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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats.

I. Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu de la celebració de l'Any Internacional
de les Cooperatives.

Si els sembla bé començarem el plenari d’avui, però, abans
de començar l’ordre del dia la secretaria primera de la cambra
llegirà la declaració institucional, que està consensuada amb
totes les formacions polítiques.

Sra. Secretaria Primera, per favor.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. 

“Declaració del Parlament de les Illes Balears amb motiu de
la celebració de l’Any Internacional de les Cooperatives.

Primer. El plenari del Parlament de les Illes Balears acordam
donar suport institucional a la resolució 64/136, de l’Assemblea
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional
de les Cooperatives.

Segon. Manifestam la nostra voluntat de colAlaborar amb les
organitzacions representatives del cooperativisme per a la
divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives i
donarem suport a les activitats de promoció del cooperativisme
que s’impulsin a la nostra comunitat autònoma durant el 2012.

Tercer. Treballarem per millorar i, si escau, ampliar les eines
i recursos a l’abast de les administracions públiques per donar
a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores
que s’atenen des dels diferents dispositius de promoció,
comptant amb la colAlaboració de les organitzacions
representatives del propi sector.

Quart. Mostram la nostra voluntat d’incorporar les
organitzacions representatives del cooperativisme als espais
consultius i/o de reflexió de caire econòmic i social, d’acord
amb la normativa vigent.”

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, després d’aquest aplaudiment queda clar que
aquesta declaració institucional queda aprovada per assentiment
de tota la cambra.

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

II.1) Pregunta RGE núm. 858/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Llorenç S. Galmés i Verger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Challenge ciclista a Mallorca.

Primera pregunta, RGE núm. 858/12, relativa a Challenge
ciclista de Mallorca, que formula el diputat Sr. Llorenç Galmés
i Verger del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, president. Diputades, diputats, molt bon dia a tots.
Entre els passats 5 i 8 de febrer es va celebrar a l’illa de
Mallorca la XXI Iberostar Challenge ciclista a Mallorca.
Aquesta carrera ha obert, un any més, la temporada ciclista
d’Espanya. La carrera a l’illa de Mallorca es va dividir en quatre
trofeus independents: els de Palma i Migjorn, que eren
considerats etapes planes, i els trofeus de Deià a Tramuntana,
considerats etapes de muntanya. Destaca la incorporació, en
aquesta ocasió, del trofeu Serra de Tramuntana que servei de
perfecte homenatge a la Serra, recentment elegida com a
paisatge cultural patrimoni mundial de la UNESCO, tot i que,
per desgràcia, aquesta etapa finalment no es va poder disputar
per la gran quantitat de neu que hi havia, fet que va suposar que
per primera vegada en 21 anys s’hagués de suspendre una etapa.

En aquesta XXI Iberostar Challenge ciclista a Mallorca hi
varen participar els principals equips ciclistes espanyols i
estrangers, com són Movistar Team, Caja Rural i Euskaltel-
Euskadi; i també els millors ciclistes del panorama internacional
com és Juanjo Cobo, guanyador de la darrera volta a Espanya,
i els corredors mallorquins Joan Horrach, els germans Vicens,
Marc Reynés i Lluís Mas. La competició es dividia en tres
categories: categoria UCI Pro Tour, categoria Continental
Internacional i categoria Continental UCI.

Pel que fa als mitjans de comunicació la competició va ser
retransmesa pel canal temàtic de Televisió Espanyola,
Teledeporte; el canal internacional de Televisió Espanyola, a
més de canals anglesos i alemanys que s’encarregaren de donar
senyal a l’estranger. Evidentment, també es va retransmetre en
directe per IB3. La televisió és fonamental per garantir la
participació dels principals equips, ja que necessiten totes les
finestres possibles perquè les seves marques patrocinadores
assoleixin una major difusió, però, sobretot, és fonamental per
a la nostra comunitat perquè ens dóna l’oportunitat de donar a
conèixer els meravellosos paisatges i rutes que han fet de la
nostra illa un dels destins preferits dels cicloturistes i que han
convertit aquesta activitat en l’exponent més clar de la tan
necessària desestacionalització. 

La meva pregunta és la següent, quina valoració fa el
Govern de les Illes Balears de la darrera edició de la Challenge
duita a terme a Mallorca?

 Gràcies, president.



1008 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 21 de febrer del 2012 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme i
Esports.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Bueno,
efectivamente, la Challenge es la carrera que inicia la temporada
ciclista profesional en Europa, eso es realmente importante, y se
celebra en un mes turísticamente bajo, como es el mes de
febrero. Eso hace que vengan una semanas antes, estén durante
la competición y unas semanas después una serie de equipos y
los campeones, los mejores ciclistas del mundo, como han sido
los campeones del Giro, de la Vuelta y del Tour de Francia.

Evidentemente no hay nada que descubrir, supone una
inyección económica importantísima para Mallorca. Ha habido
4.405 pernoctaciones y más de ..., 116 -para ser exactos-
periodistas especializados en el ciclismo de carácter
internacional. Varios equipos han venido unas semanas antes y
se han quedado unos días después, varios equipos han empleado
también las instalaciones del Palma Arena para hacer sus tests
y sus pruebas, que han tenido repercusión internacional, y la
promoción exterior ha sido enorme, tanto en medios de
comunicación extranjeros como en las autonómicas, que han
sido IB3, la FORTA, Canal Sur Televisión, TV3, Telemadrid,
Canal 9, Televisión de Galicia, Euskal Telebista, TV Canarias,
Castilla La Mancha Televisión, 7 Región de Murcia, Aragón
TV y Televisión del Principado de Asturias. También las
televisiones nacionales han emitido en Teledeporte y en los
informativos de todos los canales nacionales. 

Las internacionales han sido: TVE Internacional; Canal Plus
Francia, que se ha visto en Francia, Bélgica, Suiza,
Luxemburgo, Mónaco y todos los países africanos francófonos,
45 países en total; la VRT de Bélgica; la Sky de Gran Bretaña,
y la RTL de Luxemburgo. También hay que reconocer que la
participación de Alberto Contador ha multiplicado la
repercusión internacional de este evento. 

En cuanto a la página web del evento ha tenido un total de
28.789 visitas de 16.681 visitantes distintos, que han visto más
de 132.000 páginas dentro de la web. El evento y junto a él,
lógicamente, la palabra “Mallorca” ha quedado ampliamente
reflejado en internet, con más de 316.000 publicaciones en
páginas web y blogs nacionales e internacionales. En cuanto al
Twitter, Challenge 2012 ha llegado a 32.287 personas y
Challenge Mallorca ha llegado a 490.813 personas. En relación
al Facebook, las publicaciones realizadas por la organización
han sido vistas por 14.176 personas. 

Por todo lo dicho, evidentemente, señores, la valoración no
puede ser más que positiva.

Muchas gracias.

II.2) Pregunta RGE núm. 861/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centre BIT d'Alaior.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 861/12, relativa a centre BIT
d’Alaior, que formula la diputada Sra. Misericordia Sugrañes i
Barenys del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
nostre grup polític, aquesta diputada i alcaldessa d’Alaior
compartim especial interès a conèixer quines actuacions ha pres
la conselleria per tal de reconduir el projecte d’implantació del
parc BIT al municipi d’Alaior després de la gran estafa ordida
per l’anterior equip de govern que va extraviar la inversió
milionària procedent de l’Estat destinada a aquesta iniciativa i
que no contents amb aquest despropòsit ara representants de les
forces polítiques d’aquell govern d’Antich vénen a exigir, d’un
dia per l’altre com si fos un joc d’infants, treure de la màniga un
parc BIT. 

Podem saber quin és l’estat en què es troba el pla de
viabilitat que mai no va preveure l’anterior govern i que
qualsevol que tengui dos dits de front sap que ha de ser
totalment indispensable per poder dur a terme una inversió
estratègica per a l’economia d’Alaior i de Menorca?

Gràcies.

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):

Bon dia a tothom. Sra. Diputada, efectivament, el parc BIT
era una d’aquelles promeses que havia quedat a l’aire i en
aquest moment nosaltres miram, de qualque manera, de fer un
pla de viabilitat, de veure quines serien les empreses
interessades a acudir-hi i quina seria la forma que aquestes
poguessin tenir. En aquest sentit es fa, en aquest moment, aquest
pla de viabilitat mitjançant un qüestionari que s’ha remès
pràcticament a totes les institucions que varen participar en el
seu moment, com pot ser el Consell Insular de Menorca,
l’Ajuntament d’Alaior, la UIB, la CAEB, Joves Empresaris,
PIMEM, Cambra de Comerç, Centre Tecnològic de Bijuteria,
PIMELAB, Institut Oceanogràfic, Associació Hotelera
Menorquina, etc. D’aquí uns dies tendrem els resultats que els
tendrem codificats i podem saber quina és l’orientació. Per
aquest motiu farem una reunió amb tots els interessats per mirar
de donar-los l’orientació més adequada i la sortida més
adequada en aquesta situació -diguem-ne- no volguda en què
ens trobam. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. Conseller. Som conscients de l’herència rebuda
on el malbaratament i la mala gestió acaben passant factura i ara
resulta que ens toca pagar a nosaltres. Nosaltres esperam que
aquest govern no perdi de vista ni en l’execució ni en el
seguiment el parc BIT de Menorca perquè aquest no és un
desig, no és un capritx, és una proposta d’un poble, Alaior, que
té acreditada una trajectòria d’audàcia empresarial. Va ser
gràcies a l’esforç i la solvència de l’Associació del Polígon La
Trotxa que aquesta idea fou recollida i beneïda per tots els
nivells de l’administració, de l’ajuntament, del Govern central
passant pel Consell de Menorca i el Govern balear. Convé ara
que aquell consell de donar suport a la iniciativa privada no es
distraguin, no es dilueixi en el no res i nosaltres l’animarem a
bastir per fora i per dintre perquè Alaior pugui ser un punt de
desenvolupament tecnològic, un espai per a la innovació tècnica
i l’excelAlència empresarial, des de la base i per la via de la
formació, un projecte que millori les expectatives d’una
economia perillosament inclinada cap a un sol sector, un
projecte que, Sr. Conseller, Alaior es mereix i que Menorca
necessita.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Efectivament, Sra. Diputada i Sra. Batlessa, efectivament,
compartesc amb vostè tot el raonament que ha fet i en aquest
sentit no tengui cap dubte que nosaltres farem tot el possible
perquè aquest projecte pugui tirar endavant i pugui ser
sostenible en el futur. Moltes gràcies.

II.3) Pregunta RGE núm. 862/12, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a efectes dels convenis de Reaval amb
ISBA.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 862/12, relativa a efectes del
convenis de Reaval amb ISBA, que formula el diputat Sr. José
Maria Camps i Buenaventura del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, Sr. President. El mes de novembre de 2011 el
Govern balear va posar en marxa una línia de finançament
extraordinària a través d’ISBA. Aquest conveni, de fins a 30
milions d’euros, serveix per donar liquiditat a les empreses
petites i mitjanes que són proveïdores de la comunitat
autònoma. Aquests proveïdors podran demanar finançament per

les factures emeses a la CAIB fins a finals de 2011. Com que la
quantitat màxima que es pot demanar és de 150.000 euros per
proveïdor i la mesura va dirigida a 600 empreses i el preu era
inferior al del mercat, pot avaluar el Govern de les Illes Balears
els efectes produïts per la signatura dels convenis de Reaval
amb ISBA?.

Gràcies, Sr. President.

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, miri, quan va començar aquesta
crisi se’n va fer un diagnòstic erroni, es va pensar que era una
crisi de demanda i per això es va encetar plans E, rebaixes
d’imposts, etc., que el que varen fer va ser agreujar la situació.
Quan nosaltres arribam al Govern feim un nou diagnòstic de la
crisi i pensam que aquesta és una crisi d’endeutament i que, per
tant, l’important és que el crèdit pugui estar a l’abast sobretot
d’aquelles petites empreses que han fet una bona feina en tots
els sentits i que tenen possibilitat de fer-la millor en el futur. En
aquest sentit la Llei d’emprenedors reconeixia la necessitat
d’incrementar els avals que es donaven des d’ISBA i, per tant,
a hores d’ara podem dir que a resultes d’aquella decisió els
increments d’avals respecte de l’any anterior han estat d’un
257%, s’han donat 6,3 milions i hem passat de 22 empreses a 47
empreses. A més, també hi havia una línia dedicada a
proveïdors a la qual s’han acollit 64 empreses, de moment, per
un import de 4 milions d’euros. Tot això dóna aire en un
moment de dificultat com el que travessam avui en dia.

Moltes gràcies. 

II.4) Pregunta RGE núm. 865/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou centre educatiu de Sa Bodega a
Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 865/12, relativa a nou centre
educatiu de Sa Bodega a Eivissa, que formula la diputada Sra.
Carolina Torres i Cabañero del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, des del nostre
grup ens agradaria que ens expliqués quins han estat els tràmits
que han duit des de la conselleria que vostè gestiona per
impulsar el projecte del nou colAlegi de Sa Bodega, i val la pena
que avui ens expliqui amb el detall que el temps reglamentari li
permeti, en quina situació es troba aquest projecte perquè, Sr.
Bosch, ens consta a mi i a tot el meu grup tota la dedicació que
tant vostè com el seu equip tenen per solucionar aquest i altres
temes relacionats amb la construcció d’infraestructures
educatives, malgrat la situació d’endeutament heretada. 
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Molts de ciutadans d’Eivissa es demanen què passa amb les
obres d’aquest centre i quan començaran de nou. Jo puc
entendre la seva inquietud, fins i tot l’alcaldessa de
l’Ajuntament d’Eivissa expressava la seva preocupació per les
obres d’aquest colAlegi fa només uns dies als mitjans de
comunicació arran de la visita del nostre president. I dic que
comprenc la inquietud dels ciutadans i de l’alcaldessa perquè el
seu antecessor va anunciar moltes vegades el començament de
les obres del nou Sa Bodega sense que començassin de debò i
alguns anuncis més tard, quan varen començar finalment, la
trobada de restes arqueològiques va retardar de nou l’execució
d’aquest projecte. I, clar, tothom està un poc a l’expectativa, per
això, crec que és important que vostè ens conti com marxa tot
això.

Moltes gràcies, Sr. President.

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, president. Gràcies, Sra. Diputada. Bé, la realitat
vostè l’ha explicada, li matís, efectivament, les dates perquè ens
facem un poquet la idea. Aquest centre de dues línies, que és el
nou centre Sa Bodega que substitueix a un centre molt conegut
a Vila, fou adjudicat per 2.700.000... un poquet més de 700.000
euros i, efectivament, dia 28 de març s’ordenà la paralització
temporal per trobada de restes arqueològiques. Concretament,
què hem fet des de llavors? Hem hagut de contractar, vista la
situació en què es trobava, hem hagut de contractar la redacció
i la direcció del nou projecte del modificat, hem hagut de
supervisar aquest projecte seguint les indicacions de la
Comissió de Territori, Urbanisme i Patrimoni d’Eivissa que,
segons sessió plenària d’11 de maig de 2011, es fan les
especificacions tècniques i de patrimoni que s’han de seguir.

A part de supervisar això hem hagut de negociar i cercar el
crèdit pel que suposa més de 250.000 euros de modificat, que
realment no estaven prevists, i que lògicament és difícil en les
circumstàncies que hem tengut trobar-los. Però fent un esforç
amb les distintes reorganitzacions de crèdit s’ha trobat i s’ha
arribat a un acord la direcció del projecte amb la constructora i
li puc anunciar que, si no hi ha res de nou i si Déu ho vol -com
m’agrada dir a mi-, aquesta setmana signarem amb la
constructora el projecte de modificat i dilluns que ve es
reprendran les obres i tant de bo puguem, finalment, enllestir el
tram final d’aquesta edificació i que sigui una realitat ben aviat.
Gràcies.

II.5) Pregunta RGE núm. 868/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a serveis del SOIB a Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 868/12, relativa a serveis del
SOIB a Formentera, que formula el diputat Sr. Jaume Ferrer i
Ribas del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. FERRER I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Vicepresident Econòmic, com vostè sabrà l’any 2009 el
Consell de Formentera va subscriure un contracte
d’arrendament d’un local i posteriorment va ser assignat un
contracte de sots-arrendament al Govern de les Illes Balears per
ubicar-hi les noves dependències del SOIB a Formentera,
dependències que, a dia d’avui, tot i estar completament
equipades encara estan tancades. Per aquest motiu li faig la
següent pregunta: quan pensen obrir les noves dependències i
fer efectiu el conveni signat amb el Consell de Formentera que
marca els nous serveis que el SOIB haurà de prestar a
Formentera?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident. Ah!, perdó. El Sr.
Conseller d’Educació i Cultura.

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

Gràcies, president. Sr. Diputat, si no li pareix malament
contestaré jo mateix, després de la transferència del SOIB a la
nostra conselleria. Efectivament, estava subscrit aquest conveni
i, bé, per dir-li que ha demanat quan serà, serà, a ser possible ,si
no hi ha cap inconvenient de darrera hora, serà abans de l’estiu.
El que passa és que hi ha hagut unes dificultats, que vostè estic
segur que coneix, quant a aquesta remodelació i als pagaments
que s’havien de fer des de 2010 de les primeres certificacions i
no es varen fer. Lògicament el constructor va instar els serveis
tant de Vicepresidència Econòmica com a nosaltres quan
arribam que es facin així, no s’havien fet ni els de 2010 i ara
hem arribat a uns acords per poder fer uns pagaments. A partir
de 2012, gener, preveim ja uns pagaments, queda una part
d’aquest contracte per acabar que suposa la instalAlació, el
lliurament de la documentació per solAlicitar la instalAlació
elèctrica i ben prest es posarà en funcionament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. FERRER I RIBAS:

Sí, moltes gràcies. Bé, com vostè sabrà portam gairebé nou
mesos de mandat d’aquest nou equip de govern, del Govern de
les Illes Balears, i les dependències noves del SOIB a
Formentera encara estan tancades. Amb això vull dir els
prejudicis que causen aquestes decisions del Govern balear al
Consell de Formentera per mor de la duplicitat de lloguers que
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paga actualment el Consell de Formentera amb les dependències
velles, que com vostè sabrà paga totalment el Consell de
Formentera, i la meitat dels dos locals que hi ha llogats, que un
el va llogar el Govern i l’altre el va llogar el Consell de
Formentera. Per tant, no crec que sigui el moment econòmic de
les institucions prou bo com per pagar dos lloguers per una
mateixa funció que haurien de poder permetre traspassar el
personal que ara tenim de la dependència vella a les noves.
Vostè entendrà que nou mesos que hem passat donen
suficientment temps com per haver passat aquestes
dependències a les noves.

És necessari que el SOIB a Formentera deixi de ser notícia
negativa en tots els sentits, perquè la insuficiència
d’instalAlacions és una cosa palpable, la manca de personal, no
existeix un servei d’informació, d’orientació, per les mancances
de formació i prevenció de riscos laborals entre molts altres
problemes que fa molt poc temps, molts pocs dies, hem vist que
succeïen com és el perill de les prestacions..., de l’arribada de
les prestacions a aquells que els han de percebre. Jo els
demanaria que fossin lleials i ens diguessin una data exacta per
conèixer la intenció real de l’obertura de l’aquestes
dependències del SOIB a Formentera. 

També comportarà uns nous serveis perquè per alguna cosa
es va arribar a aquest acord, es va firmar aquest conveni, per
dotar de millors serveis al SOIB a Formentera, o només, per
altra banda, volen aquest local per instalAlar-hi la innecessària -
vist des de Formentera- delegació del Govern de les Illes
Balears a Formentera, tal com va donar a entendre el seu
president a Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Miri, jo, si la certificació de 31 del 12 del 2010 l’haguessin
pagat vostès, ja tendria un tram recorregut; 31 del 12 del 2010,
vostè, no, els responsables econòmics.

Per tant, hem hagut de començar a pagar les certificacions
de... sí, sempre estam en el mateix, però si ja estàs pagada la
primera, per cert, la més important, de 56.649, ja haguéssim
començat a caminar més endavant. Per tant, començam a pagar
el que devem del 2010, pagarem el del 2011, estam en el tram
final, i li ben asseguro que el més interessat, és el president del
SOIB, en fer efectiu aquests pagament i ja poder contractar els
sistemes d’electricitat i obrir el més prest possible aquesta
instalAlació. Estic totalment d’acord amb vostè que ho
necessitam de totes, totes. 

La referència que ha fet al problema respecte de prestacions,
aprofito l’avinentesa, per dir que no hem de confondre les
obligacions del SOIB amb les obligacions de l’INEM en allò
que és pagament de prestacions, en aquest cas a una sèrie de
treballadors (...) de la temporada turística. Si la insinuació anava
per aquí, li repeteixo que no és competència de les polítiques
actives, i passives no els tenim transferides igualment, nosaltres
les actives, però les passives no. Ho deixo clar perquè quedi ben
clar que aquest problema no pertanyia als responsables del

SOIB i que, si no hi ha res de nou, confio que abans de l’estiu
estiguin acabades les obres.

Gràcies.

II.6) Pregunta RGE núm. 869/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió de Ports de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 869/12, relativa a gestió dels
ports de les Illes Balears, que formula el Sr. Marc Pons i Pons
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. El Govern autonòmic ha
manifestat de manera reiterada i per boca del Sr. Delgado la
voluntat de privatitzar la gestió dels diferents ports de les Illes
Balears. Això ha provocat que s’hagin alçat moltes veus de
l’àmbit institucional, econòmic i social per manifestar el seu
desacord amb el posicionament del Govern i reclamar a la
vegada la gestió pública dels nostres ports.

Davant la controvèrsia sorgida voldríem saber quin serà
finalment el plantejament del Govern autonòmic, és a dir, si
continua amb la idea de privatitzar els nostres ports o bé ha
decidit canviar d’opinió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado, en lineas
generales la política que vamos a seguir es, lógicamente, en
primer lugar el mantenimiento del carácter público de Ports IB
como empresa pública tal como está previsto en la legislación;
continuar con la gestión indirecta de las 23 instalaciones
portuarias ya concesionadas, y, por supuesto, estudiar -allí es el
tema importante, que le preocupa- la viabilidad de que las 13
instalaciones que en estos momentos están en gestión directa
puedan pasar a gestión indirecta. En estos momentos,
lógicamente, estamos única y exclusivamente encargando estos
estudios por los servicios de la propia empresa pública, son
simplemente, única y exclusivamente, los estudios de
viabilidad.
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¿Cuales serían los objetivos? Pues los objetivos serían la
optimización de los recursos públicos, también el fomentar la
participación de los agentes económicos y sociales, incrementar
la calidad en la prestación de los servicios, conseguir mayor
agilidad en la gestión de las instalaciones y fomentar la
actividad económica de los puertos. 

Ese es nuestro objetivo, pero ya le digo, no es que no sea
exacta esa voluntad de privatizar, como usted ha señalado, sino
simplemente de estudiar posibles privatizaciones y, una vez
tengamos esos estudios, tomaremos las decisiones oportunas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquests estudis són cars
i molt possiblement jo diria que innecessaris.  Miri, en el cas de
Menorca, l’Ajuntament de Ciutadella ha acordat el fet que la
gestió sigui pública, el Consell de Menorca per unanimitat de
totes les forces polítiques ha reclamat que la gestió del port de
Ciutadella sigui pública, l’empresariat menorquí, per boca del
president de l’Associació Menorquina d’Empreses Nàutiques,
ha reclamat la gestió pública del port de Ciutadella i les
diferents entitats socials de Menorca vinculades al port de
Ciutadella s’han sumat a aquesta reclamació.

Quan es privatitzen els amarraments els seus preus pugen i
si no, basta que mirem el comportament d’Autoritat Portuària,
amarraments més cars impliquen ports menys competitius i, per
a una ciutat en la qual l’economia està molt lligada al seu port,
tenir un port poc competitiu té una incidència directa sobre
l’economia local. 

Per això mateix, Sr. Conseller, li demanam que mantengui
el plantejament de la gestió pública d’aquestes infraestructures,
són bàsiques per a cadascuna de les nostres illes, i que no només
ho lligui al port de Ciutadella, sinó que aquest plantejament el
faci per a la totalitat dels ports de les Illes Balears. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Los estudios no son caros, puesto
que están haciendose a nivel interno por la empresa de puertos,
por los trabajadores de la empresa, no hemos encargado ningún
estudio externo con lo cual trabajan los propios trabajadores de
Puertos. Nosotros, de lo que tenemos intención es de estudiar
esa posibilidad.

Evidentemente, si finalmente se decidiera se tomarían una
serie de medidas y se adoptarían una serie de condiciones
incluidas en el posible concurso público que se realizara para
garantizar que las tarifas sean populares, la asunción por parte
de los concesionarios de los trabajadores y el mantenimiento de
los derechos relativos a las listas de espera.

