenien de suport a les
seves activitats?

A més de les APIMAS, també els ajuntaments han estat
clau, han estat colAlaboradors necessaris molt implicats en les
tasques educatives. Avui es ressenten de la retirada del suport
de la conselleria, del Govern en general, posant en perill el seu
suport a escoles de música, activitats extraescolars a la primera
etapa d’educació infantil. Quina resposta davant d’aquesta
situació ha ideat vostè, Sr. Conseller? En concret li deman, què
podem esperar d’aquest govern en educació infantil?

En els ensenyaments de règim especial, els ensenyaments
artístics, música i dansa, els idiomes, ens pot transmetre
confiança sobre el futur d’aquests ensenyaments, sobre la seva
qualitat, la seva ambició? Perquè francament resulta molt trist
que quan haguem de parlar d’educació sempre haguem de parlar
de problemes. Hem de fer un esforç, tots, per parlar d’aspirar a
l’excelAlència, i tot i el panorama jo crec que hi ha motius. Però,
què fa comptes fer el conseller per apostar per l’excelAlència en
els centres, per anar més enllà dels mínims que s’esperen d’una
educació obligatòria? En especial ens interessa molt l’empenta
a les seccions europees i a l’aprenentatge de l’anglès. Hem vist
que vostè ho diu, però veim amb molta preocupació que els
programes se’n ressenten, es retallen. Impulsi, Sr. Conseller,
l’anglès, faci-ho decididament. Impulsi les seccions europees.

Faci-ho de ver, no es limiti a la retòrica. Quan pagaran als
centres les assignacions per a lectors, Sr. Conseller? No té
doblers per als lectors, però sí en té per segregar els infants
segons la llengua que triïn els seus pares.

Sr. Conseller, en aquest punt no li escapa que arrib a un
tema que per al nostre grup, jo crec que per al país, té una
altíssima transcendència social, que hem d’afrontar des de la
pedagogia, del saber dels entesos i amb la màxima intelAligència
i el més sanament possible, però sabem que va més enllà. Fa 50
anys érem la meitat de la població, ara som el doble. I vostè sap
que aquest creixement espectacular no ha estat motivat per la
taxa de naixements. En aquesta convulsió demogràfica que ens
ha exigit molt, l’escola hi ha jugat un paper estratègic capital,
per establir un mínim de convivència comuna, uns mínims de
valors, per interessos compartits i per vertebrar una comunitat
que es pot expressar i enriquir en les dues llengües oficials. Si
vostès van contra això, contra aquest paper vertebrador de
l’escola, contribuiran a segregar la comunitat entre els que
saben les dues llengües oficials i els que només saben castellà.
És el somni de qualsevol colonitzador. Ja li vaig dir que era un
objectiu confés i documentat del franquisme, si vol anam més
enrera. És un objectiu confés i documentat del Decret de Nova
Planta. És a aquest escenari on ens vol retornar? Aquesta és
l’aportació que vol fer al país?

Sr. Conseller, supòs que veu, supòs que sap que som
conscients de quin és l’objectiu final dels qui volen que els
funcionaris no sàpiguen català, quin és l’objectiu final dels que
volen viure a les Illes Balears sense conèixer la llengua del país.

Sr. Conseller, el president va convocar els distints portaveus
de la cambra i els va oferir un pacte per l’educació. Si és un gest
cap a la galeria, francament n’estam cansats. Però si és per
parlar-ne seriosament, amb rigor, crec que és una magnífica
notícia. Si vostès veuen com nosaltres que l’educació no es pot
fer des de plantejaments de partit, sinó que hem d’escoltar els
entesos, hem d’escoltar la comunitat educativa en tots els seus
vessants i que hem d’intentar entre tots trobar un consens,
cadascú des del pes que pugui tenir dins la comunitat, ens hi
trobarà. Ara, si va de ver, convendrem que hi ha una mecànica
dels consensos. Ningú no pot venir amb el seu programa
electoral i demanar als que seuen a la taula que diguin amén, o
no hi ha pacte per l’educació. Això no es fa en un pacte per
l’educació. Hi ha uns actors molt importants que són els partits,
que tenen els seus programes, que tenen les seves intervencions,
que tenen els seus projectes, cadascú els seus. El seu per
exemple té el 27% del vot dels majors d’edat del país, això és
moltíssim. És 5 vegades més del que té el nostre grup, 7
vegades més diputats, 5 vegades més vots. Crec que és molt
important, el 27%, i hi ha una comunitat educativa molt més
ampla. 
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Si el que volen són complicitats de retallades, silencis, això
no és un pacte per l’educació, dir amén al programa del Partit
Popular, no és això. Si el que pretenen és utilitzar la seva
majoria absoluta per fer el seu propi camí, no ens hi convidin.
En tot cas informin com a detall. Volen un pacte per l’educació?
Jo crec que convé un pacte per l’educació i li ho deim de cor.
Nosaltres hi serem, assumint el paper que ens correspon com a
oposició. Ara, no venguin amb una bíblia i ens demanin que els
diguem amén. 

En qualsevol cas li deman que ens contesti al màxim de
qüestions que necessàriament de manera breu, hem hagut de fer
davant de la panoràmica en el tema de l’educació. I cregui'm
que estam preocupats per tots els imputs que ens han arribant,
i estam convençuts que només ens arriba una petita part de tots
els que li arriben a vostè i, per tant, m’agradaria que com a
mínim en aquesta rèplica no minimitzés la magnitud dels reptes
que té davant.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Govern té la paraula el
conseller Sr. Rafel Bosch.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Alorda. Ja té raó vostè quan
diu que realment deu minuts per poder parlar d’educació ..., o
ho hem de fer sovint cada deu minuts quan vostès ho trobin bé
o no en tenim ni per començar. I abans d’entrar li agrairia com
que vostè ha fixat la posició inicial, fixàssim inicialment la
situació en la qual ens trobam. No per donar culpes a ningú de
res, sinó per experimentalment saber on som. Ja que vostè
empíricament vol saber quan i com es paguen els deutes.

Jo li diré que lògicament ens trobam, quan accedim en
aquesta comunitat autònoma, amb una programació educativa
feta, amb un deute important a cobrir i amb un caramull de
proveïdors que demanen ser atesos. Avui en dia no només aquí,
gairebé tothom accepta, que sí és veritat que cada any que hi ha
hagut canvi d’administració, hi ha hagut deutes pendents, abans
es podien cobrir i avui no és tan senzill. Per tant, allò que volen
fer vostès que és detreure sempre la situació econòmica en què
ens trobam en la situació del sistema que tots coincidim que és
fonamental per poder sortir-ne, no hi estic d’acord d’entrada, no
hi estic d’acord. I no hi estan d’acord moltíssimes persones. 

Vostè i jo hi érem, a la conferència de Timo Riiho al Club
del Diario de Mallorca, no és ver? Una persona a qui respectam
i escoltàrem. I l’altre dia era a Barcelona valorant la política
educativa d’un país que ha resultat un poc icònic, però que no
té les solucions a tot. Timo Riiho comentava que també  països
com Finlàndia, que destinen tot allò que es pot destinar i més a
educació, han hagut de prendre mesures econòmiques per poder
mantenir l’educació. I sap quines han pres?, idò qualcuna que li
cit: en aquests moments, com a conseqüència de la crisi, és
probable que s’augmenti el nombre d’alumnes per aula a 40, a
Finlàndia. Si se m’ocorre pensar-ho, no fer-ho, si se m’ocorre
pensar-ho no sé si apareixeria penjat de la conselleria a Alfons
el Magnànim.

I diuen: “Però, bé, supòs que els professors finlandesos
cobren més que els professors espanyols”. No, els sous -ho he
comprovat- dels ensenyants a Finlàndia no són superiors sinó
ben semblants als d’Espanya. És a dir, països capdavanters a la
Unió es plantegen salvar el sistema per salvar l’educació.

Per tant, primer objectiu d’aquesta casa, en un any complicat
2012, salvar la comunitat autònoma, no ser intervenguts i tenir
capacitat d’autogovern a l’educació.

I pas a allò que anam: qui no ho vulgui creure, qui vulgui
detreure allò que és gestió perquè no gastam, no gastam, no
gastam, no invertim allò que toca, el remetré a allò que fan la
majoria de països civilitzats, respectables i admirats de la Unió.

Segona qüestió, recursos humans. Vostès saben que una part
fonamental de la gestió, diuen que la màxima qualitat d’un
sistema educatiu és la màxima qualitat dels seus docents, i jo en
bona part hi estic d’acord, i convendria que deixàssim clar que
aquesta comunitat autònoma té unes ràtios alumne per professor
ben comparables. Per exemple, a primària, 10,7 alumnes per
professor a Balears; mitjana espanyola, 10,7, entre el 7,6 del
País Basc i el 15,5 de Catalunya. I a secundària la mitjana
d’alumnes per professor és de 8,75; la mitjana espanyola, 10,24.
Per tant en els instituts, entre distints acords de millora que han
fet governs de la seva ideologia i governs nostres, ens situam en
una ràtio alumnes per professor bastant envejable, entre el 8,48
-nosaltres 8,75-, perdó, 8,26 d’Astúries i 12,30 de Canàries. Per
tant si volem fer alguna actuació li assegur que pensam molt on
la farem; no la farem a primària. Demanarem en el futur si
podem augmentar hores lectives dins la franja permesa i no
farem cap disbarat; el que no farem és baixar els sous al
professorat.

Dit això, per parlar de mesures i ens en queden moltes per
fer, crec que tota aquesta..., que ho podem desgranar, anar
pagant tot allò que es deu es farà amb més cura, amb molt de
rigor i seguint les instruccions de la Vicepresidència
Econòmica, com ja hem fet, que entre centres públics i
concertats hem aconseguit escurçar, en els darrers dos mesos
que duim de pressupost aprovat, un mes allò que els devíem i
pagam mensualment. Dos, posar-nos en contacte directament
amb proveïdors d’energia per poder fer fins i tot els pagaments
als proveïdors d’energia; cap centre no quedarà sense energia i
comunicacions. I així tota una sèrie de notes que he pres que
vostè considera fonamentals.
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És vera, en el moment de dificultats, tot i que hi ha un grapat
d’actuacions que li puc enumerar, concretes, abans de començar
a fer actuacions hem treballat un grup de persones que no són
totes del Partit Popular, perquè lògicament oferir-los el nostre
programa electoral, vostès ens el tiren pel cap, o no, subratllam,
si vol, en fosforescent allò en què coincidim, vostès ens donen
els seus i ja quedarem qualsevol... Això no és un pacte educatiu.
El pacte educatiu que, si Déu ho vol, presentarem aquest mes,
és aquest esborrany que està treballat per un grapat de persones
de distintes sensibilitats, i que parla, com a primer -i estic
d’acord amb vostè-, d’excelAlència; com a segon, d’equitat, i
com a tercer, del paper de l’escolar; que agafa informes
europeus, espanyols i del Consell Escolar, del Consell
Econòmic i Social, d’entitats, com vostè sap, que han corroborat
i que han impulsat un pacte per intentar establir les bases, i
aquest document el farem arribar a tots els membres de la
comissió que properament es constituirà per intentar arribar a un
pacte. 

A partir d’aquí supòs que hi haurà uns compromisos, a partir
d’aquí hi haurà uns compromisos, i els compromisos, com vostè
ha dit públicament i l’he seguit, seran de tot tipus, perquè si no
estam disposats a cedir serà l’enèsim intent de pacte que no
durem a terme, però almanco aquí hi ha un document que diu
allò que creim que pot ser una reflexió de partida interessant i
els pot servir molt, tant a la mateixa conselleria com als
membres de la comissió.

Dit això, i intentant calcular el millor possible la distribució
de temps, li he de dir que entre les mesures també en feim, entre
les mesures..., s’han de tenir ja mesures preparades, mesures de
racionalització... Jo m’havia apuntat aquí una cosa que crec,
perquè és ben necessari que ho diguem. Nosaltres hem d’anar
cap a un sistema educatiu que creim que tots tenim, aquí on el
tenim, cap allà on el volem tenir, però sobretot que sigui un
sistema educatiu sostenible. Allò que no podem fer és ni
dependre de l’atzar del ministeri amb els fons territorials, cosa
que vàrem comentar els consellers de distint signe polític al
ministre i hi està d’acord, “ara posarem notebooks”, sense dir
qui posaria les xarxes i el manteniment, sense dir què faríem
amb els notebooks sembrats -que aquí també hi són- i les
pissarres digitals i ja ho veure, va dir el cec; potser hi ha
sistemes més avançats. 