Evidentemente es un poco pronto para aventurar que ese
nuevo sistema tiene que fracasar y sin embargo, creo que es un
buen momento para estudiar distintas posibilidades, sobretodo
habida cuenta de la situación que tenemos y que no voy a repetir
en relación a nuestra situación económica y la obligación como
gobierno de reactivar nuestra economía. Un apunte importante
que puede coadyuvar a esa reactivación económica
evidentemente son los puertos y...

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller.

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

Gracias.

II.7) Pregunta RGE núm. 856/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
retalls a la sanitat pública.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 1007/12, presentada en
substitució de la RGE núm. 856/12, relativa a situació
experimentada al Servei d’Urgències de Son Espases, que
formula la Sra. Josefina Santiago i Rodríguez del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bon dia a tothom, gràcies, president. Consellera de Salut,
quina valoració li mereix la situació del Servei d’Urgències de
Son Espases produïda la setmana passada i que avui es repeteix,
també a Son Espases i a Son Llàtzer, resultat de les retallades
practicades per l’ib-salut? Més de 48 hores, 34 pacients en llit
pendents d’habitació; més de 24 hores, 36 malalts en llitera; més
de 15 hores, 5 pacients asseguts a una butaca; suspensió
d’operacions programades per atendre el Servei d’Urgències,
estrès i tensió entre els professionals que va dur a la dimissió del
cap de servei; sindicat d’infermeria que planteja demandar via
penal la direcció del centre si es continua amb aquestes
retallades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, president. Bé, he de demanar a la Sra. Santiago una
mica de serietat en aquest tema i no fer alarmisme com fan
contínuament. 

Li he de dir que la situació s’està controlant per part de
l’equip de feina que formen la direcció i els caps de servei que
cada matí es reuneixen per valorar la situació i prendre’n les
decisions necessàries en cada moment; que es té un augment de
la demanda a causa del fred i a la incidència de grip, un
augment de la demanda que no és superior a altres anys, però
que sí és superior el nombre d’ingressos que es fan des
d’Urgències a causa que són persones grans, pluripatològiques,
malalts crònics respiratoris que requereixen ingrés i hi ha un
augment de la utilització dels recursos sanitaris, però això passa
a Son Espases i a tots els hospitals de tota la comunitat
autònoma i a tots els hospitals de tot l’Estat espanyol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Consellera, com que sabíem que l’únic argument era
tractar-nos d’alarmistes i d’irresponsables, hem agafat les
paraules d’altres mitjans de comunicació, que li diuen: “Sra.
Consellera, o espavila o la sanitat balear li pot fugir de les
mans”, “Los planes del Govern en materia sanitaria van dando
bandazos desde el primer momento”, “La sanidad pública no
puede funcionar a base de errores y rectificaciones”. No són
paraules nostres, són paraules dels mitjans de comunicació.

Nosaltres, fa quinze dies, li vàrem dir que el problema de la
sanitat pública tenia un nom, que era Sr. Bestard, avui li
demanam el cessament del Sr. Bestard, primer perquè ha creat
un problema allà on hi havia una solució, el cas de l’avortament,
el cas d’atenció a l’immigrant, incapaç de planificar una pujada
de temperatures... perdoni, una baixada de temperatures que
duria efectivament a una demanda de serveis d’atenció al públic
a Urgències. 

Es mostra absolutament irrespetuós amb els professionals
quan anuncia retallades per fax o per e-mail. Des que gestiona
han augmentat les llistes d’espera. No és reflexiu, en absolut
reflexiu en la seva presa de decisions, el Servei d’Urgències de
Son Espases i de Manacor en són un exemple. L’avortament, a
principi de gener, factures, ara ja no són factures. El tema
d’immigració, certificat en país d’origen, ara no és necessari
certificar cap país d’origen.

Sra. Castro, si no cessa el Sr. Bestard, haurà de cessar altres
persones perquè els problemes de salut s’agreujaran en aquesta
comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, estigui’s tranquilAla, Sra.
Santiago, si no, a urgències tindran encara més feina avui.

L’únic que li puc dir és que valor molt positivament la feina
tant de la direcció com dels professionals que en cada moment
prenen les decisions necessàries per palAliar l’augment de
demanda. 

Respect molt els mitjans de comunicació, però crec que la
gestió d’aquesta problemàtica s’ha de fer d’acord amb la
informació, no dels mitjans de comunicació, sinó -com li deia-
de l’equip de feina que formen els directrius i els caps de servei,
que són els que diàriament informen.

Li he de dir que s’han pres mesures per palAliar aquest punt
màxim de demanda que hi ha hagut, va ser una punt màxim el
dia 10 de febrer amb un total de 395 urgències, però -com li
deia abans- els ingressos són molt més elevats que altres anys
en els quals potser hi havia hagut més nombre d’urgències. 

Les mesures són que el 14 de febrer es varen obrir 25
"cames" a l’hospitalització UM, el 20 de febrer es varen obrir 37
llits... -no sé què és el que els fa gràcia, no sé què és el que els
fa gràcia d’aquest tema realment...-, el 14 es varen obrir 14 llits
que es continuen obrint segons les necessitats d’Urgències, 14
llits a Urgències, amb un reforç d’infermeria de 15 infermeres
i 15 auxiliars a la planta, de 5 infermeres i 5 auxiliars a
Urgències, unes sales d’hospitalització adequades per a l’espera
del trasllat a domicili quan es dóna l’alta, un augment de
coordinació amb Atenció Primària i amb els centres de mitja
estància per part de l’hospital. 

Amb aquestes mesures, idò, es palAliarà dins el possible
l’augment de la demanda a causa del fred i l’augment de la grip.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

II.8) Pregunta RGE núm. 870/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exclusió dels sistema de salut pública.

Vuitena pregunta, RGE núm. 870/12, relativa a exclusió del
sistema de salut pública, que formula la diputada Sra. Pilar
Costa i Serra del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, estic contenta de la
seva prompte recuperació de la setmana passada i no li desig
que vostè hagi d’anar a Urgències tal i com ha fet vostè amb la
Sra. Santiago.
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Dit això, Sra. Consellera, una vegada més ens trobam avui
amb una decisió que fa marxa enrera (...) la seva decisió de
deixar sense cobertura sanitària determinats ciutadans. Les
seves decisions, Sra. Consellera, són decisions interruptus que
provoquen una inseguretat monumental. Casualment 18 hores
abans d’aquesta pregunta va enviar vostè un comunicat de
premsa als mitjans per dir que ara ja bastarà un informe d’un
treballador social o d’auxiliars administratius, però la seva
rectificació, Sra. Consellera, no és completa perquè, si no anam
equivocats, continua en vigor la nota interna que varen enviar
el 4 d’octubre del 2011 on deien tot el contrari al comunicat de
premsa d’ahir.

Sra. Consellera, ens pot aclarir què és el que està en vigor a
dia d’avui i si els ciutadans d’aquestes illes, tots, tenen garantit
per igual el dret a la sanitat pública? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Costa, jo no desitjo a ningú que
hagi d’anar a Urgències ni molt manco, no interpreti les meves
paraules, si no ho ha entès ja li ho explicaré després.

El que he de dir és que el Servei de Salut garanteix la
cobertura sanitària en les mateixes condicions d’igualtat a totes
les persones, tenguin recursos o no, siguin estrangers o
espanyols, i l’assistència sanitària urgent als menors d’edat i a
les dones embarassades queda garantida sense excepcions. 

No hi ha hagut cap rectificació perquè la nota interna de l’1
de gener diu ben clar que sempre..., “en última instancia
cuando no se puedan cumplir en su integridad los apartados a)
i b) -que parlen de la declaració de renda i de l’informe
d’ingressos- debe ser ratificado por el propio personal y se
podrá tener la” declaració jurada que a vostès tant els preocupa
i que ha creat problema pel seu mal ús. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Consellera, miri, no li parlo
de la Llei d’estrangeria, és que vostès sempre tenen el cap en el
mateix, quasi en les forces de seguretat de l’Estat. Així veim
com va als estudiants manifestants a València, esper que això
també ho rectifiquin.

Fa tres setmanes, Sra. Consellera, vostè ja en aquest plenari
va contestar una interpelAlació dient el mateix que deia ara, que
tothom tenia la sanitat pública garantida, però resulta que cada
setmana fa una rectificació, per tant, la garantia no estava tan
assegurada.

Les seves decisions, Sra. Consellera, i les seves marxes
enrere és que són els nasciturus, vostès els conceben, però no
acaba de sortir, no acaben de néixer. Li han dimitit responsables
mèdics massa importants, com el d’Urgències de Son Espases,
i als que no dimiteixen vostès els cessen per motius polítics,
com és el cas de la Sra. María Ángeles Leciñena d’Urgències
d’Eivissa.

Sra. Consellera, deixi ja de culpar als altres de la seva
nefasta gestió, han culpat al fred, a la neu, als pacients, als
majors, als immigrants, a les dones que interrompen el seu
embaràs, més de cinc vegades segons vostès. Sra. Consellera, la
única responsable i culpable d’aquest alarmisme és vostè amb
les seves decisions i li dic una altra cosa: no serà suficient -amb
permís de la Sra. Santiago- la destitució del gerent o del director
de l’Ib-salut, perquè si vostè, Sra. Consellera, no pren les regnes
d’aquesta conselleria és millor que la que dimiteixi sigui vostè.

Gràcies, Sra. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Costa, vostè no escolta i
vostè va a la seva. No entenc aquesta agressivitat i aquest
acarnissament contra determinades persones i contra
determinada gestió, sembla que vostès no han gestionat aquests
quatre anys i que aquí ningú no ha cessat ningú i que vostès
tenen una amnèsia de quatre anys enrere i de més enrere.

Li he llegit la nota interna firmada pel director general
aquest que vostès tan estimen del dia 1 de gener on diu que val
la declaració jurada. Evidentment, la Llei d’estrangeria assegura
l’assistència a menors i a dones embarassades. 

Vostè parla de la Dra. Leciñena a la qual -ja que ho diu
vostè, li ho explicaré perquè quedi clar- se l’ha cessada per
motius organitzatius perquè en les contínues reunions que hi ha
hagut amb la gerència ella no ha acceptat canviar l’organització
d’Urgències que mantenia amb deu facultatius el matí que és
quan més especialistes hi ha al centre i s’han de reforçar les
tardes en lloc dels matins.

Vull recordar que la Dra. Ángeles Leciñena, una
professional molt bona, a la qual vull reconèixer la seva feina en
el Servei d’Urgències, va ser gerent de l’Hospital de Can Misses
i quan ella va arribar va cessar el Dr. Carlos Rodríguez Vidal
que havia estat nomenat per l’anterior gerència. Nosaltres hem
deixat un temps per intentar organitzar Urgències de la millor
manera, com pensava la direcció del centre que crec que és la
que té responsabilitats organitzatives juntament amb els caps de
servei i, si no hi ha acord, s’ha... pres de decisió del cessament.

També vull recordar...
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera...

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

...que quan la Dra. Leciñena va deixar de ser consellera va
ser nomenada per l’anterior govern coordinadora de servei, no
sé si...

(Alguns aplaudiments)

II.9) Pregunta RGE núm. 859/12, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a crisi d'Spanair.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 859/12, relativa a crisi
d’Spanair, que formula la Sra. Maria José Bauzá i Alonso del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. La aerolínea Spanair con
unos 2.000 trabajadores, una facturación anual de 600 millones
y una cuota de mercado del 22% anunció el cese de sus
operaciones el pasado viernes 27 de enero por la noche, ello
supuso la cancelación repentina de todos sus vuelos, decenas de
miles de pasajeros que habían adquirido un billete para los
siguientes días, semanas o meses se han visto afectados. Sólo
con los vuelos cancelados el primer fin de semana había unos
23.000 usuarios que se quedaron en tierra. 

Spanair ha causado un daño irreparable a la conectividad de
las islas, a sus trabajadores y especialmente a las personas que
tenían expectativas de viajar en los días pasados y que han visto
frustrados sus planes. Todo ello supuso en los días posteriores
al cese, una avalancha de pasajeros en busca de información,
sobre la posible recolocación en otros vuelos, o sobre las
posibles indemnizaciones. Por ello ha sido muy importante
desde el primer momento la actuación del Govern, en
colaboración con el Ministerio de Fomento, para la búsqueda de
soluciones y fundamental la actuación de la Dirección General
de Salud y Consumo, para dar una adecuada atención a los
pasajeros afectados y explicarles sus derechos y los pasos a
seguir ante la situación.

Por todo ello ¿podría explicarnos la consellera de Salud y
Bienestar Social las actuaciones llevadas a cabo desde la
Dirección General de Salud Pública y Consumo durante la crisis
de Spanair? 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Des del passat dia 7 de gener,
divendres, i ja davant la sospita de què la companyia Spanair
podria procedir a cancelAlar tots els vols, la direcció de
l’Aeroport de Palma va contactar amb la Direcció General de
Salut Pública i Consum, per establir una via de comunicació
fluïda i d’aquesta manera aquell mateix divendres el director
general de Salut Pública i Consum, el Dr. Frederic Sbert, es va
reunir amb el cap de gabinet de l’aeroport, Sr. Roberto Llamas,
i varen mantenir un contacte permanent, rebent tota la
informació d’allò que estava succeint. 

Des de la direcció general i en defensa dels interessos dels
consumidors, en aquest cas eren passatgers de la companyia
Spanair, es va oferir a l’Aeroport de Palma la possibilitat que
totes les reclamacions es poguessin recollir, tot i sabent que
aquesta direcció general no era competent en aquesta matèria,
perquè aquestes reclamacions corresponen a l’Agència Estatal
de Seguretat Aèria. Divendres 28 de gener, el director general
de Ports i Aeroports i el director general de Salut Pública i
Consum, es varen personar a l’Aeroport de Palma, amb el cap
de gabinet de la direcció de l’aeroport i van valorar in situ la
situació. I el passat dia 7 de febrer, s’havia convocat reunió de
la Direcció General de Salut Pública i Consum i la direcció de
l’Aeroport de Palma, hi varen assistir els dos directors, amb els
equips i els caps de servei, i va ser per promoure canals de
comunicació efectius amb les dues direccions i facilitar i
resoldre qualsevol altre conflicte que es pogués presentar.

I a dia d’avui hem de dir que sobre aquest tema d’Spanair,
s’han recollit 755 denúncies. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II.10) Pregunta RGE núm. 863/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunió del conseller d'Administracions Públiques
amb el delegat del Govern.

Desena pregunta, RGE núm. 863/12, relativa a reunió del
conseller d’Administracions Públiques amb el delegat del
Govern, 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. El passat mes de gener es va
produir la primera reunió institucional entre el president del
Govern, José Ramón Bauzá i el delegat del Govern a les nostres
illes. En aquella reunió es posà damunt la taula la necessitat de
coordinar les polítiques entre el Govern de la comunitat
autònoma i l’Administració de l’Estat i es donà prioritat a la
simplificació administrativa, com a eina per agilitar i facilitar
els tràmits administratius que han de fer els ciutadans. 
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En aquesta mateixa línia, el passat mes de març, va ser
vostè, Sr. Conseller d’Administracions Públiques, qui es va
reunir amb el Sr. Rodríguez, per tal de coordinar el seu
departament amb l’Administració de l’Estat. Ens sembla una
reunió molt adient i necessària per les diferents matèries que ha
de tractar des de la seva conselleria i que repercuteix
directament en els ciutadans i requereix de la major
colAlaboració possible amb totes les administracions públiques,
tant estatal, com insular i local. Sabem que des de la seva
conselleria està fent una magnífica tasca en els serveis
d’emergència, concretament en la unitat 112 i tota aquesta tasca
d’integració tan física, com telemàtica que s’està centralitzant
a la seu on vostès tenen la conselleria. També sabem que el seu
compromís amb la seguretat és ferm. És important una gestió
coordinada de tots els cossos i forces de seguretat de l’Estat i
policies locals, que actuen dins l’àmbit de la nostra comunitat
autònoma. 

I com que sabem que aquesta és una qüestió prioritària,
voldríem saber quina és la valoració que fa d’aquesta primera
reunió que va tenir amb el delegat del Govern? 

moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament, dia 7 de
febrer vaig tenir ocasió de celebrar una primera reunió, una
primera presa de contacte amb el Sr. José María Rodríguez, en
qualitat de nou delegat del Govern a les Illes Balears. La
trobada, a la qual també hi va assistir la directora general
d’Interior, es pot resumir en una paraula, plena sintonia. El
delegat no només coneix perfectament els temes que afecten la
Conselleria d’Administracions Públiques, perquè com vostè sap
també va ser conseller d’Interior fa uns anys, sinó que la seva
opinió coincideix amb la nostra en les principals qüestions
plantejades.

Li puc dir que estam treballant en el projecte d’integració
telemàtica de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, en el
servei d’atenció de telefonades d’urgència de l’112, segons els
models de colAlaboració que ja hi ha a altres comunitats
autònomes. Aquesta incorporació cerca simplement canalitzar
de forma adequada i eficaç les demandes dels ciutadans, quan
es refereixen a l’àmbit competencial d’aquestes esmentades
forces i cossos de seguretat de l’Estat, tenint en compte que els
efectius sempre tindran una dependència orgànica i funcional
dels seus comandaments naturals, com no pot ser d’altra
manera.

El delegat del Govern es va comprometre també a estudiar
el projecte de coordinació de policies locals i es va interessar
per la forma en què es pugui donar cobertura d’efectius de
policia nacional i guàrdia civil a cadascuna de les illes, una
iniciativa que sorgeix i que nosaltres li vàrem plantejar, fruit de
les reunions i de les trobades amb diferents batles de distints
municipis que ens varen expressar la seva preocupació i la seva
demanda respecte de la necessitat de comptar amb reforços
policials, especialment en determinades èpoques de l’any.

Un altre dels temes abordats va ser el Pla de simplificació
administrativa, que també estam desplegant per millorar la
coordinació entre les diferents administracions públiques; així
com la fase en què es troben pendents amb el Govern central,
temes que afecten més directament a projectes relacionats amb
la justícia o amb les carreteres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II.11) Pregunta RGE núm. 871/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prescripció infermera.

Onzena pregunta, RGE núm. 871/12, relativa a prescripció
infermera que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. President. Sra. Consellera, tenim un marc legal
a la nostra comunitat que desenvolupa la prescripció infermera.
Fa mesos que li ho vàrem demanar i ens digué que hi creia i que
hi faria feina. Així doncs, per què no ha posat en marxa la
prescripció infermera?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Thomàs, vostè ho diu, hi ha un
marc legal tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, amb el
Decret 52/2011, de 20 de maig, i en els dos casos diuen que les
infermeres o infermers han d’estar degudament acreditats per a
la dispensació de medicaments i productes sanitaris. En aquest
aspecte s’ha fet feina amb el ministeri, amb el Consejo General
de Enfermería i ens han informat que el ministeri té en període
d’audiència un reial decret, que l’anterior govern ja va sotmetre
a informació pública i que en el moment en què aquest reial
decret s’aprovi, les comunitats autònomes s’hauran d’adaptar i
desenvolupar les seves pròpies normatives sobre la formació i
acreditació necessària. I volem fer feina en aquest sentit perquè
es pugui posar en marxa molt aviat la prescripció infermera.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. Miri, Sra. Consellera, som en un temps complicat
econòmicament parlant i tots parlam de prendre decisions
correctes i eficients, però no es fa més per fer una declaració
d’intencions. L’eficiència en sanitat s’aconsegueix amb una
utilització adequada dels recursos.

El decret que regula l’actuació de les infermeres en aquesta
comunitat en l’àmbit de la prestació farmacèutica n’és un bon
exemple. Està aprovat dins la legalitat, mentre vostè no el
desenvolupi, vostè no serà eficient. Si està d’acord amb aquest
decret, com va dir en comissió, per què no el desenvolupa, si no
té cap petició de suspensió?

Per altra banda, ara mateix vostè ens ha dit que parla amb el
Consejo General i per què no parla amb el ColAlegi d’Infermeria
de les Illes Balears que té més de 5.000 professionals? Per què
l’ignora?, per què el rebutja?, per què no atén les seves peticions
en aquest sentit? No es reuneix amb el ColAlegi Oficial
d’Infermeria de les Illes Balears i ho fa amb el Consejo General
de Madrid, per parlar d’esquena als nostres professionals, que
ni tan sols són convidats. Després del menyspreu públic que
vostè ha fet a aquest colAlectiu, fa més de 3 mesos que li
demanen una entrevista, i les respostes són silencis i amenaces
des del Servei de Salut. Ara ens trobam que pacten amb Madrid,
no sabem exactament què, ni a quin acord han arribat, quin cost
tendrà per a la nostra comunitat?, perquè tothom sap que el
Consejo no fa res sense cobrar. 

Escolti els nostres, treballi, desenvolupi la norma. Ningú no
li demana que se’n vagi a Madrid a demanar opinió. Cessar a
qui ja no comanda és molt fàcil. Sr. Bauzá, la responsable de la
gestió sanitària és la Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sense entrar en provocacions ni
afirmacions que s’han fet totalment fora de lloc i amb la
contínua agressivitat en què es tracta aquest tema, un tema com
la sanitat pública, vostè era qui parlava d’alarmisme i
catastrofisme. No vull qualificar el que estan fent vostès amb la
sanitat i amb les seves intervencions i el nivell d’agressivitat
que estan mostrant en aquest tema. I no entraré en provocacions,
com li he dit.

Simplement l’he informat que s’hi està treballant.
Naturalment he mantingut reunions amb el ColAlegi
d’Infermeria de les Illes Balears i mantenc comunicació
telefònica i per correu electrònic amb la seva presidenta, i
parlam contínuament. L’únic que puc dir és que vostè va fer un
curs de dues hores de formació de prescripció infermera i que
dos dies abans de les eleccions, el 20 de maig del 2011, va fer
un decret per regular aquesta prescripció, un decret que fou
recorregut pel Consejo General de Enfermería, perquè, segons
ells, vulnera la legislació estatal, un decret que està en vigor i
que nosaltres aplicarem si s’adapta, com li he dit, al reial decret
que prepara el ministeri. I naturalment la formació de les
infermeres per acreditar-se serà gratuïta.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II.12) Pregunta RGE núm. 860/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visita a Eivissa amb motiu de la reunió
del Consell de coordinació de les policies locals de les
Pitiüses.

Dotzena pregunta, RGE núm. 860/12, relativa a visita a
Eivissa amb motiu de la reunió del Consell de coordinació de
les policies locals de les Pitiüses, 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, l’any 2005, mitjançant la Llei 6, de 3 de juny, es va
regular les policies locals de les Illes Balears, que va crear entre
altres organismes, el Consell de coordinació de policies locals,
que a més de ser un òrgan de consulta i participació del Govern
a nivell de les Illes Balears, també es varen crear els propis
consells a nivell d’Eivissa i Formentera. La finalitat d’aquests
consells de coordinació de policies locals no és altre que
millorar el funcionament d’aquestes policies, la seva formació
i aprofitar les sinèrgies i afavorir la colAlaboració entre els
diferents cossos.

Aquest consell està format per complir amb aquest objectiu,
a més de pels representats del Govern, pels diferents consells
d’Eivissa i Formentera, les altres illes tenen els seus i tots els
municipis de les illes. Crec que aquesta composició i aquestes
funcions fan palesa la necessitat que aquest consell se reuneixi
periòdicament per tractar un tema tan sensible i tan important
per als nostres ciutadans i també per al nostre turisme, com és
la seguretat. Malgrat això i que el reglament dictat el juny del
2007 establia que cada semestre s’havien de produir aquestes
reunions, feia més d’un any i mig que no s’havia reunit aquest
consell.
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Per tant, en primer lloc volem agrair-los el fet que es
traslladàs a Eivissa per reunir-se amb els representants d’Eivissa
i Formentera, perquè creim que això és una primera passa per
començar a treballar junts i en un moment de tanta dificultat
econòmica, optimitzar els recursos que tenim, el personal
format que tenim i, per tant, garantir que els nostres ciutadans
i també els nostres visitants, tenguin assegurada i sobretot que
tenguin una sensació, que també és important, a part de ser
realitat, que som unes illes segures, un dels principals actius de
les Illes Balears en un moment de tanta incertesa dins la
Mediterrània.

Per tot això, ens agradaria que ens explicàs els resultats
concrets d’aquesta reunió, demanant-li, i estam segurs que així
serà, que periòdicament, com estableix aquest reglament,
puguem continuar parlant i treballant tots junts.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el primer que li volia
dir és que els consells de coordinació de policies locals són
òrgans colAlegiats de consulta i d’assessorament que exerceixen
la competència autonòmica de coordinació dels efectius i que es
constitueixen per àrees territorials amb problemàtiques similars
de seguretat pública. El Consell Pitiús n’és un i està constituït
per tots els municipis d’Eivissa i Formentera, juntament amb la
conselleria que nosaltres dirigim.

A la sessió de dimecres passat, es tractava sobretot de
reactivar un consell que com ha dit vostè, no es reunia des de fa
un any i mig i començar a treballar en qüestions pendents i
d’altres de noves. Es varen tractar al meu parer importants, com
són l’inici de l’activitat tècnica per avançar en una eventual
associació de municipis, tenint en compte que el futur de la
seguretat pública de les Illes Balears passa per realitzar un gran
exercici de coordinació i de cooperació, és a dir, sumar esforços.

També es va obrir la porta a la possibilitat d’elaborar un Pla
de coordinació de menors per a Eivissa i Formentera amb els
policies tutors o a la implicació de l’Institut de Seguretat
Pública en l’elaboració d’un procediment d’actuació de les
policies locals a les portes de discoteques i sales de festa. Sobre
açò darrer, s’ha de tenir en compte que a Eivissa ja s’ha fet un
curs per a aquest colAlectiu, encara que a finals del 2014 la
norma que regula aquesta matèria no serà de plena aplicació. De
totes formes és un tema important i disposar del temps per estar
ben preparats és un element que no s’ha de menysprear i el
tindrem ben en compte.

En aquest consell també es va posar en relleu el
manteniment de la partida pressupostària del Govern per a
l’anomenada policia turística per a l’any 2012 i es varen abordar
qüestions més tècniques que s’hauran de definir les pròximes
setmanes. Per posar alguns exemples, es va rallar de la
possibilitat d’implantar per a totes les policies locals un model
únic d’atestat, un altre pel que fa als impresos de denúncies i

d’unificar els criteris per obtenir informació i fomentar la
transformació d’aquesta informació en coneixement.

En definitiva, es varen tractar moltes qüestions que s’aniran
desenvolupant les pròximes setmanes. Vàrem fixar també un
calendari de reunions tant a nivell tècnic, com polític, i la idea
és dur-lo a terme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II.13) Pregunta RGE núm. 864/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla d'eficiència del transport interurbà
de Mallorca.

Tretzena pregunta, RGE núm. 864/12, relativa a Pla
d’eficiència en el transport interurbà de Mallorca, que formula
el diputat Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, pPresidente. Diferentes gobiernos del Partido
Popular siempre han estado apostando por el transporte público,
avanzando hacía una movilidad más sostenible, pero siempre
bajo parámetros de optimización de recursos públicos. Destacar
el esfuerzo del actual Govern en garantizar y mejorar el
funcionamiento del transporte público, además de cubrir las
deudas encontradas y los problemas generados por la ineficacia
de la anterior gestión.

En diciembre del 2009, el anterior govern prorrogó todas las
concesiones vivas del transporte en autobuses hasta el 2018,
incumpliendo el Plan director sectorial de transportes. La
ineficaz anterior gestión de transporte público llegó a tener
ofertas enormes para demandas muy escasas, no teniendo en
cuenta la demanda real, con ocupaciones inferiores a un
pasajero, duplicidad de medio de transporte, elevados costes;
importantes desequilibrios con costes de hasta 22,9 euros por
viajero, o de hasta 74,2 euros por habitante; coincidencia de
diferentes contratos de programa con lineas riesgo y aventura,
etc.

Además del retraso encontrado en los pagos a empresas
concesionarias de transporte, con importante deuda vencida, el
total de la deuda del Consorcio de Transportes de Mallorca
heredada fue de 3.457.000 de euros. Ante esta mala situación,
constatamos el acertado e importante Plan de eficiencia del
transporte interubano de autobuses de Mallorca, puesto en
marcha por el Govern el pasado día 1 de enero. Un dato muy
importante es que fue consensuado con todos los operadores del
servicio regular de transporte, para poder tener un servicio
público de autobuses eficiente, equilibrado y en continua
mejora.
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Así, Sr. Conseller, ¿cómo está funcionando el Plan de
eficiencia del transporte interurbano de autobuses de Mallorca
puesto en marcha por el Govern? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Transports.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputado. Efectivament,
quan vàrem entrar nosaltres, vàrem notar que hi havia tota una
sèrie d’ineficiències i es varen posar des del Consorci de
Transports de Mallorca a fer feina per intentar solucionar-les i
sobretot anar de cap a reduir els costs de totes aqueixes línies.

Efectivament el primer que veim és que..., ens trobam amb
un sistema que està basat en l’oferta i no en la demanda real, és
a dir, oferim uns serveis, es va decidir oferir uns serveis tant si
qualcú els comprava com si no els comprava, la qual cosa no
deixa de ser una mica alAlucinant. I això on ens ha duit?, que hi
hagi moltes freqüències que anaven amb zero passatgers, sense
ningú més que el xofer de l’autobús en una sèrie de freqüències.
Lògicament això s’havia d’aturar d’una vegada per totes, es
tracta d’oferir el servei en relació amb la demanda que hi ha.

Vàrem analitzar els 1.148 trajectes que hi ha a Mallorca, és
a dir, tots, tots i cada un, amb un objectiu molt clar, que era no
perdre passatgers però reduir els costos que teníem. De tots
aquells, dels 1.148 trajectes, n’hi va haver 892 que no va ser
necessari tocar-los; a 239 vàrem haver de fer algunes
modificacions horàries. Després en vàrem passar 12 al servei de
la demanda real, és a dir, el que volem dir amb això és que, el
servei, hi és, però si no el demana ningú no es fa i si qualcú l’ha
de menester telefonant a un número de telèfon el té l’endemà a
les hores que hi ha establertes; i 5 els vàrem haver de fer
desaparèixer perquè la demanda era efectivament molt baixa. En
total el que hem fet és reduir uns costos en 2 milions d’euros
anuals, que no és poc.

Ja no vull parlar de les implicacions mediambientals d’evitar
que hi hagi trajectes, un i un altre, sense que pugi ningú a
l’autobús, la qual cosa vol dir de contaminació, de consum de
carburants, etc. Hi havia coses que realment eren per fer-s’ho
mirar: 1.620 expedicions anuals per dur 324 viatgers en un any,
és a dir, coses que no eren molt lògiques. Algunes s’han
equilibrat i, ja dic, altres s’han eliminat. 

I com està funcionant? Idò nosaltres estam molt però que
molt satisfets. Hem tengut una sèrie de problemes puntuals que
anam corregint, i això és un sistema que està viu i que feim
comptes continuar corregint en el que puguem, però com a
resum el mes de gener de l’any passat vàrem dur 270.000
persones i n’hem tornades dur 270.000 enguany, amb la qual
cosa...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

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

...hem cobert l’objectiu. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.14) Pregunta RGE núm. 866/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla de disposició del fons
de tresoreria.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 14, RGE núm. 866/12, relativa a pla de
disposició del fons de tresoreria, 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, fa dues
setmanes el vicepresident va anunciar que en un mes el Consell
de Govern aprovaria un pla de disposició de fons de tresoreria,
una eina important almanco per a l’actual govern dins la seva
tasca de posar ordre i rigor en els nostres comptes públics.

Curiosament els que ara reclamen que paguem tot el que ells
no varen pagar desconeixen, o tal vegada amaguen, que la Llei
de finances de les Illes Balears, aprovada per Decret Legislatiu
1/2005, disposa en el seu article 61.4 que l’expedició d’ordres
de pagament a càrrec del pressupost general de la CAIB s’haurà
d’ajustar el pla de disposició de fons de la tresoreria que
estableixi el Consell de Govern a proposta del conseller
competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts. Aquest pla de
tresoreria no existia quan vostè va arribar al Govern, on tampoc
no va trobar cap pressupost aprovat. La llei pel que es veu era
paper banyat, cosa increïble quan ara filen tan prim i són tan
exigents amb aquest govern que fins i tot demanen dimissions
a qui vol posar ordre i eren tan tolerants amb l’amalgama de
govern al qual donaven suport.

Sr. Conseller, ens agradaria conèixer si ens pot avançar en
què consistirà aquest pla i quan té prevista la seva aprovació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.
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EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sra. Diputada, efectivament sóc nou en aquestes feines de la
política, i una de les coses que més m’ha cridat l’atenció és com
aquells que varen deixar un deute de més de 1.100 milions
d’euros al dia següent reclamen que se pagui; com aquells que
varen generar a través de les seves polítiques un atur de més de
7.000 persones, ara reclamen solucions immediates; com
aquells...

(Alguns aplaudiments)

Com aquells que no varen fer un pressupost, reclamen també
que es pressuposti i que es compleixi, quan no es va complir en
situacions anteriors.

(Petit aldarull)

També reclamen transparència, quan efectivament no hi
havia un pla de disposició de tresoreria, que nosaltres ja el tenim
enllestit i que durem a aprovació del Consell de Govern els
propers dies, un pla que intenta donar transparència, que intenta
fer previsions acurades del que seran els pagaments i els
endeutaments del Govern els pròxims anys, un pla que servirà
perquè tothom pugui saber quina és la realitat de la tresoreria en
cada moment i com s’està gestionant. Això crec que ens donarà
una eina de primera qualitat a l’hora de donar seguretat jurídica,
de donar una seguretat a totes aquelles persones que han
treballat amb l’administració i amb el Govern, cosa que ara no
tenien. Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

II.15) Pregunta RGE núm. 867/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fons per al foment de la contractació
estable.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 15, RGE núm. 867/12, relativa a fons per
al foment de la contractació estable, 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 fons per al foment de la
contractació estable és un programa cofinançat al 50% entre la
Unió Europea i el Govern balear per fomentar la contractació
indefinida inicial dels colAlectius amb majors dificultats d’accés
a una ocupació.

Els darrers quatre anys, a causa de la crisi econòmica, les
Balears hem viscut el drama de l’atur amb les xifres de
desocupats més altes de la història. No obstant això, els que ara
surten al carrer per defensar els drets dels treballadors, el que
ara acusen el Partit Popular de ser el responsable dels aturats de
les Illes, els que ara demanen responsabilitats, no van utilitzar
tots els recursos que tenien disponibles per acabar amb aquesta
tendència alcista. El 2008 es van preveure 1.042.000 euros per

contractar dones, joves i homes majors de 45 anys; se’n gastaren
476.644; l’atur havia augmentat l’any anterior un 31,87%. El
2009 es preveuen 950.000 euros per a contractació general, se’n
gasten només 587.327; l’atur havia augmentat un 51,45%. El
2010 es preveuen 1.200.000 euros, se’n gasten només 599.775;
l’atur el 2009 havia augmentat un 11,43%. En tot es varen
deixar perdre 1.528.251,70 euros que havien de ser destinats a
treure de l’atur moltes persones, especialment aquelles que ho
tenen més difícil.

Són aquestes les polítiques de l’esquerra de defensa dels més
dèbils? Són aquestes les propostes del pacte de lluitar contra
l’atur com a prioritat? Aquestes són, senyors diputats, les
retallades del pacte. No tan sols van negar la crisi, sinó que
tampoc no van fer res per ajudar els que més l’estaven patint. 

Per això li demanam, Sr. Vicepresident, quina valoració fa
de la utilització d’aquests fons i com pensa que es pot fer a
partir d’ara amb els nous fons que arribaran per a aquesta
finalitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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):

Moltes gràcies, president. Diputada, miri, una de les
característiques de la política anterior i una de les
característiques de la política que hem de canviar era la
complicació administrativa i la burocràcia, burocràcia que feia
impossible que partides tan importants com aquestes en
moments tan necessaris en què, com vostè ha dit, l’atur creixia
a ritmes del 30 i del 50% d’un any per l’altre, no arribassin allà
on havien d’arribar. El caos que es va arribar a fer en la gestió
d’aquest tipus d’ajudes, aquest tipus d’acció política, va ser tan
monumental que ens costarà molt de temps posar ordre i, això
sí, sabem que mentrestant ens donaran lliçons. Això sí, que ho
sabem. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

II.16) Pregunta RGE núm. 872/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a factures presentades per l'IVE.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 16, RGE núm. 872/12, relativa a factures
presentades per l’IVE, que formula el diputat Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Diputat. 
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, tengo que
comenzar expresando mi preocupación por lo que pasó la
semana pasada, en la que me refería a asociaciones de extrema
derecha sin nombrar ninguna, pero hubo una asociación que se
dio por aludida, un instituto de política familiar, y le quiero
manifestar el motivo de mi preocupación, que no es otro que en
una carta de cuatro pequeños párrafos cometieran seis faltas de
ortografía; no sé hacia dónde pretenden guiar a las familias, será
hacia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor...

(Remor de veus)

...preg que vagi a la qüestió, li preg que vagi a la qüestió.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No me refería a la legislatura pasada, solamente al martes
pasado.

EL SR. PRESIDENT:

Li preg que...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente. Estoy seguro que estas asociaciones
estarán interesadas, igual que yo...

(Més remor de veus)

...estarán interesadas, aunque sea por motivos contrarios a los
míos...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sr. President... Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perdonau. Disculpin... Ara deixi el Sr. Diéguez, que està
en l’ús de la paraula, i després li demanaré per què em demana
la paraula, si és tan amable.

Sr. Diéguez, vostè té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

El cronómetro, Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, tendré el compte el temps.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Estarán interesados, seguro que por motivos distintos a los
míos, en saber cuántas facturas se han presentado al ib-salut
correspondientes a interrupciones voluntarias del embarazo que
se han practicado en esta comunidad autónoma desde el 1 de
enero en centros privados con adelanto del pago por parte de los
pacientes y posterior reclamación al Ib-salut.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, yo no sé de qué me está
hablando ni de qué carta ni de quién me está hablando, lo único
que sé es que me ha hecho una pregunta y yo le quiero decir que
sus insinuaciones de que alguien puede estar interesado en esto
se tendrá que enterar por las preguntas que hagan ustedes o
algún otro diputado, porque yo no respondo a preguntas de
nadie que no sea en sede parlamentaria. Supongo que no estará
usted insinuando que se puede pasar información a alguien. Sí,
repase en el Diario de Sesiones lo que ha dicho.

Las facturas que han entrado en enero han sido 85, y 25 en
el mes de febrero. Muchas gracias.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sra. Consellera, sabe usted que la administración tiene la
obligación legal de facilitar la interrupción voluntaria del
embarazo en centros públicos -ojalá lo hiciera- o asumir
directamente el pago de estas interrupciones voluntarias del
embarazo en centros privados, y que es una obligación impuesta
por una ley orgánica. Cada factura sobre su mesa es un
incumplimiento, y detrás de cada incumplimiento, Sra.
Consellera, usted sabe que hay un drama humano. 

Esas mujeres no han podido ser atendidas en la sanidad
pública porque no ha hecho nada para procurarlo, no ha
organizado ningún protocolo, ni ha reforzado ningún servicio,
etc.; solamente ha desmantelado lo que había por motivos
ideológicos, y estas mujeres tienen que buscarse la vida por su
cuenta cuando es usted quien tiene la obligación legal de
garantizar la prestación. Cada factura de esas es un error suyo.

Sra. Consellera, su gestión es un auténtico desastre. No hay
semana en la que no sume un nuevo fracaso: ceses de ida y
vuelta en Inca, la rebelión de Manacor, el colapso de urgencias
en Son Espases, el bloqueo en Can Misses, el desbordamiento
en Son Llàtzer, la falta de profesionales en Mateu Orfila, la
atención primaria en pie de guerra... Sólo ha sido eficaz en la
lucha contra aquellas mujeres que optaron por la interrupción
voluntaria del embarazo, que la ha desmantelado, ya digo, por
motivos ideológicos, y tiene usted estás más de 100 facturas
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sobre su mesa más las que no se han atrevido a presentarlas para
que su intimidad no vaya dando vueltas por mesas de
funcionarios, Sra. Consellera. O la tendría que llamar señora no
consellera. Sus fracasos son un peligro para la salud de los
ciudadanos.

Sr. Bauzá, no basta que le diga que haga reuniones porque
no las hace; hoy dice que hace reuniones con el Consejo de
Enfermería y aquí tengo una nota de prensa suya...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...que desde noviembre, desde noviembre...

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, li he donat 20 segons més, que és el temps que
he calculat que s’havia interromput.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ha sido más, Sr. Presidente, ha sido más.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera. 

(Més aldarull a la sala)

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

Gràcies, Sr. President. Ja vaig contestar la setmana passada
la seva pregunta sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. Ja
li vaig dir que és un procés que està en marxa des de fa poques
setmanes, que si hi havia hagut alguna errada s’ha corregit. Des
del dia 26 de gener sí que es va rectificar en aquest cas, sí que
es va rectificar i no s’ha d’avançar per part de les dones perquè
s’està prestant donant la prestació a la sanitat pública. 

Vostè diu que no i vostè crea alarmisme, Sr. Diéguez; vostè
parla de la sanidad en pie de guerra. Miri, només el que fa
coses i el que gestiona es pot equivocar. Evidentment vostès no
s’equivoquen, però li assegur que com a diputat jo li demanaria
que fes un acte de contrició i que repassés una mica el que està
fent. Jo crec que vostè sí que està fent un flac favor, vostè i el
seu grup, a la sanitat. 

Jo comprenc que els sàpiga greu que es posi ordre en una
situació molt difícil que s’ha trobat; jo comprenc que els sàpiga
greu que s’hagin de prendre mesures a causa de la situació
econòmica que van deixar, però podem repassar tot el que es va
fer l’anterior legislatura i realment això sí que era un fracàs per
a la sanitat. I miri, l’únic que em reafirma amb això és que les
coses s’estan fent bé, veure la seva agressivitat i el seu
acarnissament en el tema de la sanitat, com li he dit abans un

tema que jo crec que mereixeria per part de l’oposició una mica
més de respecte.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sí; sí, Sra. Cabrer?

(Continuen els aplaudiments)

Sí, Sra. Cabrer, per què em demana la paraula, si és tan
amable?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Li deman la paraula perquè jo crec que el Reglament del
Parlament obliga al respecte i al decòrum parlamentaris,
sobretot dels membres de la Mesa del Parlament, sobretot d’un
vicepresident de la Mesa del Parlament, que és qui ha de vetllar,
amb tota la Mesa, perquè hi hagi decòrum i respecte
parlamentaris, i sobretot ha atacat la societat civil, que jo crec
que...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...és totalment improcedent.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

(Més aplaudiments)

Sr. Diéguez...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, le pido la palabra por una cuestión de orden, porque
cuando se pide una cuestión de orden lo primero que se tiene
que hacer es reclamar qué artículo se considera vulnerado. Si lo
que quiere es plantear una cuestión de orden diga qué articulo
siente vulnerado y entonces le darán la palabra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies...
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Si no, no aproveche el turno para hablar (...).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez.

(Més aplaudiments)

II.17) Pregunta RGE núm. 853/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
mesures per impulsar l'economia.

Pregunta número 17, RGE núm. 853/12, relativa a mesures
per impulsar l’economia, la formula el diputat Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca. Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. President, la setmana passada li
vaig demanar que concretàs tota una sèrie de propostes
econòmiques que el seu govern pugui estar fent en temes
d’economia, i no em va concretar. 

Més enllà d’arguments que podem sentir a tertúlies
d’Intereconomía, tipus “s’han acabat les subvencions”, “s’ha
acabat que els sindicats parin la mà”, i altres qüestions per
l’estil, no vaig sentir cap proposta concreta.

Sr. President, el seu govern té propostes concretes per sortir
de la crisi econòmica i per fer front a l’atur, que s’està
incrementant espectacularment a les Illes Balears?

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, Sr. Barceló.
Miri, aquest govern està fent feina des del primer dia
precisament per impulsar la reactivació econòmica, no en tengui
cap tipus de dubte, i la primera acció que s’ha pres és
precisament el control de la despesa, perquè li vull recordar que
aquest govern, quan va arribar a la seva responsabilitat, es va
trobar un estat de comptes ruïnós, un estat de comptes en què
proveïdors estaven pendents de pagament des de l’any 2008, hi
ha factures pendents de pagament del 2008, 2009, 2010 i 2011;
en què tenim una situació en què no hi havia despesa aprovada
perquè no estava regulada en un pressupost; amb una situació
d’un deute de més de 4.500 milions d’euros, i amb un dèficit
anual de mitjana de més de 1.000 milions d’euros.

Això és fruit de la seva mala gestió. Però els posaré un
exemple que jo crec que és bastant definitori: la contractació de
les obres del tren. Vostès varen contractar per més de 200
milions d’euros quan no tenien tan sols els 57,5 que teòricament
han d’arribar. Això és impulsar les mesures d’activació
econòmica? Jo crec que això precisament no és.

Miri, aquest govern està fent feina per reactivar l’economia,
però em preocupen un parell de coses: el primer, que vostès
pensin que això s’arregla en dos dies; el segon, que pensin que
això no va amb vostès; i el tercer, que la solució passa per fer el
mateix que vostès feien, i si feim el mateix que vostès feien no
sortirem de la crisi, sinó que ens allunyarem encara cada dia
més. Moltes gràcies.

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. Bauzá, el primer que ha de fer, si no té els doblers del
tren, és reclamar-los a Madrid. En aquest moment és
responsable el Sr. Rajoy, fa poc era el Sr. Zapatero, i
evidentment hi ha moltes més coses a Madrid per reclamar. No
és l’objecte de la meva pregunta però en podem parlar quan
vulgui.

La veritat és que pensava dir-li que no tenia cap iniciativa,
cap proposta, però divendres passat ens varen aprovar un decret
llei -per cert, un decret llei que ja en van nou, un govern que
governa a cop de decret llei- d’unes mesures urbanístiques
insostenibles, on el que plantegen és campi qui pugui;
inseguretat jurídica.

Miri, Sr. Bauzá, ara ja començam a conèixer el seu model.
El seu model és, a través de la reforma laboral, contractes
precaris i mal pagats, perquè en tot cas i amb un poc de sort la
gent pugui trobar feina a un hotel o potser a la construcció, per
pocs mesos i cap altra expectativa. Cap model de futur; és el de
sempre empitjorat. 

Miri, Sr. Bauzá, la veritat és que vostè continua parlant del
passat; per cert, els proveïdors cobraven, vostè és el que va
decidir que no es pagava els proveïdors.

(Remor de veus)

Estaria bé que deixassin de parlar del 2010, del 2011...;
poden continuar, poden continuar parlant del 2010, del 2011,
però som al 2012 i la gent vol propostes i solucions per a aquí
i per a ara, per a aquí i per a ara. Vostès són els més eficients
però ara hi ha més atur, vostès són els millors però ara no hi ha
connexions aèries. Vostès són els que en saben més, però les
prestacions sanitàries ara estan en perill. El seu és un govern
reduït però encara li sobren conselleries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sr. Barceló.
Em resulta curiós que digui que hem de reclamar doblers i que
ens reclamin a nosaltres; miri, a vostès els hauríem de reclamar
el que no varen pagar el 2008, 2009 i 2010 i primer semestre del
2011, ...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... que encara no ho han pagat, li dic jo perquè a mi m’ho diuen
cada dia i jo assumeix la meva responsabilitat.

Miri, li diré una sèrie de coses que ja s’han aprovat i que són
així de clares, primer: pla d’equilibri, quatre anys, quatre intents
que vostès varen fer, cap intent, aprovat, nosaltres a la primera;
Llei d’emprenedors; impuls a la simplificació administrativa;
Conveni ISBA amb proveïdors, Conveni ISBA amb
emprenedors; mesures fiscals urgents; desbloqueig de projectes
i simplificació administrativa; Decret Llei de mesures urgents,
i d’aquí a no res, d’aquí a unes setmanes, Llei general turística,
i el més important, aprovar la Llei de pressuposts.

Però miri, Sr. Barceló, vostès no varen donar estabilitat en
res i ara ens parlen com si vostès no tenguessin cap tipus de
responsabilitat i tenguessin la solució a tot, i han tengut quatre
anys per governar. Jo els dic que són molts responsables del que
passa ara fins a la data i que tenen o no tenen solució per a res,
han estat quatre anys governant amb irresponsabilitat i pareix
que ara vostès s’amaguen del seu govern.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.

II.18) Pregunta RGE núm. 873/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral.

Pregunta número 18, RGE núm. 873/12, relativa a reforma
laboral, que formula la diputada Sra. Francesca Lluch Armengol
i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern li
agrairé que no em contesti amb l’herència, jo, si ens hem de
remetre a això, li recordaré l’època de Jaume Matas, l’època
recordada i l’herència del Partit Popular que és de la màxima
corrupció a les Illes Balears, per tant no parlem d’això i
comenci a entendre que vostè és el president de les Illes Balears,
...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... que des de fa vuit mesos que governa i des que vostè
governa ha aconseguit invertir la tendència de baixada de l’atur
a les Illes Balears, que havíem aconseguit a la passada
legislatura en els primers sis mesos del 2011; des que vostè
governa l’atur ha pujat i estam en 98.927 persones. M’ha
contestat moltes vegades que ho fiava tot a la reforma laboral
del Sr. Rajoy, ara que està aprovada, em digui vostè com
afectarà això les Illes Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, miri, jo no li
recordaré l’herència, a mi la’m recorden cada dia els milers de
proveïdors que em demanen per què no els pagam 2008, 2009,
2010 i 2011, ...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... no li record jo, m’ho recorden a mi. Però jo som aquí per
assumir la meva responsabilitat encara que vostès no pagassin.