Dos: hem demanat i consta en acta, jo especialment, un
debat a fons per 0-3, i ja s’ha d’haver acabat que el ministeri
legisli, les comunitats interpretin la legislació bàsica i els
ajuntaments atenguin el 0-3; això s’ha d’haver acabat, això s’ha
d’haver acabat. I haurà de convenir amb jo que des del 91, des
del famós decret 1004/91 de la LOGSE, tan estimada per uns i
que alguns altres pensàvem que en alguna cosa no ho arreglaren,
des del 91 no hem arreglat el 0-3 perquè vàrem dissenyar uns
centres que no podíem mantenir, i nosaltres volem una educació
que puguem mantenir, i li propòs que el 2012 sigui l’any de
l’ajustament, com totes les comunitats han de fer, de distints
partits polítics, nacionalistes o no; el 2012, l’any de
l’ajustament, i un creixement sostenible d’allò que podem pagar
un país, i en el nostre cas un petit país del Mediterrani, que té
uns 160.000 alumnes en el sistema no universitari, que té la
universitat que té, i que no pot seguir pagant a deute. 

Després li puc contar les ajudes que ens hem trobat. Les
ajudes de reciclatge de llibres estaven bloquejades. Hem hagut
de cercar davall les pedres subvencions per pagar aquests
compromisos. El que no val és dir que ajudarem els alAlots a
sortir a estudiar entre illes i bloquejar les ajudes; no val. Li puc
assegurar que després li puc desgranar tot allò que farem, tot el
que pagarem i com ho pagarem, de forma ordenada, però li
repetesc que allò que pretenem és que en el proper cap govern
no es trobi sense un sistema no sostenible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alorda, per al torn de rèplica té
vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, certament tenim poc
temps; jo l’animaria a venir a la comissió tantes vegades com
pugui, ara hi ha preguntes pendents, hi ha sempre possibilitat de
compareixences, i és cert que hem de trobar camins. Vostès
tenen tant d’espai dedicat al propi Partit Popular que a vegades
per ventura parlar entre nosaltres costa, costa trobar el moment.
Sé cert que si vostè hi posa voluntat trobarem més minuts dels
que hem tengut el passat període de sessions.

De totes manera jo el primer que li vull reconèixer és que el
moment és difícil a moment europeu. A mi m’agrada fugir
d’aquest provincianisme al qual ens solen dur en el debat
respecte de la situació econòmica perquè el trob bastant ridícul,
francament, i m’agrada que vostè reconegui el que jo deia l’any
passat en aquesta tribuna, quan el Partit Popular se’n reia, de tot
això, i deia que de cap manera, que s’havia de duplicar
educació, i jo el remet a totes les promeses del Partit Popular de
fa un anyet, no fa més. Tot el que vostè diu aquí pràcticament,
o part del que vostè diu aquí, ho hem dit nosaltres fa un any
aquí. Repassi quin era el paper de cada un, més enllà de la
caricatura que se’n fa, i repassarà el contingut del que deia
cadascú fa un any. Però el que ens interessa a tots dos, vull
pensar, és el futur i sortir d’aquesta situació.

Per parlar de Finlàndia es pot parlar de moltes retallades,
però es té present el 6, el 7% del PIB dedicat a educació. Clar,
mentre nosaltres no arribam al 3, i reconec que vostè no té tots
els ressorts, però mentre nosaltres no arribam al 3..., és que les
seves retallades tenen la importància que tenen. 

Després la diversitat de les nostres aules. Nosaltres tenim
una situació molt complicada respecte de quan vostè i jo
probablement estudiàvem, amb 40 alumnes per aula, que per
ventura s’assembla més a la que hi pot haver avui a Finlàndia,
crec. No crec que jo li hagi de donar cap explicació ni classe
respecte del moment ni dels reptes que tenim a les Illes Balears
per anar a aquestes ràtios que vostè apuntava de semblances
amb Finlàndia.
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Per tant nosaltres el que sí que veim és que, amb el que
aposta pel finançament, hi ha una diferència notòria. Vostè m’ha
posat el País Basc i les seves ràtios, però és que està a la meitat
d’atur que les Illes Balears i està a la meitat, a la meitat, de
l’índex de pobresa de les Illes Balears. Té la mateixa normativa
laboral, la mateixa macronormativa econòmica, però estan molt
millor el País Basc i Navarra del que estam tots els altres;
alguna cosa, alguna cosa per ventura està passant. 

Bé, jo no he notat, en canvi, la idea de reconeixement de
retallades serioses i d’inquietud. 120 milions d’euros com vostè
pretén disminuir en un any respecte de la liquidació de 2010 són
10 milions d’euros cada mes i això es coneix a tots els esquemes
que jo he apuntat només molt puntualment, i jo crec que vostè
hauria de fer un pensament també d’intentar millorar aquesta
aportació, perquè si no realment els retalls acabaran tapant
qualsevol esforç d’excelAlència que es plantegi. Em sabria greu,
perquè malgrat a vegades pareix que aquesta mateixa esgrima
política, sobretot quan un diu que no es va fer res abans, i que
tots som una colla d’incompetents i..., aquest to que utilitza tot
el govern del meu país en aquest sentit -avui mateix, avui matí-,
fa ganes oblidar-se’n, però nosaltres vivim aquí, tenim els nins
escolaritzats, i el que volem és que el sistema ens dugui
l’excelAlència. Jo li ho puc afirmar i li ho puc dir. 

No m’ha donat moltes precisions del que farà amb el 0-3,
què farà amb les seccions europees, amb l’anglès, amb les
educacions especials, amb tots els reptes que tenen els
ajuntaments, com estan apuntant, amb les aportacions a les
APIMA i amb algun tipus de gestos. Ara avui veia al facebook
que a la conselleria han llevat la calefacció, no sé si ha estat una
anècdota, però que només el gabinet del president tenia
calefacció i els altres estaven gelats. No sé sí això..., això han dit
a la seu central, a la seva conselleria; ho diu el mur, eh?, jo no
he anat a comprovar-ho. Igual que estan fent una colAlecta per
a lectors d’algun institut per no llevar el lector a les seccions
europees, estan fent colAlectes perquè cobrin, perquè tot aquest
curs no han cobrat, amb totes les dificultats que hi ha hagut,
però no cobren des de tot el curs, i estan fent colAlectes perquè
cobri el lector. Altres han llevat els lectors, vostè ho sap,
mantenen la secció europea però han llevat el lector. Clar, això
queda bé, queda bé el titular que apostam per l’anglès, però, bé,
no saps mai... No només és retòric, sinó que cerca un
enfrontament estranyíssim quan tots volem anglès a les aules i
tots volem l’excelAlència.

El pacte. Li vull tornar a dir, i vull acabar amb això, l’oferta
per arribar a un pacte. Si vostès no vénen amb prejudicis
ideològics respecte de, per exemple, el gran tema de voler
segregar els alAlots per qui estimes més, el català o el castellà, i
situacions d’aquesta mena per dividir la societat amb criteris
lingüístics, realment crec que n’hem de poder parlar, i li ho dic,
i vostè ho sap, amb una gran temptació, que ho seria, anar a la
caricatura: vostès criticant una oposició inepta, nosaltres una
dreta que vol carregar-se l’estat del benestar i que a més va ser
corrupta i Déu sap quins hàbits té... La caricatura, la tenim molt
clara. Per a nosaltres té un risc apostar per un pacte per
l’educació amb el Partit Popular, però volem aquest risc perquè
el moment polític que vivim, Sr. Bosch, exigeix aquesta alçada
de mires per part de tots els actors. Nosaltres hi volem ser i
assumir la part impopular que pugui representar; ara, no per
sancionar retallades, pactar silencis i firmar, ja li ho deia, amens
a coses que són intocables perquè ho deia el programa del Partit

Popular. Això, com vostè molt bé diu, no és un pacte per
l’educació. 

Parlem de tots els temes i si hi ha una aposta seriosa per
l’educació, per un consens i per llevar-la del debat partidari i
dur-la realment a una senda de tranquilAlitat, de normalització i
d’excelAlència, ens trobarà, al nostre grup.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Permeti’m que..., Sr. President, Sr. Diputat, com que m’ha
demanat gestos, en faré qualcun d’aquests que esperes que surti
una foto, sempre, que és duent un plànol d’un centre, però ara
li ho coment.

Primera qüestió, totalment d’acord del risc, però el risc és
equidistant, de vostès signar amb nosaltres respecte d’allò que
ha dit que podria dir de nosaltres, i risc de nosaltres amb vostès
respecte del que jo no diré mai de vostès. Per tant el risc és
equidistant, i evidentment esper que el Partit Socialista té una
enorme responsabilitat i coparticipació en això. Per tant
compartim riscos, firmar un pacte educatiu és compartir riscos.

Punt dos. Respecte a PIB, no em permeti que faci l’aplicació
lineal, ja que som de ciències, que m’ho ha posat fàcil. Si amb
un 7% de PIB s’estan pensant elevar a 40 la ràtio, amb un 3,5%
imagini’s quina ràtio hauríem de tenir. No. Nosaltres, com que
som més quixots, la posàrem per llei a 25; això sí, sense saber
com la pagaríem.

Punt tres. Hi ha 120 milions de baixada. No, hi ha 120
milions de deute que mai no havien d’haver pressupostat perquè
sabien que no tenien els doblers. Aquests 120 milions de deute
els devem d’uns pressuposts que des del 2009 pressuposten amb
ingressos que saben que no tendran. I és vera que tenim el deute,
però no perquè feim les coses malament, que hem davallat; és
que hem ajustat la despesa a allò que ingressarem. Ni l’any
passat ni l’altre es preocuparen d’ajustar la despesa a allò que
entraria, sinó que somniaren una despesa, uns ingressos, uns
fons de l’Estat, etc., etc., que mai no han tengut. Jo me menjaré
el problema, però com que no..., no en podem fer més, no
podem fer més perquè si no ens... I vostè ho ha dit i hi estic
d’acord, que elevem el debat: si continuam pressupostant
fictíciament això farà un tro perquè, com diuen a Rubí, ja no
podrem fer una potada a (...).
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Lectors del MEC. Vol que li conti com el MEC va dir que
havíem de pagar els lectors? Idò li duré una circular que vàrem
passar als instituts i a concertats, que ho pagàssim de les
despeses de funcionament!, que ja és posar-hi barra. Nosaltres,
això, no ho farem; és que a sobre pujaríem el deute dels centres.
Així varen dir, i em poden guardar de mentir, com havíem de
pagar els lectors. Nosaltres el que intentam és pactar amb alguna
comunitat autònoma, i si em permet la broma, abans que potser
sigui independent perquè, si no, no ho podrem fer, com per
exemple Escòcia, que tenim possibilitats de pactar a nivell de
comunitat autònoma, mai d’estat, si podríem intercanviar lectors
i podríem enviar amb menys cost formació de professors i
lectors sense haver de dependre d’aquest sistema de pagament
i sense tenir el problema que han tengut lectors de Canadà, de
Nova Zelanda, d’Estats Units o d’Austràlia, amb problemes per
entrar a la Unió, cosa que no tendria un ciutadà, lògicament,
mallorquí o escocès si es mou entre la Unió. Per tant, idees, sí
que en tenim.

Li dic més, infraestructures. Miri, és que m’ho posa... Ja que
Sant Marçal està a punt de fer un tro, pobra gent, i quan
nosaltres a la campanya electoral anàvem a veure el solar, on
vaig passar amb el Sr. Batle aleshores, Sr. Bauzà, i em varen dir
“això és el futur institut de Marratxí”, i vaig veure herba, no tan
sols un solar endreçat, vaig dir “com, un solar de secundària?”.
“Sí, d’aquí a tres mesos aquí hi ha un institut”. “Un institut?,
aquí no hi ha res”. Aquí el que hi va haver varen ser molts de
problemes per arribar a un acord amb Santa Maria per poder dur
els infants allà, i en tot cas tenien preparat al Pont d’Inca. Li puc
dir que, si Déu ho vol, el 31 de maig el projecte d’execució
estarà acabat, i n’hem hagut de fer, de via, eh?, però no en feren
tanta per dir “el setembre anirà el curs”.