Miri, la reforma és absolutament necessària i tots sabem que
això no donarà fruit en dos dies i que aquesta reforma tota sola
no serà la que ens faci sortir d’aquesta situació de crisi, això està
claríssim. Però miri, hem de prendre decisions, hem d’assumir
mesures que precisament ens facin canvis que fins a la data no
es varen produir; aquesta reforma estructural, aquesta reforma
laboral no en dos dies però d’aquí a uns mesos, d’aquí a uns
anys, perquè això no és una solució a curt termini, donarà els
fruits de millorar la combativitat de l’atur en millora laboral.

Moltes gràcies, senyora.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Tal vegada pagaria millor si
no haguessin fet un Palma Arena, un metro que s’inunda i tantes
i tantes coses que encara ens fan avergonyir, que veim cada dia
i ens recorden en els jutjats la seva herència, la del Partit
Popular, ...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... però ja no estam per a això.
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Miri, Sr. Bauzá, vostè i tots tenim un problema molt greu, la
situació econòmica de les Illes Balears, amb el nombre d’aturats
i amb la situació dels treballadors que de cada vegada tenen un
treball més precari. Vostè es va presentar a les eleccions dient
que cada nou aturat seria responsabilitat seva i que treballaria
intensament per rompre aquesta situació; bé, idò, vostè ha
decidit no fer res i aplaudir una reforma laboral que romp
l’equilibri del sistema laboral d’Espanya, l’equilibri entre
organitzacions sindicals i empresarials a través de la negociació
colAlectiva que garantia el dret del treballador. Una reforma
laboral que incrementarà la precarietat, una reforma laboral que
afavoreix moltíssim l’acomiadament, per tant, hi haurà molts
treballadors que ara són treballadors que d’aquí a pocs mesos
seran a l’atur, i n’haurà molts altres que són a l’atur i no tendran
esperança per aconseguir una ocupació estable a les Illes
Balears.

I a més, dóna tot el poder a l’empresari que podrà rebaixar
els drets del treballador fins a extrems que no es reconeixen des
de fa trenta i quaranta anys en aquesta societat democràtica.

Per tant, jo li demanaria que lluitàs contra això, però veig
que no és possible. Si no ho vol fer, li deman el que jo faria.
Miri, Sr. Bauzá, deixi de criminalitzar els sindicats, deixi de
perseguir els treballadors, s’assegui amb organitzacions
sindicals i empresarials, amb els partits polítics i concerti un pla
de xoc per lluitar contra l’atur a les Illes Balears; ho faci des del
diàleg, des de la capacitat de posar propostes concretes des del
Govern que vostè presideix.

La societat pot acceptar sacrificis, però no pot acceptar ser
sacrificada. Per tant, Sr. Bauzá, jo li propòs que faci això, però
si vostè em diu que no, em digui què pensa fer vostè davant
aquesta situació?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

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

Sra. Armengol, no em dirà vostè com li he de contestar. I jo
començaré la contestació dient que encara hi ha factures de
pagament de l’any 2008, 2009, 2010 i 2011, jo entenc que això
els alteri a vostès, però més alterats estan els proveïdors que
encara no cobren, primera cosa.

Miri, avui a Balears hi ha 98.927 persones que no tenen
feina, d’aquestes 12.624 són menors de 25 anys i 25.189 fa
dotze mesos que no tenen feina. Jo crec que aquestes dades
posen de manifest precisament que és absolutament necessari
fer una sèrie de canvis estructurals, decisions valentes,
contundents, precisament per a no seguir amb aquesta línia
d’aquesta forma.

I aquesta reforma profunda té un objectiu que és canviar les
regles de joc, no podem continuar de la mateixa manera, és que
som el país d’Europa que més rigidesa té a l’hora de la
contractació i, precisament, som el país d’Europa que més
increment de destrucció d’ocupació té dins Europa. Jo crec que
seguir igual és un flac favor que ens feim a nosaltres, i torn a
repetir, aquesta reforma laboral no donarà els seus fruits en dos
dies, ni totes les reformes que s’hagin pres no donaran els seus
fruits en un dia, i no són reformes miraculoses, són reformes
absolutament necessàries que necessiten, torn a repetir, un
temps d’implantació. Però el més important és que són reformes
estructurals, no podem seguir fent el mateix perquè ens donarà
els mateixos resultats.

Jo simplement els vull dir que ara vostès tenen dues
alternatives: actuar amb responsabilitat, donant suport a les
mesures de reestructuració, o seguir fent una demagògia
contínua, amb una crítica destructiva contínua, quan nosaltres
intentam arreglar tot allò que vostès varen destruir.

Moltíssimes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

III. InterpelAlació RGE núm. 855/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'ocupació.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la InterpelAlació RGE núm. 855/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general d’ocupació. En nom del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. President, Sr. Vicepresident i membres del Govern
tenen un bon berenar, a les Illes Balears tenim un bon berenar
des que vostès governen, no només creix l’atur sinó que ara els
han fet una reforma laboral que encara empitjorarà la situació,
que provocarà més atur, més inseguretat en el treball, menys
recursos econòmics per a les famílies, menys sous per als
treballadors, més dificultats per accedir als crèdits i això
comportarà menys consum i ens pot dur directament cap a la
recessió.

Setmana rere setmana la nostra portaveu els ha demanat què
pensen fer, què pensa fer aquest govern, quines mesures pensa
adoptar o han adoptat per reactivar l’economia i per augmentar
l’ocupació i minvar l’atur? Setmana rera setmana la resposta
que hem obtingut ha estat buida, avui mateix, ha estat buida,
mesures de reactivació econòmica cap, mesures, idees per
millorar l’ocupació a les Illes Balears cap, iniciatives per minvar
l’atur cap.
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Vostès diuen que fan feina, però la realitat és que no fan res,
mai no han concretat cap actuació que no siguin retallades a
l’administració o al sector públic. Això sí, això ho fan, gota a
gota i contribueixen així a incrementar l’atur. Tenim 98.927
persones aturades a les Illes Balears, una xifra històrica que s’ha
produït durant el seu govern. Però la possibilitat que el Govern
de les Illes Balears dugui a terme alguna iniciativa, alguna
actuació no referida a primar l’administració sembla que no està
present a cap de les seves agendes polítiques. Allò que han
transmès a la ciutadania és que aquest govern, durant més de
vuit mesos, no ha fet res de res; s’ha mantingut a l’espera
d’esdeveniments exteriors, esperant que fos la iniciativa dels
altres la que els tragués de la crisi econòmica en què estam
capficats, iniciativa privada del Govern de Madrid, de
BrusselAles, de França, d’Alemanya, dels Estats Units, d’on fos,
mentrestant el Govern com si no existís, com si existís
únicament per retallar i fer seguidisme de les directrius de
Madrid, del Govern del Partit Popular. I allò que ha passat
durant els mesos que duen governant vostès a les Illes Balears
és que tot ha empitjorat i encara empitjorarà més, i no ho dic jo,
ho ha dit el Sr. Rajoy aquest cap de setmana.

A les Illes Balears, des que vostès són al Govern, l’atur s’ha
incrementat mes a mes, capgirant unes xifres positives que
s’havien donat en els primers sis mesos del 2012, en què
l’increment de l’ocupació i el decrement de l’atur eren la tònica;
ara, 98.927 persones a l’atur, aquesta és la realitat de les Illes
Balears. Per això, els demanam que no contestin aquesta
interpelAlació amb la tan repetida cançoneta que la culpa és de
l’herència rebuda, no segueixen amb aquest cantet, no és
creïble. Perquè aquest Parlament, avui, i ara, Sr. President, avui
i ara parlam de les Illes Balears, no de cap altre indret, i vostès
reberen una comunitat autònoma en la qual durant els primers
sis mesos del 2011 es creava ocupació mes a mes; reberen una
comunitat autònoma que l’estiu del 2011 va tenir la millor
temporada turística de la història; reberen una comunitat
autònoma amb problemes d’endeutament i de tresoreria, sí,
conseqüència de la crisi econòmica i de la davallada d’ingressos
que es va fer palesa el 2009 i el 2010. Però, per fer-hi front, el
Govern anterior va posar fil a l’agulla, va aplicar mesures, va
minvar la despesa del 2010 i del 2011 i sobretot, sobretot va
assegurar el millor i més beneficiós sistema de finançament de
què hem gaudit mai a la història de la nostra comunitat
autònoma. Ha estat gràcies a l’herència rebuda que han pogut
arribar de l’Estat fa poc els 240 milions d’euros que els
permeten disposar de liquiditat a la tresoreria i saben que encara
n’arribaran 300 milions més, gràcies al sistema de finançament
que vostès criticaven es podrà salvar l’exercici del 2012.

Però no serà gràcies a vostès, perquè des que vostès
governen tot va pitjor, sí, tot. Això sí, han aconseguit provocar
un sentiment de preocupació i de por a la ciutadania que els
permet prendre aquelles mesures de política conservadora i
neoliberal que d’altra manera no serien possibles. No lluiten
contra la crisi, sinó que l’aprofiten per afeblir les relacions
laborals i per minvar els drets i la força dels treballadors i
treballadores i dels seus representants. Si lluitessin contra la
crisi, anirien contra els que l’han causada, els especuladors
financers, no contra els treballadors que són els que la pateixen
i que són els més febles. Perquè les mesures que incorpora la
reforma laboral són mesures contra els treballadors i les
treballadores, Sr. President, no hi ha cap mesura que els
afavoreixi. Si permeten l’acomiadament d’un treballador que ha

faltat nou dies a la feina per malaltia, a qui s’afavoreix? Si
permeten que els treballadors es quedin sense convenis
colAlectius, a qui s’afavoreix? Si permeten que es modifiquin,
per la sola voluntat de l’empresari, les condicions de feina dels
treballadors, a qui s’afavoreix? Sembla clar que no és als
treballadors.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Ara, Sr. Vicepresident, Sr. President, ja tenen la reforma que
vostès volien, la reforma laboral que volien les organitzacions
empresarials, un gran dia per al neoliberalisme ortodox del segle
XIX i un mal dia per als treballadors. Per això, aquesta reforma
laboral no ens agrada als socialistes, perquè és una reforma
laboral que sembla feta amb un bisturí fi, amb un bisturí fi
perquè afecta tot el nostre sistema de relacions laborals, tota la
nostra regulació laboral, que l’obri en canal de dalt a baix; agafa
l’articulat de l’Estatut dels Treballadors punt per punt i cerca
allò que eren drets conquerits i els retalla o els elimina,
fredament, sense que els tremoli el pols, ras!, ja no hi són! Una
reforma laboral que és molt més que una modificació
legislativa; una reforma laboral que canviarà la manera
d’entendre les relacions laborals a partir d’ara perquè modifica
els principis fonamentals, perquè modifica les regles de joc, sí
senyor.

I el president ara se’n va, sembla que allò que preocupa més
els ciutadans no és el que preocupa al president.

Unes regles de joc que es modifiquen i que havien estat
configurades durant la transició democràtica, consensuades i
pactades, i estaven emparades per la Constitució. Unes regles de
joc que tenien com a punt de partida la negociació colAlectiva,
per evitar la situació d’indefensió en què es pot trobar un
treballador front a l’empresari si s’individualitza la negociació,
i això és el que han canviat. Aquesta reforma suposarà un
endarreriment en el dret constitucional a la negociació
colAlectiva; aquesta reforma romp totalment i absolutament
l’equilibri que s’havia establert entre representants dels
treballadors i representants de les organitzacions empresarials.
La situació de feblesa en què la reforma laboral deixa ara als
treballadors pot tenir, a parer nostre, conseqüències terribles,
encara que previsibles: més acomiadament, més inseguretat en
el treball, més hores de feina per manco sou, menys recursos
econòmics per a les famílies, més dificultats per accedir als
crèdits, més decrement del consum i, en el pitjor dels casos,
recessió.
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No creim que de cap manera aquesta reforma laboral
contribueixi al creixement de l’economia ni a l’increment de
l’ocupació. De fet, consideram que és una reforma laboral que
té com a objectiu principal facilitar l’acomiadament, abaratir-lo
i abaratir l’acomiadament amb una crisi que no afluixa i
respecte de la qual aquest govern no aplica cap altra mesura que
no siguin retalls, allò que aconsegueixen no és més ocupació
sinó més atur. I vostès ho saben, ho saben i els és igual, perquè
l’objectiu era fer aquesta reforma laboral, l’objectiu era atendre
d’una vegada i per totes les demandes dels representants dels
empresaris, als representants dels treballadors ni aigua. Així que
vostès ja tenen la reforma laboral que volien i els ha vengut de
Madrid.

També tenen la reforma financera, que també els ha vengut
de Madrid. Apliquen mesures d’austeritat en la despesa pública,
retallen en educació, en salut, en serveis socials. D’acord, ja fan
la seva política, la política del Partit Popular, però sense cap
previsió que aquesta política doni cap fruit positiu a curt o a mig
termini, ens ho ha reconegut fa un parell de minuts el president.
Han aprofitat la situació de crisi econòmica per fer una bona
retallada dels drets laborals i socials i aquest fet,
malauradament, tendrà repercussions negatives a les nostres
illes, de fet ja ha produït una important situació d’alarma social
entre la ciutadania, entre els treballadors i treballadores, entre
les organitzacions sindicals, que consideren que aquesta
modificació de les relacions laborals provocarà més destrucció
dels llocs de feina, més precarietat i més conflictivitat social.

Diumenge hi va haver mobilitzacions a totes les grans
ciutats espanyoles, també a Palma. La preocupació de la
ciutadania sobre l’impacte d’aquesta reforma a les Illes Balears
s’ha fet palesa i per això li deman -li deman, Sr. Vicepresident,
perquè el president ja no hi és-, ens pot dir quines repercussions
preveu el Govern de les Illes Balears que tendrà la reforma
laboral sobre l’ocupació a la nostra comunitat autònoma? Ens
pot dir quina és la visió del Govern sobre la reforma laboral i si
pensa dur a terme alguna mesura per evitar que es converteixi
purament i simplement en la reforma de l’acomiadament i de
l’atur?

La nostra societat allò que necessita no són més
acomiadaments, sinó més ocupació; quan es començarà a crear
ocupació a les Illes Balears, quan es començarà a crear
ocupació, Sr. Vicepresident? Tenen alguna previsió de resultats,
algun full de ruta?

Creuen, Sr. Vicepresident, que és possible millorar les
condicions d’ocupació a les Illes Balears, criminalitzant les
organitzacions sindicals i prescindint d’uns agents socials tan
importants com són els representants dels treballadors? Creu,
Sr. Vicepresident, que és encertada la crítica i els menyspreu a
les organitzacions que representen els treballadors i
treballadores d’aquest país que tenen encomanada la defensa
dels interessos econòmics i socials dels treballadors i
treballadores, per mandat constitucional? Com és possible la
pau social, la concertació, governança, la cohesió social en
aquest país menyspreant els representants dels treballadors i de
les treballadores?

Però això, tal vegada, no els preocupa, han fet la reforma
laboral que volien els empresaris prescindint totalment i
absolutament d’aquells que defensen els drets dels treballadors
i rompent definitivament l’equilibri, perquè quedi clar qui
comanda, imposició i cap concessió. Una reforma d’allò més
agressiva que no portarà ocupació sinó acomiadament i que
podrà fer més rics encara els que ja són rics; si els beneficis
davallen no cal que hi hagi pèrdues, si els beneficis davallen els
treballadors a fer més hores, a cobrar menys i, si no els agrada,
al carrer! Aquesta és la seva reforma laboral.

I com afectarà les Illes Balears? Esperam que ens ho digui,
Sr. Vicepresident, esperam les seves paraules, perquè nosaltres
ho tenim clar: més atur, sous més baixos, més precarietat i més
feblesa a les relacions laborals.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. I per part del Govern té la paraula el
seu vicepresident, Sr. Aguiló.

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

Sr. President, senyora diputada, Sra. Aguiló. Primer de tot,
crec que podem estar una mica més assossegats i més tranquils
i segur que ens anirà millor, amb tot el respecte a la
representació que vostè ostenta.

En segon lloc, ho he dit abans, sabíem que ens donarien
lliçons, que ens dirien què és el que hem de fer i què és el que
no hem de fer, però no venen d’una situació de desconeixement
o d’estar fora de les institucions, sinó tot el contrari, venen
d’una situació de ser a les institucions, i aquí és on s’ha de fer
la reflexió més profunda i més acurada si volem posar fil a
l’agulla a la solució del problema.

Vostès varen assajar una solució, una solució que passava
per pensar que era una crisi de demanda i que s’havien de fer
coses des de l’administració pública, que s’havia d’actuar d’una
forma que la despesa pública es convertís en el substitut de la
despesa privada. I així ens ha anat! Així ens ha anat! Així hem
arribat a les xifres d’atur que tenim! Així tenim la xifra de
despesa pública que tenim! Així tenim la xifra de deute que
tenim i que està generant un problema per a tots!

Jo crec que en aquesta reflexió profunda hem de pensar que
si teníem un problema, aquest era un problema d’excés
d’endeutament, que primer de tot era de les famílies, de les
empreses i també per les administracions. I quan tens un excés
de deute, et menges el futur. I això és el que vostès varen fer, es
varen menjar el futur. Ara el que hem de fer és tot el contrari,
em sap greu, tot el contrari, intentar guanyar el futur. I per això
hem de pagar els deutes, el primer de tot, ens hem de llevar del
damunt aquest endeutament que tenim i que ens està amargant.
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I això passa per reconèixer que al mateix temps l’economia
internacional ha canviat i que les empreses, els treballadors i les
administracions públiques també han de canviar si volen
continuar gaudint d’una situació bona com teníem fins fa uns
anys.

Aquests canvis passen per fer reformes, reformes a tots els
nivells. Primer, reforma a nivell nacional i una d’elles és la
reforma del mercat laboral, un mercat laboral que vostès varen
reformar en diverses ocasions i que ens ha duit als 5 milions
d’aturats. Vostès varen intentar fer aquests canvis, canvis que no
ens varen dur enlloc. I segurament no ens varen dur enlloc
perquè la seva profunditat, perquè no varen ser capaços
d’assumir la seva responsabilitat. Ara s’està assumint la
responsabilitat. No és fàcil assumir canvis, no és fàcil posar-se
al capdavant d’un canvi. Sabem que hi ha gent a qui no li
agradarà. Però en això consisteix la responsabilitat, en això
consisteix ser un bon governant. En això consisteix posar el
camí cap el futur.

I ben igual que ha passat a nivell nacional en temes
d’ocupació i en temes de reforma financera, també està passant
a nivell de la comunitat autònoma. No és fàcil plantejar
reestructuracions del sistema sanitari, no és fàcil plantejar
reestructuracions de la política comercial, no és fàcil plantejar
reestructuracions de l’administració pública. No és fàcil, però
s’ha de fer, s’ha de fer si volem mantenir la nostra
competitivitat i volem mantenir aquest to econòmic que ens ha
donat un benestar del qual hem gaudit fins fa poc temps.

I això és el que estam fent, no feim mesures puntuals de cara
a la galeria, no fer mesures puntuals per poder guanyar un
titular, sinó fer canvis o posar les bases perquè els canvis siguin
possibles. I en aquest sentit, la reforma laboral posa fil a l’agulla
per poder fer aquests tipus de mesures, mesures que és veritat
que no agradaran a molts, és cert, però s’està contaminant
mitjançant un missatge distorsionat, un missatge que no ajuda
ningú. Per exemple, es diu que les empreses es dedicaran a
acomiadar, com si les empreses tenguessin qualque incentiu per
acomiadar el personal. Les empreses han de ser fortes,
competitives i capaces de sortir als mercats exteriors. I per això
necessiten reorganitzar-se i això és el que permet aquest nou
decret.

Per exemple, es diu que criminalitza els sindicats. Per favor!
Això, de cap manera. Els sindicats compleixen una labor social,
i aquesta labor queda reconeguda i augmentada en la reforma
laboral, reforma laboral que està acostant les negociacions a
l’àmbit empresarial, àmbit més proper als treballadors i que, per
tant, està fent que la negociació sigui més real, sigui més de
posar els peus a terra i pugui servir perquè les empreses siguin
més competitives. Al mateix temps se fomenta la formació dels
treballadors, formació que els farà tenir sous més elevats, tenir
ocupacions més sòlides i tenir una perspectiva de futur molt més
clara i molt més esperançadora.

Tot això és el que fa la reforma laboral, reforma laboral que
a més a més permet palAliar una de les injustícies més grosses
que existia a la nostra societat, la dualitat del mercat de treball,
una dualitat que es veu minvada, reduïda mitjançant aquesta
reforma. No hi ha treballadors de primera ni de segona. Tots
hem de tenir els mateixos drets, tots hem de tenir les mateixes
oportunitats i tots hem de poder arribar allà mateix.

A la comunitat autònoma, dins les polítiques del Govern,
evidentment també hi ha molt per fer i s’està fent. Posam les
bases perquè la legislació permeti a les empreses l’adaptació,
permeti a l’aparell productiu ser productiu. Una d’elles l’he dita
abans, que l’administració tengui la dimensió adequada i
funcioni eficaçment, perquè els costs de l’administració acaben
per repercutir en el conjunt de les empreses i en el conjunt del
sistema productiu.

A més a més, s’estan posant les bases perquè les empreses
puguin fer aquest canvi. Exemples, els tenim en el que abans ha
dit el president, accions puntuals que permeten palAliar
problemes puntuals, com és el tema del finançament o com
temes de la simplificació administrativa. La nostra principal
indústria, el turisme, estava regulada per una normativa que ja
tenia un cert temps, feta en una època molt diferent i que
necessita una posada al dia, posada al dia que el Partit Socialista
també va recollir en el seu programa electoral, una posada al dia
que tenia un objectiu, fer que la indústria turística continués sent
competitiva, pugui competir en preus, en qualitat i en
sostenibilitat.

Totes aquestes són les polítiques del Govern i es poden
resumir en dos apartats. Primer, racionalització de la despesa
pública per fer-la sostenible, per no ofegar ningú, per poder
continuar fent els pagaments que pertoquin en temps i en forma.
I segona, fer les reformes legislatives perquè les persones,
perquè les empreses i perquè tots puguem adaptar-nos a aquesta
nova realitat que imposen les noves circumstàncies.

Vostè ha parlat del tema del finançament autonòmic. Jo li
puc dir la meva experiència personal, i la meva experiència
personal és que quan vaig arribar aquí me vaig trobar davant
d’un problema terrible. Vaig arribar un vint i busques de juny i
no hi havia doblers per passar el mes. Vàrem haver de fer canvis
a corre-cuita. Es parlava d’un crèdit de 150 milions aparaulat
pel govern anterior. No hi havia 150 milions cap a dalt, eren cap
a baix. I tot això ho vàrem haver de tractar amb un govern que
considerava que la forma de complir els compromisos amb
Europa era ofegar les comunitats autònomes, era tenir-les
estretes, era no donar-los aire.

El primer que ha fet el nou govern, el primer, ha estat reunir
les comunitats autònomes en un Consell de Política Fiscal i
Financera, per donar-los un missatge, tots anam plegats. No
caurà ningú. Tots ens hem d’ajudar. I en aquest sentit s’han
posat en marxa línies de finançament cap a proveïdors, que
significa retardar pagaments, pagaments que el sistema de
finançament ens obliga, pagaments que s’acosten als 700
milions d’euros; avançar les bestretes que ens corresponen, 200
i busques de milions d’euros; i mirar de muntar línies ICO per
poder sortir cap endavant, per poder donar confiança a tot aquell
que tracta amb la comunitat. Això evidentment requerirà un
compromís per la nostra part, un compromís amb l’estabilitat
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financera i l’estabilitat fiscal, compromís que hem demostrat en
coses que es poden contrastar cada dia.

La reducció de la despesa general de la comunitat autònoma
duta per aquest govern supera els 300 milions d’euros. Vostès
varen fer un pressupost el 2010 que era més restringit, més petit
que el pressupost de l’any anterior, però no el varen voler
complir i varen incrementar la despesa en un 2,4%. Això és el
que no podem fer. Nosaltres hem de seguir una política
econòmica distinta, una política econòmica més seriosa, una
política econòmica més sòlida i una política econòmica que
pugui donar resultats, no només per al mes que ve, no només
per als pròxims 3 mesos, sinó per als propers 20 anys. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, la meva
interpelAlació estava referida a com afectarà la reforma laboral
a les Illes Balears i no m’ha contestat, no m’ha contestat. Ens ha
volgut fer una classe d’economia, però no ha contestat. 