I Es Pratet, a Eivissa?, tres anys donant voltes i posant
prefabricades? I el Sr. Tarrés ho sap, i posam prefabricades i
donam voltes a un solar, i amb informes negatius. Punyemes!,
en tres anys ni trobaren el solar! Si Déu ho vol el 31 de març hi
haurà el projecte d’execució acabat, ja els convidarem a la
presentació.

I dit això li dic que, entre altres coses que estam preparant
per fomentar que els joves accedeixin a l’ocupació, estam
treballant, independentment del que ens deixa el marge estatal,
per tenir un curs d’accés de grau mitjà a superior per facilitar el
moviment entre cicles, que ara ho podrem fer; la convocatòria
de proves lliures d’obtenció del títol de batxiller, que la
comunitat educativa mai no havia fet, de tots aquells alAlots que
quedaren pel camí amb un parell de matèries pendents i que
potser els podem donar una nova oportunitat. A part de la
normativa de l’Estat tenim capacitat per fer contractes de
formació dual, empresa-institut, que crec que podrem posar en
marxa enguany, de cara al curs que ve, si la normativa bàsica no
disposa o hi ha uns canvis en formació dual per millorar
l’ocupació dels joves amb contractes de formació. Un model
plurilingüe que li assegur que no segregarà mai alAlots. L’única
comunitat autònoma que ha segregat alAlots és la part bascòfona
de Navarra i el País Basc, i respect la decisió. Aquesta mai no
segregarà alAlots per raons de llengua, sí respectarà l’elecció de
pares o mares amb la primera de les dues que vulguin començar
a llegir, i fa més, a veure si d’una vegada serem capaços a
secundària i a batxillerat de certificar B1, B2, C1 en llengua
espanyola, que mai no certificam, però que de facto ho feim

quan donam un títol, en llengua catalana facem el mateix,
certifiquem amb els títols, i en llengua anglesa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 700/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política sociosanitària,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 4600/11.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 700/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política
sociosanitària. Per part del Grup Parlamentari Socialista, per
defensar aquesta moció, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Som aquí per presentar la moció que
continua a la interpelAlació tenguda en aquesta cambra fa quinze
dies. 

El primer punt d’aquesta moció és instar el Govern a
garantir la prestació sanitària al dret d’interrupció voluntària
d’embaràs, segons la Llei 2/2010 i els reials decrets que
l’acompanyen. Crec que avui mateix ha continuat palès que
continuen vulnerant una llei orgànica, les dones han de
continuar fent efectiva econòmicament aquesta interrupció
voluntària d’embaràs, els protocols, com ha reconegut la
consellera, no estan pactats amb associacions polítiques
extraprofessionals, que continuen amb grans mancances i han
convertit aquest dret d’una dona amb una autèntica carrera
d’obstacles. I també ha quedat ben clar que no hi ha marc jurídic
amb les clíniques privades i, a més, no fan reintegrament de les
despeses a les dones. I, a més, les qüestions d’intimitat i de
confidencialitat no els preocupen. 

En el segon punt, el Parlament insta el Govern a
implementar un pla de xoc per fer front a les llistes d’espera
quirúrgiques, més de 14.000 persones, i a consultes externes,
més de 61.000 persones, i, a més, a complir un decret de
garanties de demora en termini màxim de resposta, que vostès
fa mesos que no compleixen. Ja sabem, com ha dit el president,
que prioritzen l’estalvi econòmic davant l’atenció sanitària dels
ciutadans i ja sabem que vostès vulneren, fins i tot, les seves
normatives. Crec que ha quedat molt clar que atendre la salut
dels ciutadans, en aquests moments, no és prioritat per a vostès
sinó més bé estalviar doblers. Vostès marquen les seves
prioritats, els ciutadans tenen altres necessitats. Per això, instam
el Govern a implementar un pla de xoc perquè els ciutadans
puguin ser atesos de manera correcta, com els correspon.
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El tercer punt insta el Govern a desenvolupar un pla
d’accions sanitàries a l’àmbit sociosanitari del servei de salut i
a presentar, en un termini de tres mesos, un pla d’adequació i de
rehabilitació de l’edifici de Son Dureta. Ho hem comentat
diverses vegades, tenim una necessitat actual, no de futur, de
treballar a fons en una estratègia de malalties cròniques i
d'adaptar el nostre sistema sanitari a les necessitats actuals i
futures dins aquest àmbit.

Miri, la consellera l’altre dia digué que aquí tenim un
document que té un any de vigor, un pla d’accions sanitàries,
precisament a l’àmbit sociosanitari del servei de salut, que ara
diu, la Sra. Consellera, que ho han de revisar tot, ho han de
tornar a fer. Diu l’esmena del Partit Popular, "per personal al
servei". Aquest document està fet per personal del servei i de la
mateixa conselleria, fa un any, on s’analitzen els recursos que
tenim, es defineix el model sociosanitari, es fixen indicadors,
necessitats, es planifica, es plategen circuits, es crea la
infermera gestora de casos, la infermera d’enllaç; es crea un
programa informàtic de gestió de casos sociosanitaris, ... La
feina està feta, simplement es rebutja perquè està feta en una
altra època, ara resulta que hem de crear un marc jurídic. Tot
això són el que es diuen excuses de mal pagador. I el mateix que
Son Dureta, no volen aprofitar l’ocasió de rehabilitar Son
Dureta i aprofitar per reordenar tot, tot, tot l’espai sociosanitari.
Els vàrem deixar també un projecte, però el rebutgen i,
desgraciadament, sabem què significa això, que no faran res en
tota la legislatura. Crec que l’eficiència comença per projectes
com aquest.

També el quart punt insta el Govern a retirar aquesta nova
targeta sanitària que no millora l’atenció sanitària. Crec que ja
ha quedat molt clar que simplement és un copagament de 10
euros i un obstacle per rebre atenció sanitària, que és un dret
dels ciutadans, no d’aquells que tenen la nova targeta sanitària,
10 euros fan pagar, sense excepcions, i no aporten cap avantatge
per a l’assistència sanitària dels ciutadans. Tota la informació
sanitària està a l’abast dels professionals que tenen els ciutadans
a qualsevol lloc, només necessiten una terminal d’ordinador.

El cinquè punt és recuperar la contraprestació econòmica
dels treballadors de l’ib-salut quan estiguin en condició
d’incapacitat temporal. Aquest és un exemple més d’una
retallada, en aquest cas d’una amputació dels drets dels
treballadors. Curiosament els treballadors de l’ib-salut són els
pitjors tractats de tots els treballadors públics de la comunitat
autònoma.

El sisè punt demana la retirada del Projecte ib-salut 2020,
que ha estat rebutjat i no desitjat pel conjunt d’entitats i de
professionals sanitaris, un projecte fet des de la iniciativa
privada per servir a interessos de la mateixa privada, un projecte
que fa més de 70 dies que va tancar el seu període d’alAlegacions
i ningú no ha tornat a saber res, tothom s'hi oposà, tota casta de
sindicats, organitzacions professionals, societats científiques i
molts de professionals de la salut a títol individual. Li han
demanat que s’oblidin d’aquest document i fins ara ningú no en
sap res, però que, evidentment, esperam que quedi a l’oblit.

Un setè punt que demana restablir la gerència d’atenció
primària i mantenir la identitat d’atenció primària, com
demanen els professionals sanitaris d’aquest àmbit; una atenció
primària de Mallorca que ha estat exemple de tota Espanya, un
model que ha demostrat eficiència, qualitat assistencial, una
adequada prestació farmacèutica en qualitat i en despesa, un
projecte que ha durat 30 anys i que ara el Partit Popular el desfà,
l’anulAla, desapareix dins l’estructura de l’hospital. Fa més de
dos mesos que 600 persones li digueren a la Sra. Consellera que
no volien aquesta decisió, la resposta ha estat el menyspreu i el
silenci més absolut. Ara li han tornat a fer un nou manifest i li
han tornat a dir que no volen desaparèixer, no volen la pèrdua
d’identitat d’atenció primària, no es volen integrar dins l’àmbit
hospitalari. I fa pocs dies li han tornat a posar les mateixes
condicions damunt la taula.

El vuitè punt insta el Govern de les Illes Balears que tengui
una política de diàleg, de consens i d’enteniment amb els
professionals sanitaris. Ahir mateix vàrem poder llegir que la
consellera en una entrevista per encàrrec reconeix que s’han fet
les coses molt malament, que s’han fet des de l’arbitrarietat i la
unilateralitat i que s’han pres decisions equivocades. Són
paraules de la Sra. Consellera, per tant, ha desautoritzat en tota
regla el director general. Sembla que ara vol escoltar, perfecte,
però no són paraules sinó fets el que es necessita en aquests
moments.

El novè punt planteja realitzar un pla d’eficiència al servei
de salut recuperant projectes importants que s’han deixat de
costat, com era un institut d’un laboratori biomèdic que
suposava, entre d’altres coses, un estalvi de 15.000 euros dia o
una central de compres que s’ha desmuntat. Defensin els
interessos de la comunitat autònoma i no particulars o d’uns
pocs.

I el punt desè és una repetició d’un tema ja plantejat el mes
d’octubre, fer una mesa per la sostenibilitat del sistema sanitari
públic per poder consensuar, amb el conjunt de forces polítiques
que tenen representació en aquest parlament i amb els agents
socials, mesures necessàries per garantir viabilitat present i
futura del sistema sanitari públic a les Illes Balears. Fa quatre
mesos que li vàrem fer aquesta proposta, i el PP la va rebutjar,
ara veurem si ho torna a fer, pensam que no li interessa ni abans
ni ara. 

Tots som conscients que hi ha una situació econòmica
complicada, difícil i que requereix mesures, que com més
consens tenguin les decisions que es puguin prendre, millor,
però evidentment amb un pressupost al qual li manquen 211
milions d’euros, com diu el director general de Pressupost
d’aquesta comunitat autònoma, pensam que seria millor
asseure’s amb forces polítiques i representació parlamentària i
amb agents socials per decidir entre tots donar suport a
determinades mesures que afecten l’atenció sanitària del conjunt
de ciutadans, que ja ha quedat ben palès que no és la primera
prioritat d’aquest govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Hi ha, per part del Grup Parlamentari
Popular, una esmena, la número 123/12. Per defensar-la té la
paraula la diputada Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Salut, bon dia. El Sr. Thomàs ve aquí amb una
moció que li diu sociosanitària de deu punts dels quals nou fan
referència a salut, i un d’ells només aborda el tema
sociosanitari. Ara entenem que quan governava vostè s’oblidàs
tant del tema sociosanitari i no fes res, i era perquè el devia
confondre amb salut.

El primer punt, sobre la interrupció voluntària de l’embaràs,
ja va ser debatut i votat fa una setmana, ja li vàrem manifestar
que no estàvem d’acord amb la llei orgànica de Zapatero, però
que mentre no hi hagi una de nova aquest govern acomplirà
escrupolosament aquesta llei. I avui la Sra. Consellera ja ens ha
parlat sobre aquest tema.

En el punt número 2 solAlicita un pla de xoc per a les llistes
d’espera i donar compliment al decret de garanties. Aquest
govern, que l’ha succeït a vostè, n'ha hagut de fer un cada dia de
pla de xoc perquè el sistema no se n’anàs en orris. Les llistes
d’espera, efectivament, han de millorar i per això treballen
intensament la consellera i el seu equip, però un forat de 600
milions té conseqüències, no permet fer més concerts, no permet
pagar tantes peonades, no permet, en definitiva, fer miracles. La
llista d’espera va inevitablement unida a la gratuïtat del sistema
i com més persones abandonen els serveis sanitaris de
pagament, com passa, més persones acaben anant a la sanitat
pública i la cua augmenta. Això és inherent al sistema, hi ha
malalts que poden esperar i n’hi ha que no, i la consellera ja els
ho va dir, cap malalt amb prioritat 1 no ha d’esperar més de 30
dies. El que es fa ara és administrar bé les llistes d’espera, amb
sensatesa, amb transparència i amb eficiència, però si per
millorar les llistes d’espera de l’ib-salut resulta que ens hem de
gastar 52 milions d’euros anuals en concerts amb la privada
tirant d’endeutament, amb contractacions poc transparents i
plenes d’irregularitats, com va fer vostè el 2010, tal vegada no
interessa millorar les llistes d’espera perquè així només es
compromet la viabilitat futura del sistema i això pensam que ha
d’estar per damunt de tot.

Al punt 3 demanen desenvolupar un pla sociosanitari. Hem
vist que vostè era un expert a encomanar plans a empreses
externes a les quals pagava generosament, però encara tots
aquests plans no devien ser prou bons perquè actuacions dins
l’àmbit sociosanitari no en va fer vostè cap, a pesar de tots els
plans que li varen fer les empreses. Ara la conselleria fa un pla
sociosanitari, un pla realista i elaborat pels funcionaris que no
costarà sous i que, a més, a diferència de tots els seus plans sí
que es posarà en pràctica i es faran actuacions. 

Son Dureta. Vostè ens demana que en un termini de tres
mesos el Govern presenti un pla d’adequació i rehabilitació de
Son Dureta com un gran espai sociosanitari. Si no m’equivoc,
vostè ja va pagar a una empresa perquè li fes un pla per
remodelar Son Dureta i decidir-ne l’ús. Miri, jo curiosament he
trobat una entrevista d’aquestes que vostè diu d’encàrrec que li

va fer a vostè un mitjà de comunicació el passat 24 de gener de
2011 on li demanen: “por último, ¿qué se va a hacer con el
viejo Son Dureta?” -i vostè contesta- “Son Dureta se va a
convertir en un gran equipamiento básicamente sociosanitario,
es un proyecto que queremos que quede dibujado en esta
legislatura, pero que será para desarrollar en la próxima,
primero usos, luego rehabilitación, obra nueva, un proceso que
se ha de plantear al menos para tres años”. Doncs bé, n'ha
passat un només, Sr. Thomàs. 

Per tant, veim com el marge temporal que es concedia a si
mateix i el que dóna ara al Govern és bastant diferent, no és el
mateix tres anys que tres mesos, no sé si se n’adona, però no és
el mateix. Per tant, pensam que, una vegada més, la seriositat no
és la seva manera d’actuar sinó la demagògia absoluta amb la
qual només fa perdre cada dia més credibilitat. 

En el quart punt ens demana la retirada de la targeta
sanitària, el vot del nostre grup, òbviament, serà negatiu. Com
ja s’ha explicat per part del Govern la nova targeta és un
document útil que podrà millorar el control de l’ús que es fa del
sistema de salut públic i que també pot permetre salvar vides en
casos d’urgència perquè dóna accés immediat a les dades
mèdiques d’un pacient. Per tant, és un document amb avantatges
i beneficis per als usuaris i això que diuen cada dia i reiteren, jo
crec que per la manera en què ho diuen ni tan sols vostès s’ho
creuen, que és un copagament, no és així, saben perfectament
que és una mentida, però així i tot la continuen reiterant.

El punt número 5 és relatiu al manteniment de la
contraprestació per als treballadors de l’Ibsalut en una situació
d’incapacitat temporal. Mirin, aquesta és una mesura d’estalvi
forçada per la situació heretada, una mesura que aquest govern
no hagués pres si vostè no hagués estat un malbaratador, un
malbaratador que va tirar els sous amb tot allò que feia, com per
exemple la construcció de Son Espases que, tal vegada, si vostè
no s’hagués inflat a pagar sobresous ilAlegals als seus alts
càrrecs, sobresous per sobre del que els permetia la seva llei de
pressuposts, ara, aquest govern d’ara no es veuria obligat a
prendre aquesta mesura. 

També ens demana la retirada de l’ib-salut 2020, òbviament
no la hi acceptarem. Demà, a la Comissió de Salut, tendrem
l’oportunitat d’escoltar la Sra. Consellera i parlar d’aquest tema,
avui jo no m’hi estendré. Això que diu vostè que és un projecte
rebutjat pel conjunt dels professionals sanitaris una vegada més
és mentida, Sr. Thomàs. Això és mentida, i jo crec que el
problema que té vostè amb aquest pla només és que no l’ha fet
vostè i que com passa als esportistes francesos amb els
espanyols, recorre a la calumnia i a la mentida i a campanyes de
desprestigi diàriament per desacreditar la feina, la bona feina, i
l’èxit de la Sra. Consellera actual de Salut. Només és un
problema d’enveja, Sr. Thomàs. 

El punt número 7 insta a restablir la gerència d’atenció
primària. És que no li va bé res del que fa aquest govern?, jo no
sé si és enveja, si és que no assumeix que ara ja és a l’oposició,
però cada passa que fa la consellera a vostè li suposa un
problema. Miri, l’ib-salut proposa un nou model de gerència
única del sector per facilitar la coordinació i la cohesió de
l’atenció primària i de l’atenció especialitzada, és una mesura
positiva que millora el funcionament del sistema i el fa més
eficient. El nostre vot serà negatiu.
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El punt número 8 insta a practicar una política de diàleg,
consens i enteniment amb els professionals sanitaris de l’ib-
salut. Miri, Sr. Thomàs, aquest govern això ho ha posat en
marxa des del primer dia i celebram que vostè ara s’adoni que
això és una manera de procedir positiva, important, perquè quan
vostè governava no la posava en pràctica. Vostè tenia conflictes
contínuament amb el sector sanitaris, fins i tot tenia conflictes
amb el personal que era al seu costat, li fugien, sí, sí, li fugien
els caps de premsa, li fugien les secretàries, li fugia fins i tot el
gerent del 061...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, vostè no és precisament un bon mestre per donar
lliçons aquí de diàleg, de consens i de tarannà en positiu.
Nosaltres sí que ho farem, si que ho fem, i en aquest punt li
votarem a favor.

El punt número 9 ens demana un pla d’eficiència al Servei
de Salut. Miri, aquest govern aplica un pla d’eficiència des del
primer dia que ha arribat, amb tot tipus de mesures i iniciatives.
Parla de l’Institut del laboratori biomèdic, que és aquell tema
que per una decisió unilateral seva, volia vostè acomiadar 23
tècnics de laboratori per al seu lloc colAlocar tres alts càrrecs
amb 90.000 euros anuals cada un d’ells? Bé, nosaltres pensam
que a aquesta mesura no li acabam de veure precisament
l’eficiència. Però, si tenim en compte els resultats que
comencen a donar les auditories que es fan a la seva gestió, ja
no en tenim cap dubte que vostè només treballava per enfonsar
l’ib-salut.

En el punt número 10 demana constituir, abans d’un mes,
una taula per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic, amb
partits polítics i agents socials. Miri, jo li reiter, una vegada
més, que aquest govern treballa cada dia intensament per
garantir la sostenibilitat del nostre sistema sanitari, aquesta és
la seva prioritat i des del primer dia s’han pres mesures per
controlar la despesa i garantir la supervivència del sistema; el
primer exemple va ser la reducció d’alts càrrecs de la
conselleria i també de 42 directius de l’ib-salut. No pensam que
els consells que puguin sortir de partits polítics com el PSOE o
de persones com vostè, que pagava sobresous per damunt la llei,
que contractava personal saltant-se les borses de treball i que
incurria en tot tipus d’irregularitats, ens puguin servir molt a
aquest govern a l’hora de garantir la viabilitat present i futura
del sistema.

De tota manera, aquí té les nostres esmenes, la nostra actitud
és sempre oberta i dialogant i, si accepta aquestes esmenes,
estirem tots d’acord.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Ens avesam que
cada vegada que el grup parlamentari de l’oposició presenta una
iniciativa parlamentària es fa una espècie d’interpelAlació a la
seva gestió anterior, no sé exactament on era el Partit Popular
fent oposició la legislatura anterior si tan malament es feien les
coses, i aquí vostès mirin els diaris de sessions i no es parlava
de tantes coses com ara. Però ens cenyirem al que treballam
avui en aquest moment que és aquesta moció.

Vagi per endavant, Sr. Thomàs, que el nostre grup
parlamentari donarà suport a totes aquestes iniciatives.

Efectivament, el punt número 1 es va debatre a la sessió
anterior en què es va aprovar una proposició no de llei, que
concloïa també en la mateixa filosofia que conclou aquest punt,
però avui hem de recordar que encara estam pendents que
aquesta estructura que ha comentat la consellera, que indica el
protocol que en aquests moments s’intenta imposar o s’intenta
posar, no funciona, i les dones a data d’avui paguen aquestes
factures, les envien a l’ib-salut. Per tant, sí que seria convenient
tal vegada que s’aturàs, que es concertàs de nou amb les
clíniques fins que es garanteixi l’assistència a la pública, que és
el que volem nosaltres, i es garanteixi aquesta nova figura
jurídica, per evitar que les dones continuïn pagant.

Donarem també a aquest pla de xoc per fer front a les llistes
d’espera quirúrgiques, de consultes externes i de proves
complementàries, perquè hi ha un decret al qual estan obligades
totes les comunitats autònomes, vostè ha fet referència o a la
moció hi ha tota una sèrie de decrets, però també recordam que
hi ha un decret de l’any 2011, d’agost del 2011, perdonin, de 29
d’agost del 2011, que ja hi havia aquesta crisi econòmica que
coneixia l’Estat i que coneixien totes les comunitats autònomes,
i que es va pactar en el conjunt de tot l’Estat, totes les
comunitats autònomes, Partit Popular, governs progressistes ho
varen signar, i eren molt conscients de la situació econòmica de
cada una d’elles, i això s’incompleix. Això s’incompleix i varen
ser totes les comunitats autònomes, incloses les del Partit
Popular, coneixedores de la situació econòmica que ho varen
aprovar.

I efectivament hi ha hagut un retrocés en aquests set mesos.
Nosaltres vàrem demanar, a una pregunta parlamentària, a l’ib-
salut, concretament a la consellera, quines eren les llistes
d’espera per a intervencions quirúrgiques a 31 de juliol, i el
propi ib-salut, afirmat per la consellera, ens contesta que
efectivament cap superava les dates d’aquest decret. A data
d’avui això no es pot dir, hi ha hagut una greu involució, hi ha
hagut una greu involució amb les llistes d’espera, aquí tenim la
prova, firmada pel Govern, d’aquesta legislatura que a 31 de
juliol aquesta llista d’espera no existia. Les retallades que vostès
fan, les retallades en sanitat, afecten la salut de sanitat, la salut
de les persones, per tant aquest pla de xoc és necessari.
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No estic d’acord amb vostè que aquest pla de xoc només
hagi de ser per veure si s’han de contractar altres professionals,
que segurament sí, però hi ha altres mesures, mesures de
caràcter preventiu, per evitar, efectivament, que es produeixin
malalties de caràcter crònic, de caràcter informatiu a la
ciutadania; prioritats, establir prioritats. Un pla de xoc no només
és contractació de personal. Per tant, nosaltres li donam aquest
suport.

El punt número 3, que diu “Pla d’accions sanitàries a l’àmbit
sociosanitari del Servei de Salut de les Illes Balears” i
concretament en el tema de l’hospital de Son Dureta, crec que
és un tema molt necessari i molt necessari perquè en aquest
parlament a la legislatura anterior es va debatre aquest tema en
diverses ocasions i tots hi estaven d’acord, tots estaven d’acord
que Son Dureta havia de ser un marc sociosanitari, en això tots
hi estàvem d’acord; possiblement, tal vegada amb el contingut
dels serveis o la forma de gestionar-los hi hauria diferències,
però tots. Però a una pregunta nostra, també, quan li demanam
a la consellera que quines són les propostes del Govern en
relació amb la reutilització dels terrenys i dels edificis de la
zona hospitalària de Son Dureta, signat per ella el 15 de
setembre, ens diu: “Actualment s’està estudiant la situació
tècnica i legal de les infraestructures i de les instalAlacions i, si
fos necessari, avaluaríem la possibilitat de convertir el complex
sanitari de Son Dureta en un centre administratiu, on s’hi podria
ubicar una conselleria, probablement la de Salut, Família i
Benestar Social”, això es tota la resposta que ens fa el Govern
a un tema de què ha de fer amb el Pla sociosanitari. Per tant,
està molt bé que el Govern demani al, perdonin, el Parlament
demani al Govern que es replantegi el tema de Son Dureta i que
faci un Pla sociosanitari, que era el que s’havia acordat la
legislatura anterior.