El Partit Popular va accedir al Govern a partir de mentides.
Se’n recorden que durant la campanya electoral el president
Bauzá es feia fotos amb persones aturades? Se’n recorden que
deien que a partir que començassin a governar cada persona
aturada seria responsabilitat del Sr. Bauzá? Sembla que una
vegada guanyades les eleccions ja no hi han pensat més! Ja no
se’n recorden que el Partit Popular havia promès que no
abaratiria l’atur i ho ha fet; no se’n recorden que deien que
defensarien els treballadors i que volien una reforma laboral que
no destruís ocupació, i ni defensen els treballadors i han fet una
reforma laboral que produirà desocupació. Han fet la seva
reforma laboral i, tal com nosaltres ho veim, a les Illes Balears
que és el que ens ha de preocupar en aquesta cambra,
l’acomiadament de treballadors amb aquesta reforma serà
encara més fàcil que a la resta de l’Estat espanyol, perquè a
zones d’ocupació cíclica com la nostra pot resultar més fàcil
acumular dos trimestres o tres en detriment de vendes o
d’ingressos. A més, la reforma no millorarà en res la regulació
que afecta més directament els treballadors fixos discontinus.
D’això no n’ha parlat, Sr. Vicepresident, i tot això, malgrat que
el Partit Popular va dir que ho faria, va dir que milloraria
aquesta regulació. Cert és que són moltes les mentides que ha
dit el Partit Popular i una més tal vegada ja no importa.

I atès que no milloren en res les regulacions de les
contractacions de fixos discontinus, haurem d’estar a l’aguait de
com els poden afectar i quina incidència tendran sobre els fixos
discontinus, les millores fetes en altres tipus de contractacions,
com ara per exemple el contracte d’emprenedors. D’això
tampoc no n’ha parlat.

Ha pensat en tot això el Govern? Faran algun tipus
d’iniciativa en relació amb els contractes dels treballadors fixos
discontinus perquè aquesta reforma no els perjudiqui? I com
afectarà la reforma a la negociació colAlectiva de les Illes
Balears? Sap vostè, Sr. Vicepresident, Sr. Conseller de Treball,
perquè vostè ara és el conseller de Treball, sap vostè que el
conveni d’hoteleria caduca enguany, l’any 2012? Sap que això
vol dir que enguany toca renegociar-lo? Sap que això afecta
centenars de treballadors de les Illes Balears que es veuran
afectats directament per aquesta reforma laboral? Sap que això
pot afectar la temporada turística també? Això no els preocupa?
No era d’això que havíem de parlar en aquesta interpelAlació?
Què passarà en tot això? Hi ha pensat el Govern? Té alguna idea
en aquest sentit? No n’ha parlat a la seva intervenció i és un
tema cabdal a les Illes Balears. No li preocupa tot això, Sr.
Vicepresident?

També ens preocupa la nova regulació del contracte per a la
formació, perquè també té incidència especial a les Illes Balears,
perquè aquí, a les Illes Balears, les xifres de fracàs escolar són
superiors a les de la mitjana estatal, i amb aquesta reforma
laboral no només no s’incentiva la finalització de l’ensenyament
secundari, de l’ESO, sinó més aviat el contrari, es desincentiva.
Era d’això que esperàvem sentir parlar al vicepresident del
Govern, de com pensa que afectarà les Illes Balears la reforma
laboral duta a terme pel Govern central, de com afectarà
l’ocupació i de si preveuen que l’atur minvarà o no; perquè
l’atur, Sr. Vicepresident, és la primera preocupació de la
ciutadania i hauria de ser la prioritat d’aquest govern, per al
Grup Socialista ho és. I els ciutadans demanen solucions,
demanen reactivació econòmica, demanen del Govern que
governi, que prengui mesures, que lideri les polítiques de
reactivació econòmica i de lluita contra la desocupació.

Vostè parla del que es fa a Madrid, no del que pensen fer
aquí i aquí també s’han de fer coses, perquè el Govern no les fa,
Sr. Vicepresident. Aquest govern no les fa i no les fa ni la
Presidència, Sr. Bauzá, ni la Vicepresidència, Sr. Aguiló, perquè
és precisament la Vicepresidència l’òrgan que té atribuïdes les
competències en matèria d’ocupació, d’economia, d’indústria i
de comerç. És conscient, Sr. Vicepresident, que li correspon a
vostè el lideratge d’aquestes polítiques públiques en aquestes
matèries?, perquè no ho sembla. D’economia sí que en parla, de
pressupost també, però li correspon el lideratge en les polítiques
públiques en totes aquestes matèries, també en indústria, en
comerç i molt especialment en ocupació. I més aviat sembla que
governen amb el fre de mà posat.

La seva política d’austeritat si no va combinada amb altres
mesures de reactivació econòmica, únicament serveix com a fre
de l’economia. I vostès no apliquen polítiques de govern, no
governen, no dirigeixen la política econòmica d’aquest país, ni
lideren res de res. Sembla que estan darrera la roca, esperant que
siguin els altres que els treguin les castanyes del foc. No
exerceixen les seves competències en treball i ocupació, Sr.
Vicepresident, no desenvolupen polítiques actives d’ocupació
que són la seva competència. No disposen de pressupost per fer-
ho, zero euros de pressupost de fons propis -i els de Madrid
encara no existeixen-, zero euros és allò que dedica aquest
govern a reactivar l’ocupació, zero euros és allò que dediquen
a la preocupació principal de la ciutadania. 
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I amb la reforma laboral no es crearà ocupació, ho ha dit el
Sr. Rajoy, no se’n crearà. I quines mesures adoptarà aquest
govern? Què farem?, pensam fer alguna cosa en relació amb
aquest fet? I ja duien vuit mesos en el Govern. La ciutadania
espera resultats i en lloc d’això, cap política activa. I tots vostès,
tot el Govern, du sobre les seves espatlles les 98.927 persones
aturades de les Illes Balears. I allò que demanam ara és,
s’aplicaran vostès les mesures que permet aplicar la nova
reforma laboral a treballadors i treballadores? Practicaran amb
l’exemple i s’aplicaran la mateixa medicina? D’aquí poc es
compliran tres trimestres consecutius del seu govern, si les
coses no han millorat, dimitiran o s’abaixaran un 20% el sou?
Prendran alguna mesura? 

És ben hora, Sr. Vicepresident, que agafin el bou per les
banyes i apliquin mesures polítiques que contribueixen a
resoldre els problemes que té aquest país, que contribueixin a
millorar l’economia i que contribueixin sobretot a millorar
l’ocupació. És ben hora que iniciïn el camí de la “governança”,
i “governança” significa interacció del Govern amb la societat
civil, amb els agents socials, no només amb els empresaris o
amb les entitats que els són més properes, sinó amb totes les
organitzacions, patronals i organitzacions sindicals que
representen tots els sectors polítics, econòmics i socials.

Aquest és el camí, Sr. Vicepresident. Repreguin les eines de
la concertació. Reprenguin el pacte per la competitivitat.
Revisin les mesures que s’hi contenen si troben que ho han de
fer, però apliquin les que poden ser útils, que n’hi ha. Dialoguin,
negociïn, pactin, apliquin mesures de govern, responguin a les
necessitats de la ciutadania i governin per a tothom, no només
per als seus. Si no ho fan així, no aniran bé. Recordin que qui tot
sol s’ho menja, tot sol s’ofega, com deim en mallorquí. I el
problema, Sr. Vicepresident, és que sent vostès el Govern de les
Illes Balears, si vostès s’ofeguen, ens ofegam tots.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. En torn de contrarèplica té la paraula
el nom del Govern el seu vicepresident.

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

Sr. President. Sra. Aguiló, jo no sé si m’ha entès perquè la
seva resposta..., pareix que parlam llenguatges diferents. En el
segle XVI hi havia un grup de pensadors econòmics que feien
propostes per enviar al rei, per veure si parlaven dels problemes
del país. Això és el que m’ha semblat. Nosaltres estam
plantejant una política molt més sòlida, molt més a llarg termini,
molt més compromesa amb la realitat, molt diferent de dur
accions excessivament puntuals, que ja deia abans, que en molts
de casos no varen dur en lloc, dugueren a incrementar el deute,
incrementar el caos burocràtic i augmentar les dificultats de
l’economia en general.

Ara el que plantejam són canvis més profunds, més sòlids,
més cap al futur. Jo no sé si vostè em vol entendre o no,
segurament necessita alguna cosa per sortir d’aquí, bé idò
aquesta cosa és el que feim, el que avançam, miram de canviar
la normativa perquè tothom pugui ser més competitiu i pugui
afrontar amb més solidesa el panorama de competència
internacional que és una realitat i de la qual no podem defugir.

Em parla de fixos discontinus. Efectivament, aquesta és una
de les nostres preocupacions, com també ho és l’atur, la
principal preocupació d’aquest govern. I dins les modalitat de
feina o dins aquesta reforma laboral, els fixos discontinus
formen part d’una modalitat de contracte típica de Balears. Ja
hem estat en contacte amb les autoritats pertinents per mirar de
dur una millora clara en aquest sentit, una millora que esperam
que tengui fruits ben aviat i que consistirà en donar possibilitats
que s’allargui la temporada laboral, això és el que reclamam,
mitjançant una subvenció de la Seguretat Social en els períodes
intermedis. 

Pensam que no hem de passar d’una situació d’ocupació a
una situació de desocupació, sinó que es pot incentivar la
contractació durant els períodes intermedis, en temps
intertemporada mitjançant que els treballadors puguin continuar
fent feina i que l’empresari no hagi de fer front a la Seguretat
Social, la qual cosa pot redundar en benefici de tothom, també
de les administracions, podem dur una extensió de la temporada
turística que segurament ens interessa a tots.

Em parla de fer reunions. Li puc dir que hem fet moltes
reunions i que en farem més, totes les que facin falta. Les portes
estan ben obertes per escoltar totes les opinions. El que no
farem serà fotografies inútils ni convocatòries que no ens
duguin... no, que no ens duguin enlloc. Simplement farem les
que ens permetin tenir ímputs i tenir informació, de tots aquells
que ens la vulgui donar, les portes de conselleria de
Vicepresidència estan obertes... en fi, per complet per a tothom,
per a tothom, com ho pot comprovar qualsevol que ho hagi
volgut comprovar.

Quant a foment de la indústria, foment del comerç i foment
de l’energia, és cert, cauen també dins les competències de
Vicepresidència, és cert, també plantejam si els propers dies, du
un temps, evidentment no es pot fer tot en dos dies, farem
propostes, ja estam fent propostes molt clares cap a la millora
d’aquests sectors, cap a la millora dels tres sectors. Tres sectors
que es veuen molt afectats per les condicions econòmiques
internacionals i que han de ser més competitius i més sòlids.

En aquest sentit, ja hem fet una proposta conjuntament amb
l’Ajuntament de Palma per mirar d’ampliar els horaris
comercials de Ciutat, una ampliació que vull recordar que
l’ajuntament, que també el va governar el Partit Socialista, va
intentar i que no li va sortir i ara sí que surt, ara sí que surt.
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En matèria d’indústria i en matèria d’energia també durem
mesures que puguin facilitar la inversió i que puguin facilitar
l’actuació per part dels empresaris perquè la indústria ha estat
terriblement depenent de la construcció, terriblement depenent
de la construcció. Pensam que ha de fer un gir, que l’hem de
reorientar, que s’ha de reorientar ella mateixa cap a una nova
formulació que sigui més sostenible i més lligada als conceptes
d’energia. 

També hi ha el treball, no hi ha el SOIB, no hi ha política
activa, però hi ha el treball. No hi ha el SOIB, no hi ha la
política activa perquè pensam que la política activa consisteix
sobretot en formació. La formació -i per això està a Educació,
el SOIB- és allò que dóna salaris més elevats, és allò que fa a
les persones més fortes i és allò que permet assolir els somnis a
tots aquells que tenguin un somni.

Per tant, dins Treball sí que hi ha feina per fer i aquesta feina
consistirà -i consisteix- a fer aquestes tres formacions a tots els
àmbits que siguin possibles i que siguin necessaris per mirar que
tothom sigui més productiu. Aquestes polítiques tendran
resultats. No tendran resultats demà, no tendran resultats passat
demà, les seves tampoc, ho vull recordar, les seves tampoc. 

Entenc que ens donin lliçons i que ens venguin amb
exigències, em sembla molt bé i em sembla molt raonable i em
sembla que forma part del paper de l’oposició, però és cert que
està massa prop d’una actuació de govern com per dur a terme
segons quines crítiques i per emprar -permeti’m l’expressió-
agressivitat. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Vicepresident.

IV. Moció RGE núm. 819/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política turística,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 1888/11.

Seguidament passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 819/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política turística,
derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 1888/11.

Pel Grup Parlamentari Socialista, per defensar la moció, té
la paraula la Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats, ja dèiem
al debat de la interpelAlació que allargar la temporada turística,
lluitar contra la desestacionalització ben segur és un dels
objectius prioritaris de tot govern, ara i abans. Som conscients
del repte que significa per tot el que suposa d’implicació als
diferents sectors econòmics que composen aquesta gran
indústria turística que suposa el fonament de la nostra economia
i per tant, oportunitats de creixement econòmic i en ocupació i
per tant, en aquest sentit -repetim- un objectiu d’obligada
concertació. 

Dins aquesta situació duim quatre anys de crisi dura i així i
tot, aquest hivern ben segur que és l’hivern més fred, és un
hivern que vertaderament hem fet, per mil coses, passes enrere.
Hem fet passes enrere en l’ocupació laboral, en matèria
d’hostaleria i en aquest sentit per tant, les dades, fins i tot en
relació amb el 2010 en què ja estàvem en una situació de crisi
important, són d’increment de l’atur en el sector d’hostaleria,
1.900 persones aturades més en hostaleria aquest gener del 2012
en relació amb el gener del 2011 i també el mes de desembre.
És a dir, tenim un repunt del que és aquesta estacionalitat que
s’endureix. 

L’indicador laboral és un indicador objectiu clar, igual que
també és un indicador objectiu clar -i que ens preocupa sobre
manera- el que fa referència a la connectivitat, una connectivitat
que ja assenyalàvem i ja avisàvem abans que passés la fallida
d’Spanair que perdíem connexions, perdíem rutes i seients en
quantitats importants -a Mallorca un 12%, a Menorca un 16%,
a Eivissa un 6,6% de les operacions. Cau Spanair i les xifres es
posen... encenen totes les alarmes perquè en temporada baixa
vol dir perdre un nombre de seients considerables a cadascuna
de les illes -900.032 a Mallorca, és a dir, oportunitats fins a
500.000 passatgers; a Menorca, 124.000; a Eivissa, 142.000
seients, en temporada d’hivern.

Per tant, en relació amb l’any passat, perdem. Perdem
connectivitat i perdem ocupació i en aquest sentit i des de la
responsabilitat -i ho assenyalam així- crec que és una lluita de
tots, creim que hem de trobar mecanismes de concertació i
acord per tirar endavant aquest lluita contra l’estacionalitat. 

En aquest sentit, la nostra moció, una moció que, atenent
també l’esmena presentada pel Partit Popular ja vull assenyalar
la voluntat d’acordar, la voluntat d’acceptar transaccions als
diferents punts que avui la portaveu del Partit Popular
presentarà a fi d’avançar, assenyalant el que fa referència al
contingut i a l’instrument de les obligacions de servei públic.

En aquest sentit, creim que hem de donar una passa en el
contingut. Hem de retirar la xifra quantitativa, la podem retirar,
ens agradaria que es tingués en compte com a data indicativa,
però també som conscients, perquè ja ho hem patit en la
declaració d’obligació de serveis públics entre illes, que el preu
és un element de referència important.

En aquest sentit per tant, assenyalàvem aquestes indicacions
perquè una obligació de servei públic sense un preu ajustat
tampoc, difícilment, no ens ajudarà per tal que les persones no
residents, els turistes en general, puguin arribar sobretot a
Menorca i a Eivissa, per tant, intentar o visualitzar aquest acord.
Obligacions de servei públic amb la península en temporada
d’hivern; política tarifària que abasti les empreses aèries que
operen regularment, també creim que aquest pot ser un bon
indicador; afavorir la fidelitat de les empreses que treballen a les
nostres illes, i establir unes rebaixes del que són les taxes,
sobretot i de manera intensiva, pel que fa referència a la
temporada baixa.



1032 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 21 de febrer del 2012 

 

Per tant, repetim, estam oberts que es visualitzi d’una
manera molt clara, davant l’Estat, i per això no ens dol donar
suport al Govern, en absolut, volem donar suport al Govern per
lluitar d’una manera molt clara per les obligacions de servei
públic en freqüències, en capacitat i en preus adequats com per
fer front al principal repte econòmic i turístic que tenen aquestes
illes. Per tant, visualitzar, lluitar i continuar fent força en allò
aquest objectiu.

Simplement, una qüestió, perquè també ens agradaria que
quedés clar: val la pena que Balears lluiti amb l’especificitat que
tenen les illes. Canàries, malgrat les afirmacions del conseller
de Turisme, no té aprovada una declaració de servei públic de
les illes amb la península. No hi és. Per tant, convé donar-li el
contingut que a les nostres illes ens vagi bé.

Per tant, repetim, les característiques que hem posat aquí,
voldríem que el Govern les tengués com a referència, però
sobretot visualitzar unitat d’acció per fer front al principal
problema que tenen les illes. 

Altres punt d’aquesta proposta és el que fa referència al Pla
estratègic per a la desestacionalització, en aquest sentit, la
concertació, a través de la Mesa de Turisme de les Illes Balears
i la cooperació de les meses municipals de Turisme. Per tant,
creim que retornar a la concertació és bo, en el termini que el
Govern planteja, de fet els grups parlamentaris som conscients
que podem als sis mesos demanar al Govern el compliment de
les propostes, per tant, podem llevar aquest termini conscients
que el Govern ho pot fer amb menys temps. Per tant, també
voldria agrair el retrobament a la Mesa de Turisme.

La Mesa de Turisme a les Illes Balears és una mesa
constituïda, té un contingut de sindicats, associacions
empresarials, consells insulars, que poden permetre i poden
aprofundir en aquesta concertació. Per tant, creim que és
retornar -i així ho volem agrair- a aquesta concertació en una
matèria tan important com és l’allargament de la temporada
turística. Evidentment també, l’acord pel que fa referència amb
ajuntaments, consells, per potenciar, estructurar i promocionar
els productes turístics diversificats i no estacionals. 

Al que fa referència al punt que proposàvem, constituir una
mesa oberta a la participació social, política, institucional per a
l’estudi, debat i proposta sobre el tema de la fiscalitat
desestacionalitzadora, fèiem aquesta proposta perquè vèiem en
l’Avantprojecte de Llei de turisme de les Illes Balears que
s’implicava d’alguna manera, s’imposava als ajuntaments
aplicar -“hauran d’adoptar”, diu l’avantprojecte de llei- quan es
valori la contribució d’una empresa a la desestacionalizació,
“hauran d’adoptar -imperatiu- bonificacions fiscals o incentius”.

Creim que abans d’arribar a aquest imperatiu estaria bé
analitzar totes les possibilitats perquè si no, en els ajuntaments
poden quedar engrunats entorn a un imperatiu difícil de resoldre
des d’un àmbit local, sense una estratègia conjunta dels
diferents municipis, dels diferents consells insulars en relació
amb uns visitants que vénen igual i no hauríem d’entrar en
dinàmiques de competència institucional. 

Creim -repetim una vegada més- que també aquí la
concertació institucional -siguin del color polític que siguin-, és
bo trobar marcs de feina junts i que també experts lligats a tot
aquest àmbit de fiscalitat puguin participar-hi d’una manera
directa. Es tracta de trobar noves respostes a nous temps per
millorar les oportunitats de producte turístic d’allargament de
temporada per la implicació tant directa que té amb la riquesa
de la nostra comunitat, de cadascuna de les illes, de cadascun
dels pobles i amb l’impacte que té damunt l’ocupació laboral.

Per tant, en plena voluntat que l’acord polític precedeixi la
concertació social, l’acord institucional amb la resta
d’institucions, amb aquesta voluntat de resoldre connectivitat i
de fer una passa perquè aquest dur problema... puguem caminar
per endavant i superar per tant aquest hivern que vertaderament
hauríem de constatar que ha fet més fred del compte i, per tant,
que mai més facem una passa enrere com la que hem viscut
aquest hivern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari Popular,
per defensar l’esmena RGE núm. 1081/12, té la paraula la Sra.
Lourdes Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señoras y señores
diputados, el Partido Popular tanto balear como nacional es
consciente de la importancia vital que tiene la conectividad para
nuestras islas. Como muestra de ello, recientemente ha sido
aprobado en el Congreso Nacional de Sevilla el reconocimiento
expreso a los inconvenientes que la insularidad provoca
especialmente en las islas menores. 

Por eso, creemos que todos los partidos políticos deberíamos
poder llegar a un acuerdo en política, en movilidad, una materia
fundamental para nuestro desarrollo en todos los niveles. Con
esa voluntad hemos presentado una enmienda a su moción.

En el primer punto nos proponen acordar con el Estado un
plan de actuaciones urgentes para recuperar, mejorar y
garantizar las conexiones diarias con Madrid y Barcelona de
Menorca e Ibiza. La idea es buena, es tan buena que este govern
lleva trabajando en ella desde el inicio de la legislatura y, como
consecuencia de este trabajo, el pasado 24 de enero el conseller
Carlos Delgado tuvo una reunión con la ministra de Fomento en
la que propuso un paquete de medidas concretas destinadas a
mejorar y solucionar estos problemas. Se ha solicitado al
ministerio la declaración de servicio público. Antes de que
quebrara Spanair la ministra ya tenía encima de la mesa esta
petición. 
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Respecto al segundo punto, recordarles que en esa misma
reunión se propuso también una reducción del precio de los
billetes interislas. Las tarifas propuestas por este govern no son
fruto de la casualidad, sino que están tomadas en base a los
estudios existentes en la materia, que indican que actualmente
hay cierto margen que podría rebajarse. Hemos sido rigurosos
en las cifras puesto que no pretendemos hacer ningún brindis al
sol. Al igual que en los presupuestos nos hemos ceñido a cifras
realistas.

Sra. Barceló, nos gustaría saber en base a qué proponen las
cifras de su moción. Según los estudios de que disponemos su
propuesta para el trayecto Ibiza-Mahón no es viable. Por otra
parte, no especifican en su documento si la tarifa que proponen
es de referencia universal, máxima, si ya se ha aplicado el
descuento de residentes. 

En cualquier caso, Sra. Barceló, estamos de acuerdo en esa
reducción de tarifas. En su moción nos proponen que esos
vuelos interislas sean a 30 euros. Esa propuesta está hecha al
Gobierno central desde hace un mes, rebajar las tarifas de esos
vuelos para que los residentes no paguen más de 30 euros en los
trayectos Mahón-Palma, Ibiza-Palma y 48 euros en el trayecto
Ibiza-Mahón. Por todo ello, convendrán que carece de sentido
instarnos a hacer algo que ya hemos hecho.

En los puntos 4 y 5 proponen instar al Estado a la rebaja de
las tasas aeroportuarias y de navegación respectivamente.
Estamos de acuerdo. Consideramos que dicha medida es además
necesaria para la política desestacionalizadora que este govern
desarrolla. Precisamente por ese motivo hemos pedido la
cogestión aeroportuaria. La industria del transporte aéreo junto
con sus infraestructuras es un motor económico y un espacio
que forma parte integrante del territorio. Las administraciones
propias de las islas han de tener un papel relevante en la fijación
de las estrategias de sus aeropuertos. 

La cogestión aeroportuaria implicaría la participación de
nuestra comunidad autónoma, en la toma de decisiones sobre las
tasas de manera que podríamos aplicar criterios específicos de
las islas para su promoción.

El Govern balear defiende, evidentemente, la titularidad
pública de sus principales aeropuertos por tratarse de
infraestructuras absolutamente estratégicas para los intereses
económicos y sociales de nuestra comunidad. Sin embargo,
entendemos que no sería justo aplicar las mismas tasas a las
compañías que apuestan por las Islas Baleares y que operan de
manera regular y estable todo el año que aquellas otras que, de
manera oportunista, irrumpen en el mercado rompiendo precios,
causándoles graves perjuicios. 

El Partido Popular quiere evitar que de la libre competencia
se pase a la competencia ruinosa. En el documento que
presentamos al ministerio también proponemos criterios legales
de mantenimiento de servicio a lo largo de todo el año. El
Partido Popular no quiere que ninguna isla se quede aislada en
el momento menos oportuno y estamos seguros que todos los
aquí presentes coinciden con nosotros. Por otra parte, confiamos
en que el Partido Socialista siga siendo partidario de la
cogestión, tal y como defendió en febrero de 2004 en una
proposición no de ley que se aprobó en esta cámara por
unanimidad. 