El tema de la targeta sanitària nosaltres sabem que
políticament és una batalla perduda, tot i que cada vegada que
hi hagi una iniciativa d’aquestes característiques o quan
nosaltres trobem que s’ha de fer la durem, però nosaltres ja
intentam fer altres vies, una és dur-la al Defensor del Poble
perquè miri la possibilitat d’inconstitucionalitat. Nosaltres
pensam que en aquest moment això és no constitucional,
inconstitucional. A més a més, la Sra. Pastor diu que vol posar
una targeta única a totes les comunitats autònomes perquè s’ha
de garantir, la Llei del Sistema Nacional de Salut diu que hi ha
d’haver la mateixa targeta i que ha de tenir el mateix accés, amb
aquesta targeta no tothom tendrà el mateix accés, per tant
pensam que és anticonstitucional per aquest i altres motius.

S’estan generant problemes, avui sortia a un mitjà de
comunicació que es retenia el carnet d’identitat a una persona
perquè no tenia la targeta sanitària; s’està fent pagar 10 euros en
aquest moment als ciutadans quan no tenen els avantatges
teòrics que la Sra. Consellera ens diu que tenen, en aquest
moment encara funcionen amb la targeta antiga però es fa pagar
al ciutadà 10 euros, per una foto i per un accés a la seva història
clínica que no té, perquè l’estructura per pagar aquesta famosa
targeta sanitària encara no hi és. Per tant, li donarem suport
també a aquest punt.

Recuperar la contraprestació econòmica per als treballadors
de l’ib-salut. Això ens pareix fonamental, ho discuteixin amb els
sindicats, no basta negociar amb els sindicats, ho discuteixin
amb els sindicats, facin pedagogia de la política, si és necessari
fer això convencin els seus representants sindicals, no varen
negociar aquest punt. I estan efectivament. Després el Sr.
President diu que els ho vol agrair, i tant que els ho ha d’agrair
i tant que els ho ha d’agrair, tenen més feina, tenen menys
prestacions socials, tenen menys prestacions sanitàries i treuen
endavant la sanitat pública.

Cream diferències entre treballadors, els treballadors
educatius, els treballadors de l’administració, els treballadors
d’altres sectors tenen aquestes garanties de pagament i en canvi
els sanitaris no; casualment és que són més vulnerables i més
propiciats a agafar infeccions, a tenir malalties, els que treballen
amb la malaltia, a aquests els castigam. És normal que el
Parlament de les Illes Balears recordi la necessitat de modificar
aquest punt.

L’ib-salut, el Projecte ib-salut 2020 i el punt 7 jo crec que
van lligats; l’ib-salut 2020, un dels temes que ha generat més
conflicte ha estat voler unificar l’atenció primària i l’atenció
hospitalària i això ha tengut una resposta social pública, vull dir,
no és només que l’oposició, aquesta banda ho pensi, ha tengut
una resposta pública; vull dir que tot el colAlectiu de metges
comunitaris ha dit que no, ha dit que no i han amenaçat en
dimitir, perquè estan canviant una estructura que té altres
voluntats, i si s’arriba a fer això es veuran les conclusions
d’això, estan tecnificant la salut. En lloc de fer una salut
comunitària, propera al ciutadà, propera a les necessitats
territorials, estan tecnificant la salut, perquè els hospitals són
llocs on es tecnifica més la salut, i nosaltres feim aquest model,
anam cap aquest model. Tota l’atenció comunitària li ha dit no,
no només l’oposició, però continuam insistint en això.

Nosaltres li hem demanat a la consellera que, per favor, ens
digui, per escrit li hem demanat, totes les peticions de
modificació o d’enhorabona que li ha arribat a l’ib-salut, han
passat els vint dies i, com és habitual, no ens l’han entregada.

El tema 7, que és ..., el punt 8, que és practicar una política
de diàleg i consens, crec que està molt bé que el Parlament
també ho recordi, perquè és la pròpia consellera que a diversos
mitjans de comunicació ho ha dit: “Quizás no hemos
consensuado y dialogado lo suficiente con los profesionales”,
això ho diu la consellera, i reconèixer que una persona s’ha errat
és un símptoma d’intelAligència, li lloo això, però el Parlament
ha d’instar que es recuperi això, no basta que ella ho hagi
reconegut, sinó que el Parlament li digui: no ho torni fer, perquè
ha de fer una funció el Parlament de control a un govern, no
només de lloança.

El punt número 9, que és instar el Govern de les Illes
Balears a realitzar un pla d’eficiència del Servei de Salut
recuperant els projectes de l’Institut del laboratori biomèdic,
nosaltres també hi estam d’acord.
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I finalment, el punt 10, doncs jo li diria que avui un
conseller aquí ha tengut una demostració de diàleg, ha dit que
ens presentarà un pla d’educació i que el voldrà debatre. Jo no
sé per què salut i serveis socials no podem tenir aquesta
oportunitat. El president, a més, va convidar els dos cap de
l’oposició i els va demanar colAlaboració; nosaltres ja fa un
parell de pics que demanam plans concrets de serveis socials,
aquí es deneguen; avui tenim aquesta oportunitat que al de salut
li diguem que sí, com al d’educació. Per què salut es pot
consensuar i sanitat i serveis socials no, quina diferència hi ha?
És el president que ens ha convidat a consensuar, avui un
conseller li ha agafat el guant i ho ha dit i ha dut aquí una
possibilitat; en sanitat i en serveis socials no és possible, no
entenem per què.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per fixar la posició i assenyalar les
esmenes acceptades, té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquí jo procur venir a
argumentar, no a dir infàmies i paraules buides, frases fetes que
no estan sustentades amb res. Venim aquí a parlar d’atenció
sanitària, de la seva política sanitària, i els professionals, que tan
se li omple la boca de professionals, ho han dit ...

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, senyors diputats, guardin silenci.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... ho han dit, pot muntar vostè els numerets que vulgui. Miri, ...

(Remor de veus)

... notícia d’avui, vostè diu que una secretària meva se’n va
anar, doncs miri, avui tenim la darrera dimissió o cessament de
la quantitat immensa, Sra. Consellera -que no escolta, ni mira-,
el cap del Servei d’Urgències de Son Espases és la darrera
víctima de la seva gestió sanitària, la darrera víctima.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Mesures arbitràries unilaterals i sense consens, és que ho ha
dit la Sra. Consellera ahir, a una entrevista per encàrrec, ho ha
dit ella, no ho he dit jo, ho ha dit ella, ho ha reconegut, que s’ha
equivocat, ha desautoritzat el director general.

Si vol que parlem puc treure moltes coses, podem començar
a parlar de Matas, de Cardona, de Rodrigo de Santos, podem
parlar de moltes coses ...

(Remor de veus)

Aquí venim a argumentar i no venim a difamar ni a fer
infàmies, no és el mateix irregularitats administratives que fets
ilAlegals, i si n’hi ha qualcun actuï, no passa res.

Però anem per feina, ha quedat ben palès que la Llei
d’interrupció voluntària de l’embaràs, que és una norma bàsica,
un dret de les dones, no li donen compliment amb legalitat.

Llistes d’espera, parlam d’atenció sanitària, i no digui
falsedats, vull dir, dir que una intervenció d’una artrodesi de
columna és una patologia banal i ha d’esperar més de seixanta
dies, això és una mentida. Dir que les llistes d’espera estan
millor, no és veritat; és a dir, vostès prioritzen els diners i
l’estalvi enfront de donar atenció sanitària als ciutadans. Per
tant, nosaltres reclamam que s’acompleixi la norma.

Crec que ha quedat ben palès que la targeta sanitària no
millora l’atenció sanitària. Se’n vagi a qualsevol terminal
d’ordinador i veurà com pot accedir a aquesta informació.

L’informe ib-salut 2020, és que no som jo que dic aquestes
opinions, si jo aquí transmet l’opinió del sindicat metge,
l’opinió d’UGT, del ColAlegi de Metges, de societats
professionals, li han dit totes que no ho volen; és que el darrer
escrit no té ni quatre dies, que li han demanat que ho retiri i que
no volen el que els posen damunt la taula. Nosaltres estam
avesats que no ens facin cas, a una carta adreçada per aquest
diputat a la Sra. Consellera, amb data 30 de novembre, li
expressàvem la nostra opinió i ens oferíem a tenir un debat i a
rebre i oferir aportacions damunt aquella versió o properes; sap
quina ha estat la resposta? Cap ni una, el mateix que ha fet amb
els professionals, que ahir va reconèixer a una entrevista. Que
no ha consensuat res, ara ha escenificat un consens perquè li han
estirat les orelles, li han dit baixa dels núvols, a veure si
t’assabentes del que passa. Això és el que ha passat.

Vostè demana, nosaltres demanam consens, són els
professionals els primers que demanen aquest consens i vostès
han rebutjat, i documents n’hi ha moltíssims.

Vostè diu que ara, no, Son Dureta; escolti, el pla
sociosanitari del Servei de Salut està fet per personal del servei
i de la conselleria, tendrà les seves coses bones o coses dolentes,
però ja li ha dit la Sra. Santiago, vostès a Son Dureta no tenen
previst res, un projecte administratiu, el pla d’equilibri
econòmic i financer deia “enajenación de Son Dureta”; escolti,
tenim unes necessitats, l’eficiència comença amb fer projectes
que serveixin per a d’aquí a un parell d’anys. Tenen un
document, tenen un projecte de reordenació, no els interessa, és
que estic convençut que no faran res en aquesta legislatura, ben
segur. Ho reconeguin.

Pla d’eficiència, jo el que li dic és que han deixat de banda
projectes que anaven..., el Pla d’eficiència no ha començat ara,
el Pla d’eficiència du anys, la variació de despesa sanitària de
l’any 2007 va pujar un 12% damunt el previst. Sap a quines
xifres l’han deixada ara? Amb xifres negatives, la variació de
despesa. Qualque cosa es va fer els darrers anys per fer una
millor gestió i més eficient, si no hagués estat pitjor.

(Aplaudiments i petit aldarull)
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor. Continuï, per favor...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, damunt infàmies no responc. Vostè...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor..., per favor. Sí, no es preocupi que la Presidència
controla el temps. Continuï si és tan amable.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, ja veig que no es respecten les normes, idò bé, així
estam. Vostès..., pot dir tot el que vulgui, tot el que vulgui,
algun dia passarem comptes dels càrrecs directius, algun dia
passarem comptes dels sous. Per exemple, l’amic del director
general, un càrrec nou que ningú no sap el que fa, que cobra
més que el que marquen els pressuposts, per exemple, que aquí
es va negar la resposta, eh?, per activa o per passiva...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Li torn a dir: si hi ha qüestions que són ilAlegals, facin el que
hagin de fer. Infàmies escrites no són certes, no són certes. Una
cosa són irregularitats administratives i altres coses són fets
ilAlegals. De totes maneres, els vàrem proposar fa quatre mesos
asseure’ns, que el Sr. President va demanar consens...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Thomàs, per favor, que ja (...) dos minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, Sr. President, vostè hi ha estat present...

EL SR. PRESIDENT:

Ha estat (...)

(Algunes rialles)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Veig que els fa molta gràcia el fet que no vulguin parlar amb
ningú, ni amb l’oposició ni amb sindicats ni volen escoltar
opinions. 

Per tant, no acceptam les esmenes del Grup Parlamentari
Popular perquè no són gens constructives i estan molt llunyanes
de la realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. 

Senyores diputades i senyors diputats, abans de votar record
que... pens que el punt 1 i el punt 8 es voten per unanimitat, per
tant, per assentiment. Votam la resta de punts.

Passam a votar. Votam.

24 vots a favor; 34, en contra; cap abstenció, per la qual cosa
la Moció 700/12, del Grup Parlamentari Socialista queda
rebutjada.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 4631/11, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, de modificació de l'article 5 de la Llei 4/2010, de
16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió
a les Illes Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 4631/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, de
modificació de l’article 5 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, per fer la
presentació de la proposició de llei, té la paraula la Sra. Joana
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta proposta de modificació de la Llei 4/2010, de
16 de juny, de mesures urgent d’impuls a la inversió pública de
les Illes Balears, som conscients que va ser aprovada amb un
elevat nivell d’acord, però la proposta que avui presentam per
al debat en aquesta cambra és la modificació de l’article 5, el
que fa referència a les declaracions d’interès autonòmic, i es fa
en un sentit que volem que quedi molt clar. 

No és una esmena de supressió, sota cap concepte, sinó que
és una modificació legislativa lligada a millorar tot el que
referència a la transparència, la confiança i per tant, la seguretat
jurídica de tot el que suposen aquestes útils declaracions
d’interès autonòmic per tirar endavant aquests projectes
d’inversió tant de caràcter públic com de caràcter privat.

Som conscients que aquesta llei i aquesta modificació que
proposam suposa una modificació i per això repetim: en el sentit
que estam convençuts que millora fonamentalment tot el que
implica de seguretat jurídica. I, per què ho deim?,
fonamentalment perquè en aquest article on es regulen les
declaracions d’interès autonòmic assenyalàvem... i aquesta
modificació preveu dues inclusions: una, el que fa referència a
establir d’una manera clara i transparent els criteris de valorar
què implica una declaració d’interès autonòmic. 
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És a dir, amb quins criteris valoram l’interès autonòmic
d’una inversió i per tant, explicar i comprometre en una
memòria quins són aquests criteris, com s’avaluen i per tant
també, queda aprovada, aquesta memòria que complimenta
aquestes criteris, conjuntament amb el projecte.

Per tant, aquesta seguretat jurídica dóna garanties que tot
tipus d’empresari, qualsevol empresari té una igualtat
d’oportunitats perquè els criteris en què actua l’Administració
són clars, transparents, són objectivables, són públics i per tant,
els poders polítics  subjecten la seva actuació als criteris
establerts. 

Quin són aquests criteris? Criteris que creim prou clars, però
que val la pena garantir o que s’expliquin en la memòria que
acompanya aquest projecte. Primer, la viabilitat econòmica i
financera. Tots sabem que aquest és un element clau per tenir el
suport de l’Administració i per tant, és important que quedi
palès el compromís de la iniciativa empresarial en el seu
projecte de viabilitat econòmica i financera. 

En segon lloc, la generació d’ocupació i les seves
característiques, especialment relacionades amb l’estabilitat i la
qualificació d’aquests llocs de feina que cadascun dels projectes
diuen que tindran la capacitat de crear. 

També, evidentment, és important valorar la previsió
d’impacte econòmic en el conjunt de l’economia. Té un impacte
econòmic diferent si es tracta, per exemple, d’un establiment de
tot inclòs o un no establiment de tot inclòs. Quins són els
impactes que té damunt d’entorn econòmic cadascun d’aquests
projectes que poden optar a la declaració d’interès autonòmic.

També la compatibilitat del projecte amb la sostenibilitat
ambiental, amb el patrimoni cultural de les Illes, la repercussió
d’aquesta inversió amb la vertebració territorial i social i també
dues qüestions clares: quins són els requeriments de suports o
compromisos per part de les administracions públiques de les
Illes Balears per tirar endavant aquesta inversió, quins
compromisos hi ha, fer-los transparents, com fa tot el que
suposa la normativa urbanística en relació amb el coneixement
per part dels plenaris, per exemple, municipals, i els
compromisos i obligacions que assumeix el promotor de la
inversió en relació amb la part pública.

Per tant, un seguit de criteris que el promotor d’aquesta
declaració d’interès autonòmic ha d’emplenar, ha de presentar
a l’Administració i l’Administració els ha de poder analitzar de
manera clara, pública, transparent i, a partir d’aquí, la segona
qüestió que aquest projecte de llei modifica, que és que una
vegada aprovada la declaració d’interès autonòmic es presenti
o sigui remesa i presentada als sí del Parlament de les Illes
Balears, en el termini màxim d’un mes de la seva aprovació. 

Per tant, el que pretenem -repetim- és garantir transparència,
això vol dir garantir confiança en els projectes, molts són
projectes que duraran més d’una legislatura, per tant és bo tenir-
ne el màxim coneixement, el màxim compromís en relació amb
el que pretenen cadascun d’aquests projectes empresarials,
privats o projectes públics i per tant, ser capaços de garantir -
repetim- la seguretat jurídica d’aquests projectes.

La seguretat jurídica -i també aquí ho hem sentit molt-
nosaltres no creim que vagi lligada mai a la discrecionalitat de
l’Administració, sinó que va lligada a aquests criteris o a uns
altres. De fet, si ho aprovéssim es podria tramitar i per tant
incorporar totes les peticions per part dels diferents grups, però
d’una manera clara. Transparència i criteris objectius per a
tothom igual, igualtat d’oportunitats i -repetim- mai la
discrecionalitat de l’Administració.

Per tant, és una modificació que pretén en uns moments
difícils econòmicament, en què som conscients de la
importància que tenen aquestes declaracions d’interès
autonòmic per facilitar inversió a la nostra comunitat autònoma,
així es va plantejar des del primer moment, però també som
conscients que aquesta llei és millorable. 

Per tant, en aquest sentit feim aquesta proposta que -
repetim- no és de supressió, sinó que és d’addició d’una
memòria, d’uns continguts d’una memòria i del fet que
s’informi al Parlament en tot allò que suposa de coneixement i
de transparència pública i ciutadana. Per tant demanaríem que,
des d’aquest sentit i des d’aquesta voluntat de millora, fos
tinguda en compte.

Evidentment el fet de dir..., bé, la vàrem aprovar amb ample
acord, per què l’hem de modificar en tant poc temps? Som
conscients que aquesta mateixa llei que vàrem aprovar i algun
article el vàrem aprovar per unanimitat, com el famós article 17,
lligada a la reconversió de tot el que són els establiments
turístics que es va aprovar per unanimitat, el mateix
avantprojecte de llei del turisme de les Illes Balears també
modifica i el vàrem aprovar per unanimitat i hi vàrem fer una
feinada... i també es pot visualitzar que evidentment i en aquest
sentit sempre podem anar millorant les coses.

Per tant, existeixen modificacions proposades en aquest
moment dins aquest àmbit parlamentari i ens agradaria -
repetim- que aquest instrument que facilita la inversió a la
nostra comunitat autònoma tengui totes les garanties, tota la
transparència i la continuïtat en el temps dels projectes que
segur que alguns no es podran exhaurir en una legislatura i tots
sabem de la importància dels acords d’inversió per garantir que
aquestes inversions es puguin anar executant. 

Per tant, repetim, amb aquesta voluntat presentam aquesta
iniciativa i els solAlicitam que la tenguin en compte, creim que
en benefici absolutament de tots.

Gràcies.
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Intervencions de grups en torn a
favor... o fixació de posició. Sr. Alorda, PSM...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bé, com saben des del nostre grup hi va haver molt de debat
per aprovar primer el decret llei que precedia la llei que avui
tractam, després al plantejament que feia la llei. Hi va haver tota
una negociació amb sacsejades, se’n recordaran fins i tot
d’aquelles negociacions en un moment determinat entre PP i
UM, però al final com s’ha recordat es va aprovar tot un text per
unanimitat. 

No hi havia cap problema, crec que hi havia un ampli acord
en les mesures desburocratitzadores, de fet, encara n’hauríem de
prendre més, sinó més aviat els tractament especials, peculiars
en matèria d’urbanisme. Aquí sí que vengueren estires i
arronses, no ve ara a compte recordar-los, perquè em centraré
evidentment -com ha fet la ponent- en l’article 5, per tant, en la
figura de la declaració d’interès autonòmic o insular.

Una figura que -diguem-ho d’entrada- és també peculiar.
Que un govern es pronunciï d’inici sobre iniciatives privades i
distingeixi entre aquelles que són ad limine d’interès i les que
no ho són té algun punt d’intervencionisme, realment gent
liberal, amb un punt estrany. En principi, totes les iniciatives
ens semblen d’interès públic si van d’acord amb la llei, si
intenten treballar des d’una iniciativa sana, privada i que tengui
afany de lucre i que tengui el que trobi que hagi de tenir, ens
sembla positiu. 

Aquesta distinció podia semblar que alguna mena de
projectes tenien tracte de favor a partir d’una declaració que no
de bades aboca una declaració que té una gran tradició dins el
planejament urbanístic que és fer una normativa específica per
a un projecte, els interessos generals, abans les cèlebres
declaracions d’interès social de la regulació franquista i que tan
merescuda polèmica havien suscitat en tots els seus anys de
vida.

Tanmateix, siguem francs, tot allò va quedar per -supòs- (...)
d’uns acords en una declaració que representava una certa
preferència rapidesa de tramitació i reduïa a la meitat els
terminis de tramitació. Això és el que associa la llei a aquestes
declaracions d’interès autonòmic. Unes conseqüències per tant
més aviat magres, en tot cas les que són, que la virtualitat
jurídica -insistesc- és escurçar terminis, que francament tampoc
no ho trobam res de l’altre món. 

Tanmateix sembla que es vol jugar amb alguna cosa més,
no?, la idea és transmetre que hi ha una imprecisa empenta
política i ens ho confirma quan veim el Govern molt interessat
en fotografies per a projectes escollits amb la intenció de
transmetre que s’està removent cel i terra perquè es duguin a
terme inversions, insistesc, perquè passa en els terminis de
tramitació a la meitat. No sé sí això és exactament la gran
aposta per la inversió que es pretén. Crec que als ciutadans si els
expliques el que significa aquesta fotografia de tot un govern

rere una operació queden sorpresos perquè no se n’havien fet el
pes.

Creu algú que el projecte de Magaluf del Sr. Escarrer o el de
la marina de Magaluf faran molta més via per mor d’aquesta
alteració? Fa mesos, per exemple, de la declaració d’interès
autonòmic de Sol Melià Magaluf. No sé si vostès en saben molt
més, dels milers de llocs de feina, del que jo en sé ara o dels 135
milions d’inversió. A més, fins i tot per dur aquest projecte
s’han de canviar lleis senceres. Evidentment, la llei no modifica
el Reglament d’aquesta casa, ni molt menys el de les Corts
Generals i se’n recordaran que en aquest cas concret s’ha de
modificar la Llei de costes per poder privatitzar l’ús de la costa
que no està permès.

Si algú... i ara la senyora ponent, la Sra. Barceló, pot per
ventura ilAluminar més al nostre grup respecte d’aquesta
preferència que diu la llei, com es concreta exactament, doncs
per ventura canviarem de parer, però nosaltres no ho hem sabut
veure.

Per paga és evident que tramitat l’expedient el resultat pot
ser la denegació, no en faltaria d’altra!, per motius
mediambientals, per motius.... el que sigui, perquè fins i tot si
és una decisió discrecional o és una decisió d’oportunitat, per
dir-ho en termes... el marge de maniobra que puguem tenir
políticament a l’hora de prendre una decisió, no arbitraria mai,
és evident que es prendrà una vegada que es tenguin tots els
elements de decisió, quan hi ha un parer format, quan s’han fet
les informacions públiques, quan es tenen tots els informes de
tots els organismes implicats, no ad limine.

Insistesc en una obvietat: les informacions públiques, molt
especialment si són projectes estratègics, molt especialment si
realment afaiçonen un determinat indret no són un tràmit, com
no ho són les avaluacions ambientals, com no ho són els
informes de carreteres, de costes, són reflexions importants,
rellevants, davant aquest tipus de figura.

Paradoxalment l’esmena que ens planteja avui el PSOE -ja
apunt que ens abstendrem perquè entenem que pot ser una
millora de la regulació i comprenem els motius que ens
apuntava la portaveu i que per tant no tenim res en contra de
l’argumentació tal i com l’ha plantejada- torna a insistir en la
idea de la rellevància de l’importància d’aquesta figura en el
sentit que abans de fer la declaració haguem d’aportar un
material, haguem de fer una publicació, haguem de garantir un
debat parlamentari. Per tant, anam reforçant la decisió prèvia al
debat social real de profunditat, de contingut, que vendrà quan
es tramiti la iniciativa. 