En el sexto punto de nuevo nos instan a hacer lo que ya
estamos haciendo, trabajando para recuperar y mejorar la
conectividad aérea de cara a la próxima temporada baja. Por eso
se les envió un correo electrónico el pasado 8 de noviembre
invitando a todos los grupos de la oposición a hacer llegar todas
aquellas propuestas que pudieran mejorar las obligaciones del
servicio público en el transporte aéreo. A día de hoy la única
propuesta que hemos recibido es esta moción que -reitero- si
bien coincidimos con el Partido Socialista en ocho de los nueve
puntos presentados lo cierto es que entendemos que la redacción
inicial no sería la justa. 

Nos proponen también la elaboración de un plan estratégico
para la desestacionalización de cada una de las islas. Queremos
hacer constar que actualmente se está elaborando, en breve dará
sus frutos, y por este motivo nos vemos obligados a no aceptar
su calendario. En junio del 2009, inicialmente, hubo una
reunión de la cual salió el compromiso de realizar durante el
segundo semestre un plan estratégico para la
desestacionalización de cada una de las islas. Lo cierto es que
este plan lo hemos buscado, no lo hemos encontrado, y por eso,
en un corto plazo, les presentaremos el nuestro. 

En el octavo punto debemos señalar que en la enmienda
presentada ha habido un error, es el único punto que no
compartimos ya que entendemos que no es necesario constituir
más mesas para debatir fiscalidad, este asunto podría estudiarse
en la Mesa de Turismo o en alguna de las mesas que ya existen
en Vicepresidencia relativas a asuntos económicos. Por eso,
proponemos que allí donde pone, “instar el Govern de les Illes
a constituir una mesa oberta a la participació social, política
i institucional”, substituir, “constituir una mesa oberta” per
“treballar per la participació política i institucional”.

Respecto al noveno punto ya se trabaja también con los
consejos insulares y los ayuntamientos en la promoción de
productos turísticos diversificados y no estacionales a través de
la Mesa de Alcaldes por el Turismo, de las comisiones
ejecutivas de la ATB, cuyos estatutos se aprobarán en breve, y
también del plan estratégico que se está elaborando. Me gustaría
recordarles que ha habido toda una legislatura para plantear y
exigir al Gobierno central socialista esta batería de propuestas
que hoy nos presentan. Entendemos que el Govern hace las
cosas bien cuando de los nueve puntos a los que nos insta la
oposición son ocho los puntos que ya se han hecho o que se está
trabajando en ello. Por ello, les pedimos que en lugar de instar
den su apoyo a este gobierno que ya ha hecho los deberes en
algunos casos y en otros está en plena elaboración.

Realmente queremos agradecer a la Sra. Barceló la actitud
que nos ha permitido llegar a un acuerdo y creemos que ha
llegado el momento en que todos los partidos políticos
demostremos a la sociedad que ante los temas realmente
importantes somos capaces de llegar a un acuerdo.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, per fixar la posició,
té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Abans de res, un correu electrònic, aquest grup parlamentari
mai, mai, mai no ha rebut un correu electrònic del Partit Popular
ni del Govern convidar-lo a participar i a arribar a acords i a
consensos, mai, mai, mai. Ho afirm i ho torn afirmar. Per tant,
voluntat de consens s’expressa amb un adreçament directe,
personal i clar i no dient coses que són falses i que són mentida.
Tornem-ho a dir, però ara clarament, efectivament, el transport
aeri és per a les Illes Balear com les artèries per al cos humà, no
és important, és imprescindible. Tan difícil és entendre açò?, tan
difícil és entendre que som un arxipèlag, que som una comunitat
feta d’illes?, tan difícil d’entendre és que per a una illa, i
especialment per a les illes que pateixen doble insularitat, el
transport aeri és vital? Amb el tema del transport aeri ens jugam
la vida com a poble i com a país.

I ho dic aquí, en aquest parlament, on estic convençut que
una immensa majoria de diputats subscriuen aquesta primera
precisió, però també ho dic on la majoria de diputats ho són de
partits d’àmbit estatal que han tengut responsabilitats de govern
a l’Estat i que han gestionat el tema del transport aeri amb les
competències que li corresponen. Tot i això continuam amb el
joc de la mediocritat d’un poder que s’autojustifica, però no
resol els problemes dels ciutadans, i l’exemple és l’esmena
d’avui del Partit Popular. Davant una proposta del Partit
Socialista el que fa el Partit Popular és presentar una esmena
amb els mateixos punts, amb els mateixos continguts proposant
canviar s’insta el Govern per donar suport al Govern. Aquesta
no és l’actitud, ni és l’actitud d’arribar a acords ni és l’actitud de
fer un parlament fort, unànime per adreçar-se a Madrid i
reivindicar els interessos dels ciutadans de les Illes.

Parlar de transport aeri per a la nostra comunitat autònoma
és efectivament parlar d’accedir a la sanitat i a la formació
presencial, és parlar de competitivitat empresarial i
d’internacionalització dels nostres productes, és parlar de destí
turístic, efectivament, atractiu i d’accessibilitat per poder viatjar
arreu del món. I si falla aquesta connectivitat aèria per manca de
vols, per horaris impossibles o per preus inassumibles, falta tot
això, falla tot això, aleshores la “illaïtat” esdevé aïllament. Allò
positiu que té l’illa es torna negatiu i marginador. Però parlar
avui de transport aeri té connotacions diferents de les quals
podia tenir fa vuit o deu anys o fins i tot de fa poc mesos, avui
parlam de transport aeri en temps de crisi i parlam, per tant, de
donar oxigen o de tallar artèries a la nostra economia. 

En els darrers mesos la connectivitat entre illes i entre les
Illes i la península ha caigut de forma brutal, recordem la
reducció del 20% de freqüències per part d’Air Berlin que
tenien origen o destinació a l’aeroport de Palma o la reducció de
freqüències per part d’Air Nostrum entre Eivissa i Madrid i
Menorca i Madrid o entre illes passant de deu a set, vuit vols o
les reduccions d’Air Europa que redueix de tres a un vol entre
Menorca i Barcelona. I curiosament, en aquell moment, amb tot
això s’anunciava, deia algú del Partit Popular, que s’estava
parlant amb Spanair perquè aquesta companyia substituís les
línies d’Air Nostrum. La realitat, emperò, és el cessament i la
baixa operativa d’Spanair. La realitat, emperò, és que la
connectivitat de les Illes i de les Illes amb la península ha baixat
de forma espectacular.

En definitiva, la realitat és que avui per avui el transport
aeri, tal i com està ordenat entre les Illes o entre les Illes i la
península, dificulta i fins i tot ofega la vitalitat empresarial i
sociocultural de les nostres illes. És evident, per tant, que les
nostres institucions públiques no poden quedar-se al marge i han
de donar resposta a les necessitats plantejades. Cal una
intervenció pública, i aquesta intervenció només és possible si
es parteix de la base que el transport aeri per a les Illes de
l’arxipèlag balear és una qüestió d’interès general, consideració
aquesta que jurídicament implica un pronunciament, un clar
pronunciament de la institució competent, el Govern de l’Estat,
en forma de declaració d’obligació de servei públic.

Però és evident també que la declaració de servei públic no
és suficient, com bé ho demostra l’actual situació aèria entre
illes. La intervenció pública ha d’anar més enllà, les institucions
europees ja han orientat sobre les fórmules possibles a aplicar
per salvar l’aïllament de determinats territoris, tenim múltiples
exemples arreu d’Europa, i ben a prop a Sardenya i a Sicília. A
tota Europa s’aplica la declaració de servei públic i els estats hi
aporten els recursos necessaris, els recursos suficients per treure
a concurs determinades freqüències fixant capacitat, fixant
horaris i fixant preus.

L’objectiu, doncs, és ben clar, que els ciutadans de les Illes
i els visitants de les Illes puguin viatjar amb unes condicions de
qualitat i preu equiparables a la de la resta de l’Estat i per
garantir aquest principi d’igualtat d’oportunitat l’Estat ha de
canviar de model d’intervenció pública, deixar el descompte de
resident i passar a destinar els recursos necessaris per
possibilitar concursos públics viables que donin resposta a les
necessitats de les Illes. 

Aquesta és la posició del nostre grup parlamentari i així ho
hem defensat l’octubre de 2011 amb una proposició no de llei
que, per cert, dels deus punts s’aprovaren dos, dos dels quals es
demanava la declaració de servei públic entre les Illes i la
península i es demanava també, curiosament, i es va aprovar,
l’aportació per part dels pressuposts generals de l’Estat dels
recursos necessaris perquè aquesta declaració fos viable.
També, curiosament, amb una altre proposició el febrer, o sigui
dins aquest mes, de 2012 s’aprovava una altra proposició no de
llei d’aquest grup parlamentari i s’aprovava amb dos dels tres
punts que anaven en el mateix sentit en aquest cas, amb els vols
entre illes per revisar i millorar la declaració de servei públic.
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Així ho ha defensat, per tant, el nostre grup dins i fora del
Govern de les Illes Balears, des de Menorca, des d’Eivissa i
Formentera i des de Mallorca, ho ha defensat a Madrid i ho
defensa aquí. Creim que, fins i tot, cal anar també més enllà.
Efectivament, s’ha parlat de regulació de taxes, s’ha parlat de
gestió aeroportuària, però no m’estendré en aquests punts i he
de dir que compartim el contingut de la moció que s’ha
presentat en aquest sentit. I a tot açò crec que val la pena
destacar que hi ha un gran espai, i ja ho vàrem dir en el seu
moment, d’acord i de coincidència, ho demostren les milers de
proposicions aprovades en aquesta cambra des de fa anys, les
iniciatives presentades pel nostre grup, la d’avui del Partit
Socialista o les iniciatives del Partit Popular, per cert demà la
Comissió de Medi Ambient en debatrà una altra.

Així, doncs, si hi ha acord polític i institucional, si hi ha
acord social, que hi és, què falla? No falla l’enteniment
d’aquells ni la decisió d’aquests, dels que som avui aquí, falla
la capacitat i la voluntat de convèncer i d’influir dels partits
d’aquí i de les institucions d’aquí. Si no, demanem què va fallar
quan la Sra. Cabrer el 2006, com a consellera d’Obres
Públiques, anunciava, després d’una extraordinària comissió
mixta, que el Govern de l’Estat veia amb bons ulls la proposta
d’una tarifa plana de 27,5 euros per als vols entre illes finançat
amb el descompte de resident, però, una proposta que mai no es
va dur a terme. Què va fallar? Va fallar el mateix que falla avui
aquí, la falta de convicció, els discursos contradictoris, les
afirmacions i actuacions errònies i desafortunades, com aquelles
que reclamaven, recordem-ho, que reclamaven la supressió de
la Direcció General de Transport Aeri perquè aquesta -es deia-
no tenia competències, no eren de la nostra competència. També
declaracions contradictòries i errònies quan el conseller Delgado
reclama una declaració de servei públic, però el delegat del
Govern, per altra banda, diu que no és la millor via. Ens vàrem
errar llavors i tot d’una fa la impressió que seguim pel mateix
camí de l’error, falta d’influència, falta de convicció i falta
d’unitat de les formacions polítiques en allò que coincideixen en
el seu discurs.

No ho dubti, per tant, Sra. Barceló, estam totalment d’acord
amb el contingut de la moció, donam suport a les propostes que
s’hi inclouen perquè són també les nostres propostes i crec que
són les propostes perpètues d’aquesta cambra. Pregarem per
elles mil vegades si cal, encara que mai no s’esdevenguin pa
nostre de cada dia, però no podem deixar de demanar en aquesta
cambra, és així com volem viure?, amb aquesta esquizofrènia
entre discurs i esforç? Nosaltres creim que el nostre poble no
s’ho mereix, es mereix acord i fortalesa d’aquesta cambra, de
les institucions d’aquest país per explicar, per convèncer a
Madrid el que necessitam per viure i no sobreviure, per viure
dignament, tenir una economia dinàmica i forta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Joana
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Estam treballant, estan treballant, ben segur, però sense
resultats. Aquest hivern és pitjor que l’hivern passat, imaginin,
ens posam com a repte tenir la mateixa connectivitat que l’any
passat, i ho posam aquí, per què? Perquè veritablement hem fet
una passa enrere molt gran aquest hivern. Aquests són els fets,
aquestes són les dades, que el Govern vol i demana tenir tot el
suport del Grup Socialista, dels grups de l’oposició, tot, vull dir,
no els quedi cap dubte, és un objectiu compartit tant les
declaracions d’obligació de servei públic com l’increment de la
connectivitat com la rebaixa de les taxes aèries i aeroportuàries.
Tot el suport. Per tant, en aquest sentit acceptam les esmenes,
però també -repetesc- el fet és que malgrat el compromís del
president del Govern davant els hotelers el mes de setembre,
que malgrat la feina que fa el Govern, mai no havíem estat pitjor
que aquest hivern . A Menorca amb un 21,9% menys
d’operacions.

A més, clar que ens preocupa, el primer punt que deia fer un
pla de xoc perquè, saps què es tenir prop d’un 22% menys de
connexions a Menorca un hivern? És duríssim. Pla de xoc,
voten en contra. Ja està. Vull dir, fan feina, però, però..., per
tant, la connectivitat passa enrere; pla de xoc, no, i també se’ns
assenyala el Sr. Delgado ja ha demanat les obligacions de servei
públic a l’Estat, d’acord, però hem de fer aquesta passa més,
quin contingut donam a aquesta declaració de servei públic que
volem? És també en aquest sentit que val la pena treballar-hi, no
basta que ho demanen si des d’aquí no es treballa la proposta.
En aquest sentit, tampoc encara no tenim ni coneixem què és
aquest proposta. I així i tot hi donarem suport. 

Pel que fa referència a la rebaixa de taxes, la que es planteja,
les taxes de navegació aèria als tres aeroports de les Illes
Balears i de manera significativa en temporada baixa atenent el
concepte d’insularitat, i a la rebaixa de les taxes aeroportuàries
a les companyies aèries que operen de manera permanent a la
nostra comunitat, acceptam la seva esmena. A mi, m’ha
preocupat una cosa que ha dit la portaveu, jo esper que aquestes
rebaixes les puguem ja veure en els pressuposts del Govern de
l’Estat que presentarà el mes de març. Esper que açò no vagi
lligat a una futura cogestió aeroportuària perquè llarg ho
fiaríem. Crec que valdria la pena que aquestes actuacions es
comencessin a plantejar ara i, repetim, en aquest sentit tot el
suport, acceptam totes les esmenes, que Madrid vegi que hi
estam d’acord, ara, no podem esperar molt més la solució
d’aquest problema, no podem esperar molt. Potser que hi
treballin, resultats aquest hivern no hi ha hagut, esperem,
confiam i donam suport que s’avanci i que veritablement no
suposi el que hem viscut aquest hivern una situació
veritablement complicada.
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Amb relació als terminis del Pla estratègic de
desestacionalització li dic que els acceptam i pel que fa
referència també a l’estudi per a les propostes de la fiscalitat
desestacionalitzadora creim que és fonamental la concertació
institucional i política i social i allò que fa referència també a la
participació de la Mesa de Turisme. Creim que val la pena
recuperar aquesta Mesa de Turisme de les Illes Balears, suposa
recuperar la concertació amb els sindicats en matèria turística i
açò, evidentment, crec que és una bona notícia. Per tant,
donarem suport que es torni a començar a mantenir un diàleg
estable i una concertació en aquest sentit perquè doni fruits.

Repetim, suport, per tant, a les esmenes i acceptam les
esmenes que lliguen en el punt 2, les que ha fet al 3, la que fa
referència al 4... El 5 és igual i per tant, no; la que fa referència
al punt 6, la que fa referència al punt 7; la que fa referència al
punt 8, la transacció que s’ha explicat aquí; i la que fa referència
al punt 9.

Per tant tota la colAlaboració del món, absoluta, però sí
demanarem d’aquí a sis mesos un poquet de resultats, i en
aquest sentit que aquesta visualització que milloram sigui un fet
real i no només una voluntat individual. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

Escoltada amb molt deteniment la portaveu del Grup
Socialista queda clar que aquesta moció, també per part del
PSM i del Grup Popular, queda aprovada per assentiment. No?

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Perdó, en el punt 1 ells mantendrien la seva proposta i
nosaltres votaríem que no. La resta sí, queda tot per assentiment.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò així votarem el punt 1. Perfecte. Bé, idò, senyores i
senyors diputats, passam a votar el punt 1. Votam.

23 vots a favor, 34 en contra i cap abstenció.

Els altres punts, aprovats per assentiment.

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 5/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a calendari de pagaments.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i a la votació de les proposicions no de llei, i en primer
lloc debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 5/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a calendari de pagaments. Pel grup
parlamentari esmentat i per defensar la proposició no de llei té
la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, avui insistim una vegada més a exigir al Govern que
presenti un calendari de pagaments.

En aquesta cambra s’ha parlat molt de calendari, molt de
pagaments, i el Partit Popular sempre mira cap a una altra
banda, critica el govern anterior, plora, gemega de la situació,
però no reacciona.

Així i tot de tant en tant ens retreu que no li facem
propostes, i avui n’hi presentam una, que no és l’única, n’hem
presentades moltes en diferents ocasions, proposicions no de
llei, projectes de llei, també n’hem presentat, i esmenes a
propostes seves o del Govern; ahir mateix vàrem registrar una
sèrie d’esmenes a la Llei de mesures tributàries urgents, de
moment. També en presentàrem moltes a la Llei de
l’emprenedor, moltíssimes propostes, però després de quatre
mesos de tramitació encara no n’han acceptada cap, però vaja...
No n’han acceptada cap, ni tan sols no han acceptat la gran
promesa del Sr. Bauzá, que les empreses de menys de 10
treballadors tendrien dret a cobrar els deutes amb
l’administració en un termini de 25 dies; ni això, no han
acceptat a l’oposició. Però així i tot no ens cansam de recordar,
no ens cansam de reclamar, i continuam exigint. 

El mes d’agost, avui fa exactament sis mesos, just abans
d’una desfilada naval, el president es mostrà especialment
eloqüent, i va anunciar que “cada proveïdor sabrà quina
quantitat i quan cobrarà”, perquè el Govern estava elaborant un
calendari de pagaments seriós i real per no enganyar ningú, va
dir el Sr. Bauzá. “No direm ‘no et preocupis, que tot està
arreglat’. Els avalarem sempre amb una carta de pagaments”.
Avui fa mig any, d’això, i ho va anunciar solemnement el Sr.
Bauzá, i la gent s’ho va creure, la gent s’ho va creure, i realment
feia falta aquell calendari de pagaments, si no s’havia de pagar,
i la gent s’ho va creure; fins i tot els empresaris, els
emprenedors, els proveïdors, els treballadors i les seves famílies
esperaven amb esperança aquest calendari per poder negociar a
la vegada amb bancs i proveïdors propis.

La Sra. Cabrer també s’ho va creure, allò d’aquest calendari
de pagaments, i per això supòs que dia 20 de setembre en
aquesta mateixa sala s’adreçava al Sr. Vicepresident econòmic
i li deia: “Ens consta que vostè està posant ordre. No va perdre
ni un segon a aprovar el Pla de sanejament tan necessari per a
les nostres illes, a negociar un calendari de pagaments a
proveïdors i a entitats bancàries”; dia 20 de novembre, i està
escrit al Diari de Sessions, la Sra. Cabrer donava l’enhorabona
al Sr. Vicepresident pel calendari de pagaments. No l’ha vist
ningú encara, aquest calendari de pagaments, però així.

Dia 4 d’octubre el Sr. President Bauzá, a una pregunta del
Sr. Barceló insistia: “Estam fent feina amb entitats,
associacions, resta de creditors, per tal de definir un calendari de
pagaments”, dia 4 d’octubre. Dia 11, una setmana més tard, el
PP votà per primera vegada en contra d’un calendari de
pagaments, i poques setmanes després ho va continuar fent; un
que demanava un calendari de pagaments per a agricultura, un
altre que en demanava per a una altra cosa, que els han demanat
des dels grups de l’oposició en comissió. 
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No vol calendari de pagaments el Partit Popular, però tot i
així, dels vots en contra del Partit Popular, tant el Sr. Aguiló
com el Sr. Gornés tornen a insistir en el fet que s’està elaborant
un calendari de pagaments en diferents ocasions. Per tant avui,
dia 21 de febrer, exigir urgentment un calendari de pagaments
seriós i real, que inclogui entre els seus criteris la prioritat per
l’antiguitat en les obligacions reconegudes, crec que és
obligació per part de l’obligació exigir-lo. Deia el Sr. Bauzá que
no han d’enganar ningú; mig any després jo crec que ja s’ha
d’haver acabat enganar la gent. El Sr. Bauzá deia “no hem
d’enganar ningú”; idò els han enganat fins a dia d’avui. Per tant
és hora de presentar el calendari, seriós, real, enquadernat en
paper bo o en un pendrive i un power point, és igual, però
presentin-lo, és igual. 

S’ha d’haver acabat demanar paciència als ciutadans i als
proveïdors, i als empresaris que esperen cobrar, i a les entitats,
perquè l’estan acabant, la paciència. Fa sis mesos el president
els deia: “No direm ‘no et preocupis’”, i és ver que pel que es
veu no els diuen “no et preocupis”, ara els diuen “paciència”, i
mentrestant no cobren. I jo crec que, paciència, som molts els
que pensam que, paciència, ja n’han tenguda prou, paciència de
sentir mig any de gemegar ja és més que suficient, i comença a
ser hora de governar, i governar significa cercar solucions, no
crear problemes per amagar la incapacitat de resoldre els
problemes existents. Ja són massa els creditors i fa massa temps
que esperen. 

La prioritat que s’ha marcat el Govern d’avançar en la
reducció del dèficit està posant en perill no ja les possibilitats de
creixement econòmic d’aquesta terra sinó les de manteniment
de moltes empreses i associacions per culpa del deute del
Govern. A les dificultats de la situació econòmica actual, hi hem
d’afegir la incertesa de no saber ni quan ni com cobraran. 

La inacció del Govern està posant en perill sectors que
presten serveis bàsics, que han de tancar i deixen desemparats
els usuaris i els treballadors a l’atur. El sector dels discapacitats
està en una situació dramàtica. Ahir hi havia una taula rodona
i anunciaven que la coordinadora que atén associacions de
discapacitats se’ls deu més de 15 milions d’euros. El dia que es
varen venir a manifestar aquí a fora, i ja fa mesos, el president
els va prometre que cobrarien, i que a partir de gener, perquè
tendrien els pressuposts que ho havien d’arreglar tot, es
regularitzarien els pagaments. No només no han cobrat sinó que
incrementa el deute, i encara no tenen calendari. 3.200 usuaris,
més de 1.000 treballadors, pendents de saber quins programes
s’hauran de tancar demà, qui se n’haurà d’anar al carrer i
moltíssimes famílies sense saber què donaran per menjar als
fills o on podran dur els seus familiar per poder anar a fer feina
els que encara en tenen.

Les residències concertades, més de 8 milions se’ls deuen
deure com a mínim. Als ajuntaments, centres de dia i
residències concertades, el Govern els deu més de 7 milions.
Ahir mateix el Consell de Mallorca va enviar un correu
electrònic als ajuntaments en què anunciava que les noves
solAlicituds de renda mínima d’inserció no es pagarien perquè el
Govern no li paga, a ell. Renda mínima d’inserció, les
necessitats més bàsiques per a una persona es paguen amb la
renda mínima d’inserció i el consell no pagarà als ajuntaments
perquè el Govern no paga als consells.

Sector farmacèutic, una milionada. Clíniques concertades,
transport sanitari, sector del comerç. Federació del transport
públic: set empreses estan demanant ja una aturada parcial si no
cobren. Centres educatius, Consell de la Joventut, Foment de
Turisme -també reclama només al Govern-, les productores
audiovisuals, el sector de seguretat, ajuntaments i consells, que
tornen rebotar sobre les mateixes empreses i les mateixes
entitats a les quals el Govern ja ha carregat. Ningú no cobra ni
sap quan cobrarà.

Per tant no demanam un calendari per caprici o perquè el
president l’hagi promès, el demanam perquè és una necessitat
vital per a les empreses i associacions, i per als seus creditors,
per als seus usuaris i per als seus treballadors.

No sé..., perdonin..., aquí. Totes aquestes entitats que els
deia abans necessiten amb urgència doblers, però si no és
possible els doblers necessiten un calendari. És més obligat que
mai, a hores d’ara, tenir aquest calendari perquè puguin
negociar, fer una previsió amb els seus creditors, amb els seus
bancs, perquè puguin posar els nombres damunt la taula i
puguin començar a veure una miqueta de llum. 