Per tant, cada vegada li volem donar com a més pes polític,
més fermar la decisió de la declaració o transmetre això, que el
suport polític de principis d’unes iniciatives privades sí, d’unes
altres no, ferma molt l’Administració.

Bé, nosaltres des del nostre grup creim que els projectes
estratègics és molt important que siguin sotmesos a debats
socials reals. No a tràmits que tenguin aquest nom, sinó que
siguin realment atenent l’opinió de tots els sectors involucrats
i la població en general, si realment tenen aquesta magnitud, des
d’una visió multidisciplinar i integrada. N’estam farts de (...),
sabem que no ho pretén evidentment la pretensió del PSOE, més
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aviat el contrari, pretén que tengui més densitat, més
justificació, però nosaltres tot aquest element de presses, d’una
tendència del Govern a establir classificacions per decret, com
demostra l’avantprojecte de llei turística o l’amenaça d’un
decret llei per fer urbanisme a la carta no ens pareix bé. 

Avui mateix el PP ens posava de model de gestió del PP, el
Palau de Congressos. El Palau de Congressos que va passar per
damunt del planejament de Palma, que s’acaba fent damunt un
sòl privat,que té avui un caramull de problemes jurídics inicials
d’un mal plantejament inicial per presses i que no s’ han pogut
resoldre en tots aquests anys, més enllà de la part dels doblers,
per favor, estudiïn un poc quins són els problemes jurídics que
es troben d’haver fet un pla damunt sòls privats, no cedits i tota
la intervenció que hi ha damunt un bé catalogat... Bé, no entraré
en el Palau de Congressos perquè és de manual el desastre amb
què es comença, s'inicien tots els procediments del Palau de
Congressos.

Per tant, nosaltres pensam que això no és el model a seguir
i creim que, amb la celeritat que calgui per tots els projectes, no
en un, és en tots, ens trobaran per desburocratitzar, per fer les
dreceres que convenguin per donar activitat econòmica, però
realment en aquesta figura nosaltres no hi veim tants d’elements
taumatúrgics, com d’alguna manera s’han apuntat, no ens
separarem del consens i de la unitat que va provocar aquella
unanimitat respecte d’aquesta llei, no qüestionarem la figura;
ens semblarà bé que s’aprovi aquesta llei i que s’afegeixin
elements a l’article 5, però, ja dic, per transmetre amb més
honestedat, amb més transparència la nostra posició sobre la
seva virtualitat, ens abstendrem en aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Mercadal en torn en contra.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, president. En primer lloc li he de dir, Sra. Barceló,
que el Grup Popular estam avui estorats amb la seva proposició,
estam en estat de xoc. Ens feim creus amb la presentació per
part del Grup Socialista d’aquesta proposició de llei. Ens sembla
molt poc seriosa la proposició de llei, ja que la llei que es pretén
modificar, la Llei 4/2010, va ser aprovada tan sols fa un any i
mig, en concret el 16 de juny de 2010, per unanimitat de tots els
partits polítics, de tots.

Jo li he dir, Sra. Barceló, que tenc seriosos dubtes que vostès
hagin pensat avui el que estan presentant aquí a la cambra. I per
refrescar-li la memòria li llegiré el que diu l’exposició de motius
en relació amb la seva proposta, tan sols l’exposició de motius.
I li ho llegiré perquè pens sincerament que no és conscient del
que avui presenta. Diu la llei en relació amb el títol I, “la
conseqüència més rellevant és la tramitació d’aquestes
inversions, les declarades d’interès autonòmic, tenguin davant
qualsevol administració pública de les Illes Balears, un caràcter
preferent, unit a una reducció general de terminis, especialment
en els àmbits de l’urbanisme i del medi ambient. La justificació
d’aquest tractament consisteix sens dubte en la importància i la

urgència que aquestes inversions hauran de tenir per a una
sortida ràpida de la crisi econòmica actual”. 

Doncs bé, aquesta proposició de llei, senyores i senyors
diputats és, sota el meu punt de vista, una broma de molt mal
gust. Li ho dic sincerament, Sra. Barceló, una broma de molt
mal gust i molt més en el moment econòmic actual. Tenim una
situació d’atur que és la que és. Tenim una situació social que
tots coneixem, i es fa del tot incomprensible la presentació per
part seva d’aquesta proposta. 

Són molts els motius que ens fan afirmar que el que vostès
sostenen avui és un complet disbarat, perquè la Llei de mesures
urgents ho era per a la inversió a les Balears, és a dir, per
aprofitar les inversions que poguessin ser bones per a les Illes
Balears, donant certa prioritat a la seva tramitació i no posant
nous entrebancs, com vostès pretenen; perquè la llei és de
mesures urgents, urgents -és important aquest terme-, per a
l’impuls a la inversió a les Illes Balears. Per tant, dues paraules
que queden molt clares no tan sols al títol de la llei, són
“urgent” i “impuls”. I la proposició que vostès avui presenten no
té res a veure ni amb l’impuls, ni molt manco amb la urgència,
més bé tot el contrari. El que fins ara era àgil, ho volen convertir
en lent i complex, en tràmits parlamentaris inútils que el que fan
és aturar la inversió i tornar a posar més tràmits als inversors. 

Per altra banda, la llei aprovada la legislatura on precisament
vostè governaven va rebre, després de tot el tràmit parlamentari,
el suport de totes les forces polítiques, com li he indicat abans,
que precisament en aquell moment no eren poques, eren
bastants, de totes les forces polítiques, i es va aprovar per
assentiment. Per tant, es tracta d’un text consensuat. No
entenem per què ara l’hem de modificar, perquè les
circumstàncies no han canviat, Sra. Barceló, perquè la llei
s’hagi de modificar introduint noves traves burocràtiques. O el
que volen dir vostès és que sí han canviat les circumstàncies?
Quan vostès governen anava bé així com estava i ara que vostès
no governen no va bé com està la llei? És això el que volem dir?
No comprenem aquest canvi de criteri. Hem de posar més traves
als inversors, ara en lloc de ser mesures urgents per a l’impuls,
serà una llei de mesures tramitables al Parlament. És això el que
vostè vol dir? 

Tal volta el que vostè vol dir és que no es fien dels
funcionaris, que fan la feina a cada una de les administracions.
Digui-ho, digui-ho si és que no es fia dels funcionaris que
informen dels expedients. 

Es tracta de facilitar els tràmits administratius a les
inversions cap a les Illes Balears, no fent enfora els inversors,
no canviant les normes cada any i mig, que això és el que ens
passa. Cream inseguretat jurídica a la gent que ve a invertir a les
Illes Balears. I no es tracta de seguretat jurídica com vostè
sostenia en el seu discurs, ni molt manco. Aquest canvi de
normativa que vostè pretén el que fa és generar més inseguretat
jurídica perquè allò que abans eren uns tràmits, ho vol modificar
perquè hi hagi més tràmits. Els inversors es fan enfora quan
veuen aquestes actituds per part dels polítics de les nostres illes.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 23 / 14 de febrer del 2012 999

 

Hem arribat a un consens per fer una norma, no la vulguem
canviar perquè ara ha canviat el Govern, quan vostès hi són és
bona, quan vostès no hi són no és bona. Això no és just, Sra.
Barceló. Donde dije digo ara volen que nosaltres diguem Diego.
I pensam que això no és seriós. No és seriós que nosaltres, els
polítics, juguem amb els interessos dels inversors, això sí que no
és seriós.

El Grup Parlamentari Popular ho vol dir ben clar, no volem
més traves administratives, ja ho hem dit en moltes ocasions. El
que les Illes Balears necessiten són inversions que puguin
generar llocs de feina que tanta falta fan avui a les Illes Balears.
I per això es va consensuar la Llei de mesures urgents, per llevar
traves administratives, no per després una vegada que vostès ja
no són al govern, posar-hi traves novament. Això no és seriós,
Sra. Barceló. Vostè em dirà, i ja m’avanç al seu discurs, que no
són traves administratives, que es tracta de transparència, però
vostè sap que això no és cert, perquè vostè, quan era al govern,
no veia aquesta transparència, ara que és a l’oposició sí que vol
transparència. Pensam que això no és seriós, Sra. Barceló.

El Grup Popular ho diu ben clar i ben alt, no al fantasma de
la inseguretat jurídica una altra vegada. Inseguretat jurídica i
traves administratives han estat els dos grans problemes que han
tengut sempre els inversors que han volgut venir a les Balears.
La nostra comunitat autònoma ha estat sempre un mal exemple
-o ho dic aquí- pel que fa a la inseguretat jurídica, i vostès volen
continuar en aquesta línia mitjançant la seva proposta. No
podem canviar les normes cada vegada que hi hagi canvi de
govern. Això no és possible i fa molt de mal a la nostra
economia, genera desconfiança entre els inversors i la imatge
que es dóna cap a l’exterior és de molt poca serietat.

El que vostès pretenen és que els inversors donin l’esquena
a les Illes Balears. I ja li ho dic, no ho aconseguiran, perquè els
inversors saben que el Govern que lidera el Sr. Bauzá és un
govern seriós, que genera la confiança que els inversors han de
menester. En primer lloc perquè el Govern no el formen sis
partits polítics distints, que cadascú anava al seu vent, com
abans; sinó que el Govern és liderat per un únic partit del qual
els inversors se’n fien, i són ells els que han de generar llocs de
feina i són ells els que han dipositat la confiança en aquest
govern.

La seva proposta, Sra. Barceló, a més de tot l’anterior, és
redundant, preveu qüestions que ja estan incloses a la llei, com
és el tema mediambiental o els compromisos i les obligacions
que assumeix el promotor de la inversió. Això sí que són més
traves i paperassa que ja s’estan ventilant a altres
administracions, Sra. Barceló. Això ja ho diu la llei, el que vostè
proposa ja està previst a la llei. El que vostè vol dir és que vol
dur la declaració d’interès autonòmic dins la cambra perquè
aquí la puguem marejar una mica més, fent política, i això no és
el que es pretén amb la llei.

Però allò que ja és de nota, és de cum laude de la ineficàcia
i la ineficiència, és voler fer que el que tots hem acordat que
sigui àgil i ràpid, ara aquests projectes hauran de ser presentats
davant del Parlament de les Illes Balears, a la comissió que
s’estimi procedent, en un termini màxim d’un mes des de la
seva aprovació. Això sí que per a nosaltres no té ni cap ni peus,
ni té per on agafar-ho. A mi em sembla, Sra. Barceló, i li ho dic
sincerament, que s’haurien de repensar aquesta presentació i en
un exercici de sentit comú, de seny, l’haurien de retirar. Li ho
dic sincerament.

Igualment li dic que en la conjuntura actual no hi ha ningú
que ho pugui entendre. Voler fer una política d’abans, política
que ens ha dut on som, política del passat. I ara, Sra. Barceló,
som a un altre temps. En definitiva, el que vostè pretén és fer
política de saló en un moment en què el que es fa és política de
salvament.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. En torn de rèplica la Sra. Barceló té
la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc i en relació amb el Sr.
Alorda, per provocar evidentment un debat social real, és
necessària la informació, si no tenim informació, evidentment
difícilment arribarem a aquest debat social que es reclamava. I
d’una manera molt clara és l’exemple del Palau de Congressos.
Si hi hagués hagut informació que ni tan sols hi havia solar per
adjudicar l’obra hauria estat diferent. Per tant, alerta aquí, no per
córrer més resolen més bé ni més ràpid. I les garanties bàsiques
d’allò que suposen els recursos econòmics, financers, la
seguretat jurídica de tirar endavant un projecte és prou
important.

A mi m’agradaria assenyalar tres coses al portaveu del Partit
Popular. Evidentment aquesta comunitat autònoma -i lament
dir-ho- no és precisament mal exemple per la seva burocràcia.
Si som coneguts per un mal exemple, va més lligat a la
corrupció que a la burocràcia. Facin-s'ho mirar! Facin-s'ho
mirar! Aquest és un dels grans problemes que hem tingut, de
projectes que vertaderament no han estat ni quantificats
econòmicament, vol que li recordi el Palma Arena? Li he de
recordar quantitat de projectes, els grans projectes emblemàtics
d’aquesta comunitat com s’han traduït a la pràctica?