El Partit Popular va prometre crear llocs de treball. Cada nou
aturat havia de ser responsabilitat del govern del Sr. Bauzá.
Després varen dir que no, que els governs no han de crear llocs
de treball, que això correspon al sector privat, però el sector
privat no ho pot fer perquè no cobra del Govern, el Govern
l’està escanyant. En aquests moments el govern del Partit
Popular no només no contribueix a afavorir la competitivitat de
les empreses i entitats d’aquestes illes, sinó que les aboca a dos
únics camins: al de la fallida per a les que no poden aguantar el
deute del Govern i d’altres administracions; i a les que sí ho
poden fer tot i les dificultats actuals, en lloc d’invertir per
créixer, en lloc d’invertir en nous llocs de treball, no ho poden
fer perquè s’han hagut de convertir per la força en els banquers
del Govern, però al contrari dels banquers de bon de veres no
són prioritàries dins el llistat de pagaments. 

No demanam que paguin avui, demanam fer un calendari
dels deutes. Fins i tot els que fa mesos que esperen, els que es
manifesten avui, els que es manifestaven avui aquí davant -que,
per cert, tanta austeritat i havia més policies que manifestants;
jo crec que una miqueta de seriositat també hi hauria d’haver, i
de retallades en segons quins llocs; jo crec que la seguretat fa
falta a moltes altres bandes que no amb un grup de persones que
es dediquen a la neteja de les residències. Però els deia que fins
i tot els que avui es manifestaven aquí davant podrien entendre
que no és possible cobrar-ho tot en una vegada, i ho podrien
entendre i fins i tot tenir paciència si sapiguessin quina és la
previsió de pagaments que té aquest govern. Hi ha massa gent
que pateix, massa empreses a punt de tancar, massa llocs de
treball que perillen, que bé val un esforç del Partit Popular per
donar suport a aquesta proposta.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Popular, per defensar l’esmena RGE núm. 1082/12, té la paraula
el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui estam d’enhorabona, i
estam d’enhorabona perquè hem pogut constatar com aquells
que s’havien dedicat fins ara a gastar avui es preocupen per
pagar. Bé, ja va bé, ja va bé, ja va bé que...

(Alguns aplaudiments)

...se n’adonin que quan un gasta després s’ha de pagar.
Perquè, clar, aquells que presidien el "club del gasto" ara s’han
integrat al club del pagar. Benvinguts, idò, senyors del PSM,
benvinguts al club.

Perquè, clar, en aquells moments, quan vostès governaven,
allò important era gastar, gastar, gastar, i ja veurem qui ho paga,
ja veurem com es paga i ja veurem quan es paga. Però és que,
escoltin, és que el seu grup, que avui demana un calendari de
pagaments, fa unes setmanes una diputada seva i que va ser
consellera de l’anterior govern ens deia que allò important és
firmar el conveni; “han de firmar el conveni, ja veurem si
després pagam, açò és igual, allò important és firmar el
conveni”, i ho deia sense..., sin que le temblara el pulso, ho deia
sense cap tipus de dubte. Escolti!, escolti, així ens ha anat, i així
ens ha anat que la Sra. Santiago va deixar 20 milions, 20
milions d’euros pendents de pagament, 20 milions d’euros.
Escolti, són molts de doblers.

No es pot governar així, no es pot governar firmant
convenis, prenent decisions, adquirint compromisos sense
partida pressupostària, sense tenir assegurat el pagament
d’aquests compromisos. Açò no es pot fer, açò no es pot fer. Els
ciutadans no es mereixen governs que, com l’anterior, van
deixar les institucions pràcticament en fallida tècnica. Els
ciutadans no s’ho mereixen, i no s’ho mereix cap ciutadà, però
especialment no s’ho mereixen les associacions de discapacitats,
efectivament, Sra. Mascaró, sí, sí, sí, perquè en el que duim de
legislatura aquest govern ja ha pagat 11,5 milions d’euros, i
vostès en quatre anys en van pagar 11, només, en van pagar 11;
nosaltres ja en duim 11,5. Aquesta és la realitat, aquesta és la
realitat.

Escolti, és que basta mirar l’anterior legislatura, els plens,
com el Sr. Vicenç Tur, la Sra. Fina Santiago i el Sr. Manera van
ser reprovats per aquesta cambra precisament perquè no
pagaven els discapacitats, precisament per açò, perquè no
pagaven. Escolti...!

(Petit aldarull)

O ja no se’n recorden? En qualsevol cas, i encara que sigui
tard, ja va bé que a la fi des de l’esquerra es comencin a adonar
que també és important anar pagant els deutes. Benvinguts,
deia; arriben tard, però com ja diu el refrany vale más tarde que
nunca. Ja ens hauria agradat molt, a nosaltres, que aquesta
preocupació per pagar s’hagués produït un poc abans, almenys
quan governaven, però, bé, han arribat ara, perfecte, perfecte.

Però, clar, per pagar els deutes és fonamental no gastar més
del que s’ingressa, perquè si continuàssim gastant més del que
s’ingressa és impossible anar pagant els deutes als proveïdors;
al contrari, continuaríem augmentant el deure. I açò, que és una
d’una lògica aclaparadora, és el que està fent aquest govern, i es
fa tot el contrari del que feia l’anterior. Perquè, clar, quan vostès
en el 2007 van agafar aquest govern hi havia 1.700 milions
d’euros de deute bancari, 1.700 milions d’euros de deute
bancari. Escoltin, en només quatre anys ja anam pels 4.500
milions d’euros de deute bancari, i 1.104 milions de deute a
proveïdors. Però, clar, com que els bancs ja no els fiaven ja no
podien, amb deute bancari, anar cobrint el dèficit que anaven
creant any rere any, especialment 2008, 2009, i molt
especialment 2010. 

Aquests darrers quatre anys han estat una llarguíssima nit de
borratxera, de riure i de ballar. I ara, per desgràcia nostra, ens
toca passar un llarguíssim diumenge de ressaca, i açò és el que
ara estam patint en aquests moments en aquesta comunitat
autònoma, un diumenge de ressaca, i ara el que ens queda és
pagar els plats romputs que vostès ens van deixar.

I què hem fet durant aquests set mesos d’aquesta legislatura?
Jo li ho diré, Sra. Mascaró, hem pagat factures, hem anat pagant
factures, s’estan pagant factures, en aquest moment s’estan
pagant factures, cada dia es paguen factures, no s’acaben les
factures, ens arriben de per tot, i es van pagant factures. Aquest
govern paga, aquest govern paga; no paga tot el que voldria,
lògicament, perquè la situació és la que és, però paga, paga.

Tant és així que aquests 1.104 milions d’euros de deutes a
proveïdors que vam trobar a principi de legislatura no s’han
incrementat, en aquests moments devem a proveïdors
pràcticament la mateixa xifra, el deute a proveïdors no ha
augmentat, s’ha pogut controlar, s’ha aturat el seu creixement
i ara, avui, ja estam en disposició de poder-lo anar reduint.
Perquè clar, si haguéssim seguit amb el ritme que vostès duen
és que avui deuríem 3.000 milions d’euros als proveïdors, 3.000
milions d’euros tranquilAlament.

Per tant, jo des d’aquí vull fer pública la meva enhorabona
al Govern, especialment amb vicepresident Econòmic, perquè
a la fi s’ha frenat la dinàmica esbojarrada de despesa de
l’anterior Govern; s’ha posat seny a la gestió dels doblers
públics; ja no es firma res sense un suport pressupostari i de
tresoreria. I gràcies a aquesta excelAlent gestió avui el deute a
proveïdors està controlat i avui anam pagant puntualment els
deutes, poc a poc, amb el compromís de fer-ho del més antic al
més modern, perquè açò és la llei que ho marca.
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Calendari de pagaments, Sra. Mascaró. Ja m’hagués agradat
que quan vostè era vicepresidenta del Consell Insular de
Mallorca i consellera de Cultura hagués fet un calendari de
pagaments, sobretot per pagar l’empasta que va deixar amb el
Teatre Principal, ja ens hagués agradat que vostè hagués fet un
calendari de pagaments. Però jo li puc assegurar que avui la
principal preocupació d’aquest govern, la principal, no diré que
sigui l’única, però la principal, li puc ben assegurar que és la de
pagar tothom. No hi posi cap dubte i es fan esforços enormes
per anar pagant tothom. I per aquest motiu i ja des del principi
de la legislatura es fan calendaris de pagament, calendaris de
pagament individualitzats per a cada proveïdor; es negocia
proveïdor per proveïdor i es fan calendaris de pagaments amb
cada un d’ells, i es paga seguint el criteri d’antiguitat, entre
d’altres perquè, ja ho deia, és el que marca la llei.

Per tant, i nosaltres voldríem poder avui presentar unes
esmenes a la seva proposició no de llei, nosaltres presentam tres
esmenes que venen en aquest sentit. Primer de tot, constatar que
el Govern a la fi ha posat ordre en el descontrol que hi havia
fins ara; s’ha aturat la dinàmica de despesa que hi havia fins fa
no res.

Per altra banda, instar el Govern que redacti, aprovi un pla
de disposició de fons de tresoreria, tal com demana la llei -
escolti, és que han passat moltes legislatures i mai no s’ha
tengut un pla de disposició de fons de tresoreria-, nosaltres,
aquest govern farà un pla de disposició de fons de tresoreria,
que és una forma de ser molt més transparents en la gestió
pública dels doblers públics.

I també, la tercera esmena fa referència que, precisament,
aquest pla de disposició de fons de tresoreria tengui, entre
d’altres criteris, evidentment, l’ordenació dels pagaments per
ordre d’antiguitat.

I voldria destacar una darrera cosa, perquè el temps també
se m’acaba, i és que afortunadament avui a Madrid governa un
partit que és el Partit Popular, afortunadament hi ha en aquests
moments una altra sensibilitat amb la situació econòmica que
pateixen les comunitats autònomes, i avui precisament personal
de la conselleria, de la Vicepresidència Econòmica, negocia
amb Madrid tot el tema de les condicions de la línia ICO que
impulsa el Govern central i que ens donarà liquidesa per poder
afrontar moltíssims pagaments a proveïdors que provenen,
lògicament, de molts anys enrera. Ja ho deia avui el president,
escolti, és que estam pagant factures del 2008, del 2009, 2010,
és que vostès van deixar una empasta realment de proporcions
inimaginables; és a dir, ningú no es podia pensar quan es va
agafar aquest govern que es podrien trobar en la situació que ens
vam trobar.

En qualsevol cas, nosaltres sí que volem posar de manifest
tres punts importants: primer, com deia i surt a l’esmena,
constatar que s’ha acabat la política d’alegria en la despesa i que
s’ha recuperat, per tant, el rigor pressupostari. Constatar, i dir-
ho i repetir-ho, que el Govern balear paga, està pagant, està
negociant un calendari de pagaments amb cada un dels
proveïdors, cada dia es paguen factures, el deute en proveïdors
no creix, s’ha aturat el creixement del deute en proveïdors, en
aquests moments estam en disposició de disminuir aquest deute.
I per altra banda, el que dèiem abans, el pagament evidentment,

Sra. Mascaró, és per ordre d’antiguitat, com no podia ser d’una
altra manera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Intervenció del Grup
Parlamentari Socialista per fixar la posició, té la paraula el Sr.
Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Mascaró, vagi per endavant que el nostre grup votarà a favor de
la seva proposició i tenim molts motius per fer-ho, i ara
intentarem explicar-ho també.

Com ha pogut constatar vostè mateixa, aquest govern que
tenim no és responsable de res, de res que faci referència a
aquest tema de pagaments, ni si són antics ni si són actuals,
ningú, ells no tenen culpa de res, i com ja comença a ser
habitual i ja ens acostumam, hem assistit a una lliçó mestra de
demagògia del Partit Popular i en concret del Sr. Camps, en
aquest cas.

Però bé, miri, aquest govern no és de fiar i, a més, no és de
fiar per a ningú, els bancs ja varen dir que no acabaven de fiar-
se’n en el seu moment; els proveïdors no se’n poden fiar; les
organitzacions que treballen amb discapacitats tampoc; el sector
de l’educació tampoc, ni el de sanitat, ni les administracions
locals per diferents motius, ni les insulars per uns altres, ni per
als ciutadans en general. I tots ells no es poden fiar perquè tots
ells han estat víctimes dels enganys d’aquest govern en aquests
vuit mesos de gestió econòmica ortodoxa.

A més dels incompliments del Sr. Bauzá que figuren en el
text de la proposició, cal recordar que el vicepresident
Econòmic també ja ens acostuma a dir una cosa i fer tot el
contrari: el passat mes d’octubre per dues vegades va anunciar
un calendari de pagaments en forma de pla de disposició de fons
de tresoreria, un calendari o pla que en uns dies, segons ells, en
aquell moment havia d’estar aprovat. Encara esperam aquest
pla, el darrer anunci és que en aquest mateix mes estaria
aprovat, així ho va dir a pregunta parlamentària no fa gaire el
vicepresident, però ja crec que ningú no s’ho pot creure o, com
a mínim, molt poca gent que no siguin els fidels del Partit
Popular. Teòricament aquest pla havia de donar tranquilAlitat als
proveïdors i a tots els afectats, però al dia d’avui ni tenim pla i
evidentment els proveïdors afectats ni tenen pla ni tenen
tranquilAlitat.

El vicepresident va dir que la gent havia de conèixer quines
eren les prioritats del Govern sobre la disposició de fons:
educació, salut i necessitats socials. I què és el que ha passat en
aquest temps? Que hi ha molts menys mestres contractats; que
s’han perdut programes de millora tant per a professors com per
a alumnes; que els centres educatius tenen greus problemes per
pagar el llum, el telèfon, la calefacció; que des de la conselleria
es diu que no es pagarà el llum fins que GESA no amenaci amb
tallar el subministre i des de la conselleria s’aconsella als
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colAlegis que facin servir els fons que els propis alumnes aporten
per a viatges d’intercanvi i per a altres activitats escolars per
pagar aquest llum, aquest telèfon i la calefacció que ha de pagar
el propi govern.

A més, hi ha menys metges i menys infermers i infermeres;
hi ha plantes d’hospitals tancades quan hi ha pacients en els
passadissos pendents d’un ingrés; hi ha augment de les llistes
d’espera tant quirúrgica com no quirúrgica; colAlegis de metges
protestant per les retallades; colAlectius d’infermeria denunciant
situacions injustes i algunes fins i tot perilloses; entitats que
treballen amb discapacitats i en general el sector de la
dependència al qual es deuen milions d’euros i que es veuen
obligats a prescindir dels seus treballadors posant en perill i
provocant greus problemes d’atenció als més necessitats.

Aquesta és la realitat de les prioritats d’aquest govern del
Partit Popular. Però no és tot això, n’hi ha més, a tots ells i a
molts altres, i a tots els proveïdors aquest govern els va
assegurar que a partir del 2012, i per tal que no continuàs
augmentant el deute amb ells, se’ls pagaria cada mes, i resulta
que a primera de canvi, dins aquest mes, dins aquest any 2012,
ja no s’ha complert aquesta prioritat.

Però hi ha més coses a referir-se quant a aquest tema i que,
a més, demostren que es fa tot el contrari d’allò que es diu. Miri,
el dia 11 d’octubre el vicepresident Econòmic va dir
textualment, en aquest parlament: “Aquest govern té una
prioritat que és pagar els deutes que vàrem rebre el 30 de juny.
Volem fer front a tots els deutes acumulats fins a aquesta data”,
textualment. I què va fer? Incomplir i no pagar; aquell deute va
deixar de ser una prioritat més aviat que tard, i per ajudar a
portar més tranquilAlitat, aconseguí incrementar-lo
considerablement fins al mes de desembre. Segurament a això
es referia avui el president d’aquesta comunitat quan feia
referència a la responsabilitat.

I avui hem sentit, novament, amb una altra versió, però
parlar d’allò de la festa, avui s’ha parlat de “club del gasto”,
segurament ni al Sr. Camps ni al president del Govern avui de
matí els interessa, quan diuen que es paguen factures des del
2007 i 2008, que a la passada legislatura també es pagaren
factures del Palma Arena, del metro, de les autopistes, de la
maqueta de l’òpera, del Rasputin, de les caixes de cola-cao i de
moltes més coses, però aquí això no s’ha de recordar, s’ha de
recordar només el que interessa, i això sí que era el “club del
gasto”, i allò altre, el de la passada legislatura va ser una broma.

Però miri, no contents amb això, el Partit Popular, a la seva
esmena, que està plena d’incoherències, diu, entre d’altres
coses, que s’ha de fer aquest pla de disposició perquè a més la
llei ho diu, però resulta que una d’aquestes incoherències és que
el Grup Parlamentari del Partit Popular en el mes de febrer ha
d’instar el Govern que aprovi un pla que teòricament havia
d’estar aprovat en el mes d’octubre, segons va dir el propi
vicepresident del Govern. I en el punt 3, també en el mes
d’octubre es va dir que l’antiguitat era una prioritat que ara ja no
és tal, i no és tal perquè, a més d’incomplir els pagaments dins
el propi 2012, quan es reuneixen amb els proveïdors se’ls diu
que no saben quan es podrà pagar el que es deu d’enrera. I així
es funciona i així pretenen que es tranquilAlitzin aquests
proveïdors.

I, Sr. Camps, si aquest govern està pagant i ho està fent tot
tant bé, quina necessitat té vostè de presentar una esmena amb
tres punts, instant el Govern que faci precisament això que
suposadament vostès estan fent? Quina necessitat té, si s’està
fent, si està acomplint la llei, per què ha de presentar vostè una
esmena? Per què? Per fer-ho millor? No, perquè simplement,
vostè, com la resta, sap que no es fa res de tot el que es diu.

Per tant, què tenim? Un govern que amb vuit mesos encara
no sap el que ha de fer. I hi ha més incoherències i més
contradiccions, miri, el Govern anuncia un pla, en el seu
moment, en boca del president, del vicepresident, del portaveu
del Govern, i resulta que el portaveu del grup parlamentari, a la
Comissió d’Economia, va dir que és una mica irresponsable,
textualment, plantejar el tema d’un calendari de pagaments.
Com quedam? S’ha d’instar el Govern que aprovi un calendari
de pagaments o és una irresponsabilitat, com es diu per part dels
diputats del seu grup demanar aquest calendari de pagaments?
Vostès el que han de fer primer és saber què volen i després,
quan sàpiguen què volen fer, però el que no poden fer és una
passa endavant, una endarrera, una a la dreta i una a l’esquerra
perquè al final passa el que passa, que no es fa absolutament res.

És clar que vostès enganyen tothom, enganyen els
proveïdors, enganyen les administracions locals, insulars, a les
quals no paguen el que es deu retardat i, a més, retallen el que
els correspon per llei en aquest exercici. I vostès, la realitat, és
que no cerquen més que un sol objectiu, reduir el dèficit, aquí
ho tanquen vostès tot. No els importa ni molt, ni poc, ni mica les
dramàtiques conseqüències que per als més necessitats tenen els
seus retalls, no els importa més que el dèficit; ni els petits
empresaris als quals no paguen, tal com varen prometre, ni els
treballadors, és que l’únic que fan és fomentar el seu
acomiadament; ni els alumnes que assisteixen a classe en
condicions talment indignes; ni els molts professors als quals
s’ha deixat de contractar; ni els malalts que s’atenen molt pitjor
que abans i a més han de pagar per tenir accés a una sanitat
pública.

I mirin, senyores i senyors diputats, per un costat es va
prometre reactivar l’economia perquè suposadament era la
solució màgica per resoldre el problema de l’atur, però, per un
altre, aquest grup parlamentari, aquest govern no ha presentat ni
una sola iniciativa real per fer front a aquest problema i per
recuperar aquesta economia.

Amb l’anterior govern, set mesos, aquell que ho va fer tan
malament, set mesos consecutius de descens del nombre
d’aturats en aquestes illes; amb aquest govern, que ho fa tot tant
bé, que són mestres en la gestió ortodoxa de l’economia, sis
mesos seguits de constant increment de la llista d’aturats.
Aquesta és la realitat i no m’estic inventant res, estic donant
dades que figuren i que són oficials i que vostès també les tenen,
però no els agrada sentir-les, està molt clar. I a més vostès el
poc que han fet és contradictori, per exemple, entre alguna de
les mesures que vostès proposen, s’ha de bonificar i
subvencionar la contractació de determinats treballadors, però
resulta que els mateixos petits empresaris als quals es proposa
la bonificació per la contractació d’aquest treballador es veuen
obligats a prescindir dels treballadors que ja tenen, entre d’altres
coses, perquè el Govern no els paga el que els deu des de fa
molt temps, ni tenen la més mínima intenció, i és una mica
incoherent.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 21 de febrer del 2012 1041

 

Crec que, senyores i senyors diputats, toca deixar de fer
demagògia, deixar de manipular en teoria el que no es creu
ningú, ...

(Remor de veus)

... fa falta voluntat política, voluntat política real per resoldre el
problema de la liquiditat i vostès no ho fan. És hora que deixin
de fer oposició a l’oposició i facin el que els toca que és
governar. Miri, el seu grup parlamentari va demanar en
comissió parlamentària que es deixés fer feina al Govern, que
s’ha de ser seriós i que s’han de transmetre missatges clars. I
què ens trobam? Que el que es fa és tot el contrari d’això que el
mateix grup va demanar, el Govern no li fa ni cas al seu propi
grup parlamentari.

I per acabar, dir que, com he dit abans, és hora que deixin de
fer oposició, que governin, els ciutadans ni necessiten ni volen
anuncis de problemes, el que volen és que qui governa faci la
seva feina i com a mínim comenci a resoldre algun dels greus
problemes que tenen; volen que aquest govern deixi d’incomplir
tot allò que promet i estaria bé que per començar fos que es
comprometessin que realment aquest calendari que avui es
proposa i que avui s’ha vist clarament que és necessari sortís
aprovat i deixàs de ser un compromís o un anunci reiterat
moltíssimes vegades i incomplert tantes vegades que s’ha
anunciat o reiterat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Boned, li agraesc
moltíssim el suport del seu grup i em permetrà que no li dediqui
gaires paraules més perquè trob que aquest sector d’aquí s’ho
mereix bastant més.

Sr. Camps, aquells que s’havien dedicat a gastar ara volen
pagar, el “club del gasto”, i ens ho diu amb la cara ben alta, ens
ho diu un que firma unes esmenes veïnat d’una senyora que es
diu Margalida Cabrer i González; metro de Palma, que encara
pagam i pagarem; autopistes d’Eivissa, 35 anys el peatge de
l’ombra, ...

(Remor de veus)

... inversions, i com que són inversions les podem fer malament
i podem tirar els doblers, podem tirar els doblers.

(Remor de veus i petit aldarull)

Però també feren viatges, també feren viatges i escrits pels
mitjans de comunicació que es pagaven bastant ben pagats, no
ho sap això vostè tampoc? El “club del gasto” som nosaltres?

Retreu que l’important és signar el conveni. Efectivament,
efectivament, s’ha de signar un conveni, perquè no funcionava
com abans que venia un senyor i deia és que aquests de l’Institut
Noos em duen la factura, paga i calla; no, senyor, hi havia
d’haver un compromís ferm i signat, i signat, és que és gros!
Compromisos sense partides pressupostàries, tots els sobrecosts
de les inversions passades, tots, eh?, ...

(Remor de veus)

... només, només, les pluges del mes d’agost del metro quants
n’han costat? Quants n’han costat?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No la feis perquè no ho voleu, Sra. Cabrer, no ho feis perquè
no voleu, el projecte està fet, el projecte està fet, no fa aigua
com el seu, el projecte està fet, vostès han decidit aparcar-lo.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

De què vos parl? Contest, jo li ho diré, Sra. Portaveu
adjunta, contest la intervenció, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... del diputat del seu grup. En el Parlament funcionen així les
coses, un parla i l’altre contesta, ell ha parlat i ara li contest, eh?
Val idò.

Ens ha dit que en el que duen de legislatura han pagat 11
milions d’euros; vuit mesos de Govern, només han pagat 11
milions d’euros, vaja quina eficàcia, vaja quina eficàcia!

(Remor de veus)

Els 1.104 milions que hi havia de deute encara hi són, i què
fan idò, què fan idò?

(Remor de veus i petit aldarull)

Què fan? Encara els ho deuen.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Llavors, s’ha permès, s’ha permès, és que no sé com no està
afrontat de dir-ho, no sé com no està afrontat, s’ha permès de
dir-nos a nosaltres “llarguíssima nit de borratxeres, riure i
ballar”; cap d’aquests va anar al Rasputin, cap d’aquests és a la
presó per gastar doblers públics amb una targeta, per favor, per
favor!

(Alguns aplaudiments, petit aldarull, remor de veus i
cridòria)

I ens demanava serietat fa uns moments la portaveu del
Partit Popular! Aquesta és la gran serietat del Partit Popular,
cercar la manera de ventilar coses que són seves, i pareix que
són nostres, per no haver de pagar, per no donar la cara i
afrontar un calendari de pagaments.

Per tant, bravegen molt però no fan res.

Ja ho tenc tot controlat, ho tenen tot controlat, els calendaris
de pagaments individualitzats. Ahir hi va haver una taula rodona
al Diario de Mallorca que representaven més de seixanta
associacions, els representants que hi havia allà varen dir: “el
gran gruix d’aquestes entitats ni cobra ni té cap calendari de
pagament”, per tant no insulti els ciutadans fent segons quines
afirmacions.