(Remor de veus)

Com, senyor? Bàsicament en un clar exemple no
precisament de burocràcia, sinó en tot cas de tot allò que suposa
més tost el contrari.
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Aquesta iniciativa no lliga res a més burocràcia, en absolut.
És simplement veure i comprometre quins són els projectes a
nivell de contingut, a nivell de llocs de feina, a nivell d’inversió,
a nivell de viabilitat. Aquesta memòria que qualsevol projecte
hauria de poder presentar i registrar quan s’aprova el projecte.
I una vegada aprovat, que no té res de dificultat, que sigui
conegut per aquesta cambra. 

Jo també entenc, i aquest és el segon element, que al Partit
Popular li encanta, el Parlament fa nosa, el Parlament és un
destorb. De fet, difícilment els consellers vénen al Parlament a
contestar preguntes. Quantes preguntes tenim pendents de
contestar?

(Remor de veus)

Ah! Fa nosa, fa perdre el temps. Eh! Som a una democràcia
i el Parlament a més a més si ho demana, el conseller també
haurà de venir a explicar-ho. També, o no? O açò suposa un
problema? Per tant, no és tan complicat el que posa aquesta
norma, en absolut. Simplement és que el Parlament, els
representants dels ciutadans d’aquestes illes tenguin
coneixement de la informació d’aquest projecte. I açò no crec
que dificulti absolutament res. Més bé, el contrari, a través de
tenir informació, evidentment els projectes poden millorar.

Per tant, la primera qüestió, de burocràcia en absolut, res, no
en suposa cap increment. Suposa garantia que el projecte és un
projecte viable, que té un impacte positiu en un moment de
dificultats econòmiques en la realitat econòmica de la nostra
comunitat autònoma, perquè en fan molta de demagògia en
relació amb els llocs de feina de cada un d’aquests projectes.
Molt bé, que es posi per escrit, que es digui, que es comprometi.
Tan difícil és açò? O vertaderament ens venen fum aquí
darrera? Quina por tenen a donar informació? Quina dificultat
suposa açò? Cap ni una, cap ni una. Simplement donar
informació. I evidentment venir a la cambra a explicar els
projectes en els quals el Govern es compromet. 

En aquest moment, i per açò érem prou conscients d’aquesta
inclusió dins la Llei de mesures incentivadores de la inversió de
les declaracions d’interès autonòmic, per escurçar terminis, per
tirar endavant amb la màxima celeritat, per fer-ho des de
l’acord, clar que sí! Però -repetesc-, ara estic contenta que el
portaveu del Partit Popular assenyali que els acords entorn
aquesta llei són importants, em sembla perfecte. Vostès llevaran
de l’avantprojecte de llei turística tot allò que suposa la
modificació de la llei que avui aquí proposam?, tot allò que
havíem acordat per unanimitat que vostès amb l’avantprojecte
modifiquen, ho retiraran? Retiraran tots els acords fets fins ara
amb aquesta mateixa llei, no amb una altra, amb aquesta?
L’avantprojecte de llei del turisme de les Illes Balears que en
aquest moment està en tràmit és precisament rompre totalment
allò que és aquesta llei, vostè també sortirà aquí a invocar
aquest acord? Si és així, nosaltres la retirarem. Però vostès
comprometin-se a mantenir l’acord entorn aquesta llei. En seran
capaços? Massa silencis. 

Simplement la voluntat era informar, mantenir la celeritat,
i per això no hem suprimit res de les declaracions d’interès
autonòmic, sinó simplement tenir la màxima transparència, el
màxim acord i contingut de cadascun dels projectes i, una
vegada aprovat, comparèixer en aquesta cambra que és, i sembla

mentida que ho haguem de recordar aquí, la representació dels
pobles d’aquestes illes. Per tant, està bé que els consellers
venguin aquí i expliquin. Simplement açò...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant per favor, Sra. Barceló, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Per tant - repetesc- lament el posicionament del Partit
Popular que veu, no sé quins dubtes té, però veu una sospita de
control que nosaltres creim que ho feim per l’interès general i
perquè la llei millori i ho millori entre tots, absolutament res
més.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per part del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, però com que des del
nostre grup, ja ho hem apuntat, no compartim el caràcter
taumatúrgic d’aquesta declaració tampoc no podem compartir
el dramatisme en què qualsevol modificació és viscuda pel Grup
Popular. Només un apunt a la portaveu, nosaltres no deim que
no hi hagi transparència i informació, al revés, el que pensam és
que hi és i hi serà en el moment processal oportú, el que no
deim és que a banda que hi sigui el Govern ja es pronuncia en
el principi sobre la bondat d’una operació que té tot un
procediment, escoltem el procediment. El que no ens acaba
d’agradar són aquests parts i quarts, no romprem el consens que
hi ha, ens agradaria que es mantengués, ja vaig veure que ara el
Partit Popular en fa bandera i la d’IB3 es va canviar per decret
llei, i va ser la darrera que havíem aprovada. Estic content de
veure que valoren els consensos maldament els trenquin amb
aquesta lleugeresa, nosaltres ho mantendrem, però reconec que
és molt ranci aquest expedient és de declaració, aquest que faci
via i els altres no importa. 

Jo crec que si tenim un problema burocràtic a tots els
procediments de dotació econòmica els hem de resoldre per tot
i ens hi trobaran si són burocràtics, i n’hi ha encara de
problemes d'excessiva burocràcia per generar activitat, n’hi ha,
i els hem de llevar. Ara, alerta a tractar de burocràtic el que té
un contingut essencial: informacions públiques, que ja les
reduïm a la meitat; reflexions sobre les implicacions
urbanístiques de carreteres, de transports, de contaminació, de
tot ordre que pugui tenir una actuació. Aquestes són importants,
i aquestes poden acabar ilAluminant que aquell que s’ha avançat
i ha dit aquest projecte és d’interès general quan veu les
conseqüències, des de la solvència del rigor d’haver-les
estudiades, digui, doncs el denego. Per tant, la veritat és que la
figura ens sona més a un altre temps. 
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Una de dues, o és poc rellevant aquesta declaració i, per tant,
no sé si té molt de sentit afegir-hi documents o té molt i molt i
molt de sentit i aleshores ens agrada poc. Per tant, davant
aquesta tessitura ens abstendrem, ja he dit, en aquesta iniciativa
i la veritat quasi que pensaria que les tractin amb molt de seny,
les declaracions d’interès autonòmic i no es pensi ningú que se
li dóna mes del que se li dóna perquè és evident que hem d’estar
a favor de l’activitat econòmica, a favor dels ciutadans, a favor
dels interessos generals, a favor del medi ambient, a favor de
moltíssims interessos i la seva conjunció donarà la decisió final
que ha de tenir l’administració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica té la paraula,
en nom del Grup Popular, el Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, gràcies, Sr. President. Per contestar, en primer lloc, al
PSM, Sr. Alorda, estam d’acord que si les inversions són
conforme llei són bones, això és amb l’únic amb què puc estar
d’acord del seu discurs. Vostè s’omplia la boca en el seu discurs
inicial del projecte al qual s’ha donat interès autonòmic, de
Melià, per exemple, del qual vostè parla i és un projecte que diu
que no se sap res i més. Avui mateix hem llegit a la premsa que
dóna més de 350 llocs de feina només aquest projecte, ho pot
llegir, és a El Mundo d'avui mateix. 

(Remor de veus)

Aquest projecte genera directament més de 350 llocs de
feina i està en aprovació la segona fase. De totes maneres, tots
aquests projectes, perquè vostè s’escandalitza i més, són
públics, no passa res, s’informen les administracions
corresponents, es fan els tràmits d’urbanisme, es fan els tràmits
mediambientals. O és que vostès no es fien dels funcionaris i
dels informes que fan?, no se’n fien? Ho han de dir clar, ho han
de dir clar. Si no es fien d’aquests tràmits que es fan a les
diferents administracions diguin-ho, a mi em sembla que és això
el que passa aquí. No és un tema de transparència, és un tema de
confiança, que és molt diferent. No és transparència, és
confiança.

Però, a més, Sra. Barceló, a mi allò que em sorprèn bastant
no tan sols de... la seva postura en general ja és del tot
sorprenent, però és que ni els seus socis del govern anterior li
donen suport, ni els seus socis de govern li donen suport, se
n’abstenen, perquè no saben si li han de donar suport o no,
perquè troben que ja està bé així com està, perquè ja estava bé
abans. Per què ho hem de canviar ara? Els seus socis de govern
no donen suport a aquesta mesura que vostè avui presenta aquí.

I parla vostè de transparència i parla vostè de garanties. Jo
li recordaré que l’organisme Transparència Internacional va
posar a Balears l’any 2010 en el lloc 15è de disset comunitats
autònomes que hi ha a tota Espanya, el 15è de disset. Aquesta
era la transparència que vostès donaven i tan sols en 7 mesos
l’índex INCAU, de Transparència Internacional, ha posat les
Illes Balears en els primers llocs de l’índex. Per tant, Sra.
Barceló, no ens doni cap lliçó ni una, però ni una de
transparència, ni una, ...

(Aldarull a la sala)

... perquè si no ..., i no li parl de coses molt passades sinó molt
actuals, podem parlar de la via connectora, podem parlar de la
via connectora que vostès volien aprovar sense estudi d’impacte
mediambiental. Vol que parlem d’això també? Perquè no ens
n'anirem tan enfora, d’aquests dies mateixos, d’aquesta setmana.

Vostè, Sra. Barceló, li ho torn a dir, no es fia dels
funcionaris, ho ha de dir, ho ha de dir amb claredat, no es fia
dels informes ni dels tràmits que es fan i vostè vol fer
politiqueo, politiqueo de les inversions que es fan a les Illes
Balears i parlar i parlar, i aquí el que hem de menester és
contundència i inversions que siguin bones per a les Illes
Balears. Després els funcionaris ja informaran si aquests
projectes són bons o no són bons, si hi ha un impacte
mediambiental que es pot aprovar, si hi ha un impacte urbanístic
que és lícit o no és lícit, ja s’informarà, no passi pena, no passi
pena. Allò que abans era bo ..., el que passa, Sra. Barceló, jo li
ho diré, és que abans no n'hi va haver cap, de projecte d’interès
autonòmic, bé, un, que va ser el centre de Rafel Nadal a
Manacor que era d’inversió privada i tots els altres d’inversió
pública perquè vostès generaven zero confiança en els inversors,
zero confiança en els inversors.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Zero. Aquest govern tan sols en set mesos n'ha aprovat dos,
n'ha aprovat dos, un a Magaluf d’una empresa mallorquina,
Melià, i un altre a la Marina de Calvià, que es va aprovar
divendres passat. Per tant, no ens venguin a donar lliçons de
com s’han de tramitar les coses. Aquest govern el que fa és
feina per canviar les coses, projectes simbòlics per a les Illes
Balears que ens ajudaran a sortir d’aquest problema. 

I això era així, abans, Sra. Barceló, perquè de vostès no se’n
fiava ningú, perquè eren tants per posar-se d’acord que no...
miri, si avui vostè presenta una proposició de llei i ni els seus
exsocis la secunden, ni els seus exsocis la secunden. Jo no em
vull imaginar el que devia passar als consells de Govern
d’aquells temps, devia ser gros. 
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No ha donat a la seva exposició, Sra. Barceló, cap motiu ni
un per sustentar la seva proposició, no ha donat cap motiu, tan
sols el que ha fet és llegir la proposta, llegir la proposta, però no
ha donat cap motiu, no ha canviat res, el que ha presentat, però
cap motiu, cap motiu. Escolti, vostè em diu que s’ha de donar
transparència, que s’han de donar garanties, vostès tenen,
vostès, ara mateix, tenen les mateixes garanties que va tenir el
Partit Popular durant la legislatura anterior.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Senyores i senyors diputats, si
els sembla bé, votam. 

19 vots a favor, 34 en contra, 5 abstencions.

En conseqüència, la Proposició de llei RGE núm. 4631/11
queda rebutjada.

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

Moltes gràcies.
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