Afortunadament governa el PP, i ara negociaran una línia
ICO. Les línies ICO no són deutes? Són deutes, incrementaran
el deute, però, ens pareix bé, però vol realment un sistema de
sensibilitat, que diu vostè que ara és tan sensible el Partit
Popular amb aquestes illes, doncs que negociïn que s’hagi
acabat l’espoli fiscal i podran pagar, negociïn això, negociïn
amb el Govern de l’Estat que s’ha d’haver acabat l’espoli i que
els imposts són dels ciutadans de les Illes Balears, pagant el que
els pertoca, no pagant a més a més les males despeses del Partit
Popular de València, que només ens faltaria això.

I s’ha recuperat el rigor pressupostari, i presenta unes
esmenes que diu per pagar per ordre d’antiguitat. Miri, no els
acceptarem les esmenes de cap de les maneres. Per començar,
ens diu mentides, perquè diu que demanen, i he duit les ulleres
de mirar prop per veure-ho bé, ens diu que demanen per ordre
d’antiguitat; no senyor, vostè proposa aquí: “entre els criteris
generals d’ordenació dels pagaments el d’antiguitat en la
recepció del document comptable de pagament a la Direcció
General del Tresor”, i quan el conseller l’hagi enviat, de torn,
l’hagi enviat a la Direcció General del Tresor aquí començarà
l’antiguitat, això no és per ordre d’antiguitat, per ordre
d’antiguitat és l’ordre d’entrada de les factures. Vostè no em
digui que el Partit Popular aplica aquest ordre d’antiguitat,
perquè enganya els ciutadans.

Segona cosa, ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, preg silenci.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Segona cosa, ens demanen que instem el Govern, és a dir,
substituir la nostra petició de calendari per aprovar un pla de
disposició tal com ve reflectit a la llei. Perdoni, el Govern del
seu partit necessita que l’instem el Parlament a acomplir la llei?

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, i ja acab. I el primer, constatar que el Govern de les Illes
Balears ha posat fre a la dinàmica de despesa i descontrol
financer i pressupostari que s’havia (...), per favor! Després de
la legislatura Matas encara tenen barra de venir-nos a dir això,
eh!

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. La Sra. Fina Santiago m’havia
demanat la paraula per alAlusions. Hem esperat que acabàs el
debat i té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Per tres alAlusions, una en concret, el Sr.
Camps ha demostrat un gran desconeixement: vostè, com a
parlamentari, pot demanar llibres de comptes i el llibre major de
comptes del Govern de totes les legislatures i veurà,
efectivament, que aquí el govern anterior va pagar més de 250
milions en temes de discapacitat, no 11 milions, com vostè ha
dit.
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I entre altres coses, veurà que a l’any 2007 hi va haver una
modificació de crèdit firmada pel Partit Popular que varen donar
2 milions que anaven destinats a famílies necessitades al Palma
Arena.

Per una altra banda, em demostra molt desconeixement,
demostra molt desconeixement quan parla que hi ha un deute de
20 milions o que vàrem deixar un deute de 20 milions més el
conveni; aquest deute de 20 milions, més tots els convenis,
teníem tota la gestió administrativa legalitzada, tota la gestió
administrativa que la llei obliga, firmada per tots els funcionaris
que vostès ara estan gestionant. És un problema de liquiditat, Sr.
Camps, i si vostès no tenen ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... és un problema de liquiditat que és el que té en aquest
moment ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, moltes gràcies. A veure, no, per favor!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... és un problema de liquiditat que també té el seu govern, Sr.
Camps, i es torbaran a pagar coses que estan aprovades en el
pressupost, no confonguin la gent, fan el ridícul confonent la
gent, la gent ja està cansada de sentir barbaritats per justificar
l’incompliment del govern actual.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, per favor. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé passarem a la
votació. Passam a votar, votam.

24 vots a favor; 33 en contra; cap abstenció, per la qual cosa
queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 2356/11,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
simplificació de l'administració pública de les Illes Balears.

I finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
2356/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
simplificació de l’administració pública de les Illes Balears.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula el Sr.
Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Les polítiques públiques de simplificació administrativa
constitueixen avui en dia un component essencial de l’acció dels
governs sobre les administracions públiques a tots els països del
nostre entorn. Podem dir que la simplificació administrativa és
el conjunt de mesures encaminades a millorar els procediments
administratius tant en la reducció de càrregues per a la
ciutadania, empreses i altres entitats, com l’agilitació dels
tràmits interns propis de l’administració pública. L’objectiu
final de la simplificació administrativa és aconseguir
procediments que siguin simples, aquests procediments han de
ser senzills perquè resultin fàcils d’entendre per als ciutadans;
homogenis, els procediments han de tenir les mateixes passes i
els mateixos requisits; han de ser predictibles, perquè tothom ha
de saber o ha de conèixer amb exactitud els resultats i les
conseqüències dels procediments, i proporcionals, perquè la
valoració del nivell de càrregues no ha de caure en una
excessiva burocratització.

Per altra banda, la reducció de càrregues administratives és
una estratègia global que inclou totes aquelles mesures de
simplificació administrativa adreçades a reduir els costos
administratius que una empresa o que un ciutadà ha d’assumir
només per acomplir una obligació d’informació. Per reduir
càrregues administratives s’ha d’establir un mètode de revisió
de la norma i de quantificació de les càrregues associades a
aquesta mateixa norma. La quantificació de les càrregues
administratives és la primera passa dins la reducció i es du a
terme mitjançant la metodologia model de costos estàndard
marcada per la Unió Europea.

En aquest sentit, volem manifestar la nostra satisfacció, des
del Grup Parlamentari Popular, perquè el Govern de les Illes
Balears acompleix els seus compromisos de reducció de
càrregues, ja que el passat 17 de febrer d’enguany, aquest mes
de febrer, el conseller d’Administracions Públiques signà
l’acord pel qual s’aprova el contingut del sistema d’elaboració
de l’estudi de càrregues administratives mitjançant el qual
s’ordena que s’elabori i es difongui la guia d’elaboració de
l’estudi de reducció de càrregues administratives, posa, a més,
que sigui en un termini no superior a un mes, i que es faciliti
l’accés al programa informàtic que permeti la realització de
l’informe econòmic sobre les càrregues administratives de
forma homogènia i d’acord amb el model de costos estàndard.
A més a més, aquest estudi ha d’incloure la quantificació
econòmica que abans esmentava i la utilització del model de
costos estàndard amb el mètode simplificat, acordat per l’Estat
i les comunitats autònomes, en aquest cas la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Les polítiques de simplificació administrativa són de primer
ordre perquè afecten de manera clara i directa la nostra
economia. L’activitat de les administracions públiques té una
incidència directa en les activitats privades i per tant en el
creixement econòmic i en la generació d’ocupació; tota càrrega
imposada als ciutadans suposa un cost que incrementa els costos
de l’activitat econòmica i això repercuteix negativament sobre
la productivitat empresarial. La reducció de càrregues



1044 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 21 de febrer del 2012 

 

contribueix a incrementar la productivitat empresarial i per tant
a proporcionar noves oportunitats de negoci i d’ocupació; a
més, la reducció d’aquestes càrregues pot ser especialment
beneficiosa per a les petites i mitjanes empreses, que tots sabem
suposen el 95% de la nostra economia productiva, i a millorar
el funcionament i les condicions generals del mercat i facilitar
l’entrada de nous competidors.

Per altra banda, l’excés de càrregues també afecta ciutadans
i entitats sense ànim de lucre que pateixen els perjudicis d’una
administració massa complicada, massa burocratitzada.

El Consell Europeu que va tenir lloc la primavera del 2007
va convertir la simplificació administrativa en una de les línies
d’acció prioritària en la política econòmica europea,
concretament acordà que les càrregues de la legislació europea
s’havien de reduir un 25% per a l’any 2012. I en l’àmbit de les
Illes Balears, entenent que el producte interior brut és del 2,5%
de l’Estat, amb la reducció de càrregues del 25% fixat pel
Consell Europeu, s’estimaria un increment del producte interior
brut balear a finals del 2012 de 492,9 milions d’euros, per tant
no és aquesta una qüestió menor. A més, en aquesta qüestió
també va incidir el conseller d’Administracions Públiques a
petició d’una pregunta parlamentària.

Senyors diputats, en el marc de la Directiva 2006/123 de la
Comunitat Europea, en el marc de l’article 35.f) de la Llei de
règim jurídic de l’administració i del procediment administratiu
comú, de la Llei 12/2010, de transposició de la comunitat
autònoma de les Illes Balears d’aquesta Directiva, i de la Llei de
la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, el
nostre Govern aprovà, el passat mes de novembre, el primer Pla
director de simplificació administrativa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, una passa més -el segon-, una
passa més per fer front a aquests objectius assolits pel nostre
Govern i per la Unió Europea.

Aquests objectius que es marquen dins el pla, a més de fer
una exposició d’aquelles actuacions que s’han d’acomplir en un
curt, mitjà i llarg termini, pretenen actuar sobre la normativa per
afavorir la seguretat jurídica, amb claredat de normes,
eliminació de contradiccions i millora de la difusió; pretenen
eliminar tràmits innecessaris; quantificar econòmicament
l’efecte dels procediments i els tràmits; reduir i simplificar
processos; reduir càrregues administratives de les empreses i
dels ciutadans; reduir el temps de resolució i establir
procediments i tràmits proporcionals a l’objecte. En aquest
sentit, fèiem referència a l’ampliació de l’extensió de la
declaració responsable per evitar documentació i l’eliminació de
l’aportació de determinats documents a l’inici del procediment.

És per això necessari que donem una passa més perquè surti
endavant el Decret de mesures per a la simplificació documental
en els procediments administratius. Per això, el Grup
Parlamentari Popular presenta aquesta proposició no de llei, en
la qual ens referim, concretament, a la reducció de càrregues, en
aquest cas, a la supressió d’obligacions d’informació que es
puguin considerar innecessàries o prescindibles, parlam de
suprimir l’obligació d’aportar determinada documentació, o
mitjançant la substitució d’aquesta documentació per
declaracions responsables.

Per declaració responsable entenem el document subscrit per
l’interessat en el qual declara, sota la seva responsabilitat, que
disposa de la documentació que acredita el compliment dels
requisits legals. Aquests requisits, evidentment, hauran de ser
recollits de manera expressa i totalment clara i precisa a la
corresponent declaració, ja que del contrari ens podríem trobar
una situació d’inseguretat jurídica. Per aquest motiu, serà molt
important la regulació reglamentària del Catàleg de
simplificació documental, que s’ha creat per la Llei 4/2011, de
la bona administració i del bon govern, i que es tracta d’un
catàleg en el qual hauran de figurar els documents d’obligada
presentació, els quals se suprimeixen o substitueixen per la
presentació de declaracions responsables.

Avui en dia les tecnologies de la informació i de les
comunicacions fan possible donar una passa més en el
reconeixement del dret que té el ciutadà a una administració
accessible i simplificada. Sent una prioritat, com demostra el
Govern de les Illes Balears, be a través de la coordinació i
implantació de mesures internes de comunicació o be mitjançant
la celebració d’instruments de colAlaboració quan les dades i
documents es trobin dins l’àmbit competencial d’una altra
administració pública.

Evidentment, sense coordinació entre les distintes
administracions els objectius d’aquestes normatives no es poden
assolir, i per aquest motiu hem introduït el tercer punt a la
proposició no de llei, on instam les diferents administracions
públiques que es coordinin amb les actuacions realitzades pel
Govern, ja que si no es dóna aquesta colAlaboració no es podran
assolir aquests objectius traçats.

La simplificació administrativa és una tasca que ens
compromet a tots, independentment de l’administració de què
es tracti o del partit polític al qual es pugui pertànyer; sense
importar si els partits es troben a l’oposició o al Govern, és un
compromís que hem d’assolir absolutament tots. I és per això
que demanam, des de la responsabilitat, el suport de tots els
grups parlamentaris a aquesta proposició no de llei que sense
dubte es redacta amb la millor de les intencions, no hi ha dobles
intencions, i que es redacta per fer la vida un poquet més fàcil
a les empreses i als ciutadans. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. Pel Grup Parlamentari Socialista,
per defensar l’esmena RGE núm. 1112/12, té la paraula la Sra.
Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular, amb aquesta proposició no de llei,
demana al Parlament que doni el seu total suport a una iniciativa
del Govern que no s’ha dut a terme, que no s’ha tramitat i que
no ha anat enlloc. Amb aquesta iniciativa el Grup Parlamentari
Popular posa en evidència el Govern i confirma les nostres tesis,
tenim un Govern que no fa res, un Govern que no governa, un
Govern que ni tan sols fa allò que li encomana la llei i que es
podria fer a cost zero!, a cost zero perquè es podria fer amb els
recursos propis, perquè es podria haver ja una norma que seria
positiva per a la racionalització administrativa però que no l’han
feta.
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La proposició no de llei del Partit Popular es va registrar el
dia 29 de juliol de 2011, és a dir, fa set mesos. Durant tot aquest
temps el Govern de les Illes Balears, i més concretament la
Conselleria d’Administracions Públiques, no ha avançat ni una
passa en la tramitació del decret de mesures per la simplificació
documental en els procediments administratius, el qual el Grup
Parlamentari Popular pretén que obtingui el total suport del
Parlament de les Illes Balears. Per més que hem cercat a totes
les webs i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al BOIB, no
hem trobat enlloc ni l’aprovació d’aquest decret, ni cap dels
tràmits obligatoris establerts legalment per a l’elaboració i
l’aprovació dels reglaments. Hem trobat un llistat, això sí, de
normes de simplificació administrativa d’altres comunitats
autònomes -Catalunya, Cantàbria, Ajuntament de Madrid,
Andalusia, Castella-La Manxa, Canàries...-, però res de les Illes
Balears.

I això que si atenem al contingut de la proposició no de llei
i a la data en què es va registrar, aquest decret ja podria estar
aprovat, perquè fa més de set mesos que varen registrar la
possibilitat de donar el total suport al Govern per una iniciativa
que no ha avançat. No hem trobat cap document, cap
avantprojecte que s’hagi donat a conèixer ni que hagi tengut
audiència pública, ni que s’hagi tramès a les conselleries o a
l’Advocacia de la comunitat autònoma perquè l’informassin.
Evidentment, i atès que encara no hi ha ni el projecte ni
l’avantprojecte, tampoc no s’ha tramès al Consell Econòmic i
Social i tampoc no s’ha tramès al Consell Consultiu, que són
tràmits obligatoris per a una norma d’aquestes característiques.
En definitiva allò que s’ha constatat és que no s’ha dut a terme
en set mesos cap dels tràmits obligatòries que la llei preveu per
a l’elaboració i l’aprovació d’una norma reglamentària, i això
que allà diu, a la PNL, es diu que s’havia iniciat alguna cosa,
però és una iniciativa desconeguda, una iniciativa inexistent,
una iniciativa que en set mesos no ha abandonat el món de les
idees, i que ni tan sols no sabem si s’hi manté. Malgrat això el
Grup Parlamentari Popular pretén avui que el Parlament hi
manifesti el seu total suport! 

Això sí, ens diuen ara que el conseller d’Administracions
Públiques ha tengut una altra idea, una altra iniciativa i ha
ordenat en aquests dies, en el mes de febrer, fa poc, l’inici d’un
estudi! Senyores i senyors diputats, passarem l’arada davant el
bou, com deim en bon mallorquí, si donam el nostre total suport
a una simple idea del Govern que no s’ha duit a la pràctica, a
l’inici d’uns tràmits, així ho diu la PNL, a l’inici d’uns tràmits
que no han tengut cap continuïtat, si és que es varen dur a terme,
perquè no hi ha cap evidència que fos així. En definitiva, farem
el ridícul més espantós si el Parlament de les Illes Balears dóna
el seu total suport a una iniciativa inexistent que no ha arribat a
cap port.

Senyores i senyors diputats, qualsevol funcionari que ha
passat una oposició, de qualsevol grup funcionarial al qual
pretén accedir, ha estudiat el funcionament de les nostres
institucions bàsiques, del Parlament i del Govern. Al Govern, li
correspon exercir la funció executiva i la potestat reglamentària
en totes aquelles matèries la competència de les quals li és
atribuïda per l’Estatut d’Autonomia i per les lleis; el Govern
compta amb el suport del Parlament, que li ve donat a través de
la votació d’investidura del Parlament, i al qual es pot demanar
la confiança per a qüestions de singular importància. No calen
manifestacions parlamentàries de suport que no siguin referides
a qüestions d’importància cabdal i respecte de les quals hi hagi
alguna evidència, alguna evidència quant a la tramitació. El
Parlament no ha d’intervenir per donar suport a l’activitat
ordinària i quotidiana del Govern, no cal aplaudir allò que és
l’exercici ordinari de les competències del Govern, com si el fet
que el Govern compleixi la seva obligació fos tan extraordinari
que precisa manifestacions de suport del Parlament. No és
aquesta la funció del Parlament tal com l’entén el Grup
Socialista.

Al Parlament, que representa el poble de les Illes Balears, li
correspon exercir la funció legislativa, l’aprovació dels
pressuposts i el control de l’acció de govern. Les proposicions
no de llei, que estan regulades en el Reglament, són instruments
a través dels quals els grups formulen propostes de resolució a
la cambra, en paraules textuals del Reglament, que també
preveu que si una proposició prospera, la comissió a la qual
correspongui ha de controlar-ne el compliment; no sé què
controlaríem, en aquest cas, si aquesta proposició no de llei
prospera.

Això és així perquè allò que s’espera de les proposicions no
de llei és que contenguin proposicions de fer alguna, el
compliment de la qual després se sotmet a control; no s’espera
que serveixin per aplaudir com si fos una cosa extraordinària
l’activitat ordinària del Govern, en aquest cas l’exercici de la
potestat reglamentària en estat embrionari. Les proposicions no
de llei no haurien de ser simples declaracions institucionals
buides de contingut que no serveixen per a res, que no aporten
res i que no impulsen res, com és el cas d’aquesta si es manté en
els termes originals. Això davalla el nivell d’aquesta cambra i
ens posa en evidència a tots. Creim que es fa un ús pervers d’un
instrument parlamentari com és una proposició no de llei
simplement per donar suport a idees del Govern que no tenen
cap plasmació pràctica. Això no pot ser l’objectiu d’una
proposició no de llei, i això és una proposició no de llei
d’autobombo, per aplaudir una idea com si fos una cosa
extraordinària, quan no és més que el compliment d’una
obligació.

Aquesta PNL ha fet palesa la inactivitat del Govern. No
s’han fet els deures, un govern que no ha donat compliment a
les previsions que en aquesta matèria s’estableixen a la Llei de
bona administració i de bon govern. Certament, quant a la
simplificació documental, a la Llei del bon govern es crea un
catàleg de simplificació documental com a inventari públic de
documents, l’obligació d’aportació dels quals queda suprimida
o substituïda per la presentació de declaracions responsables, un
catàleg que hauria d’estar publicat al BOIB i que hauria d’estar
a disposició de les persones interessades a la pàgina web de
l’Administració autonòmica i no s’ha fet. La Conselleria
d’Administracions Públiques no ha complert tampoc la seva
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obligació legal que facilitaria el compliment de la lletra f) de
l’article 35 de la Llei 30/92 a la qual fa referència l’exposició de
motius de la PNL.

Cert és que en matèria de simplificació administrativa la
Conselleria d’Administracions Públiques està donant ara
publicitat i fent presentacions del que denomina el primer pla
director de simplificació administrativa, que ha pogut elaborar
gràcies a la tasca importantíssima que en aquesta matèria es va
dur a terme des de la Direcció General de Qualitat durant la
passada legislatura i que ha pogut aprofitar. Va ser durant la
passada legislatura quan es va elaborar, amb un esforç de
participació molt important, el primer pla director de
simplificació i reducció de càrregues administratives, que
s’emmarcava dins el segon pla estratègic de qualitat 2007-2014.
Aquest pla director, aquest primer pla que es va presentar
públicament la primavera passada, ha servit de base i
d’antecedents d’allò que ara el nou govern també li diu primer
pla director, però que no és el primer sinó el segon, i nosaltres
estam satisfets que aquesta feina pugui tenir continuïtat i que
s’utilitzi tot el material elaborat, perquè això significa que
s’aprofiten els recursos públics, però ens hauria agradat més, per
simple lleialtat institucional, que s’hagués reconegut la feina
feta amb la continuïtat de la numeració, i reconeixent que en
aquest moment estam davant el segon pla de simplificació
administrativa, encara que sigui el primer pla del govern del
president Bauzá, no tan ambiciós, certament.

Però això té poca importància. Allò que importa a la
ciutadania és que la simplificació i la reducció de càrregues
administratives es mantengui com una prioritat del Govern,
perquè és un mecanisme d’impuls a l’economia, sí, i perquè serà
un instrument de millora per al servei dels ciutadans ara que
estam tan mancats de polítiques actives. Però perquè la
simplificació administrativa sigui una realitat no basta fer un pla
i donar-li publicat, cal desenvolupar-lo, cal aplicar les mesures
que s’hi contenen, entre les quals, sí, hi ha l’elaboració i
l’aprovació d’un decret de mesures per la simplificació
documental en els procediments administratius, però aquest
decret, aquest decret al qual vol donar suport el Partit Popular,
dista molt de ser una realitat, i si a finals de febrer de 2012 ens
trobam que aquest decret no s’ha aprovat, no s’ha tramitat, ni
tan sols no es coneix cap esborrany, cap avantprojecte o cap
document, no ens sembla adient que el Parlament mostri ara el
seu total suport a cegues, a cegues totalment, i en referència a
uns tràmits embrionaris que suposadament es dugueren a terme
el juliol de 2011, que es quan es va registrar la proposició no de
llei.

Per què troben vostès, senyores diputades i senyors diputats,
que el Parlament ha de donar el seu total suport a uns tràmits
iniciats fa set mesos, dels quals no ho ha cap constància ni cap
evidència, i que no s’han plasmat en cap document públic en tot
aquest temps? No ho troben molt fort, que el Parlament mostri
el seu total suport a una iniciativa que des del mes de juliol del
2011 fins a avui, 21 de febrer de 2012, no s’ha duit a la pràctica
ni tan sols indiciàriament?

Sr. Diputat, si el decret de mesures per la simplificació
documental en els procediments administratius no s’ha aprovat
i tan sols no s’ha tramitat, si aquest decret no existeix en el món
del dret, hauríem d’instar el Govern perquè l’elabori i l’aprovi,
no fer manifestacions de suport ni aplaudiments abans d’hora.
Si no és per instar el Govern perquè elabori i aprovi aquest
decret més val retirar aquesta proposició no de llei; que s’ajorni
fins que aquesta norma sigui una realitat, i li avanç que, llavors,
aleshores sí tendrà el suport del Grup Parlamentari Socialista.
Però si no la retiren ni tampoc no accepten una modificació,
correm el risc que ens facin glosses, perquè els mitjans de
comunicació ja fan befa de l’autobombo que es practica en
aquesta cambra, i no se’ns hauria d’anar la mà.

Per la nostra banda retiram l’esmena presentada, respecte de
la qual no hem aconseguit un acord transaccional. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

(Petit aldarull)

Intervenció del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca per fixar la posició. Té la paraula el
Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
aquesta proposició no de llei se’ns proposa donar el total suport
a tràmits iniciats -cosa que no sabem- tràmits iniciats pel
Govern de les Illes Balears per tal d’aprovar un decret de
mesures per la simplificació administrativa, i també se’ns
demana instar el Govern de les Illes a continuar fent feina, una
feina que coneixem, de manera eficaç.

La veritat és que no sé si donar l’enhorabona, si callar... La
veritat és que no sé ni per on començar, la veritat és que no hi
ha qui l’entengui, i a pesar de les bones intencions que es diuen
des del Partit Popular que hi ha darrere aquesta proposició no de
llei. 

Quin és l’objectiu d’aquesta proposta? Si l’objectiu és
avançar per la simplificació administrativa, tenim una llei, la
Llei 4/2011, del 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears, en la qual s’estableixen i es
desenvolupen els principis del que ha de ser una bona
administració, una llei aprovada per unanimitat i que ara,
governi qui governi, correspon desenvolupar. Bé, idò, aquesta
llei a l’article 3 exposa els principis generals que han de regir
una bona administració, i parla de vocació de servei públic, de
participació ciutadana, d’informació administrativa, de
transparència, etc., etc., i de simplicitat; diu de la simplicitat que
l’Administració de la comunitat autònoma ha d’utilitzar les
tècniques i els mètodes que permetin la simplificació de tràmits,
l’eliminació de procediments innecessaris i la disminució del
temps de resposta; les normes i els procediments administratius
han de ser clars i comprensibles per a la ciutadania. Aquesta és
la definició de manual, és la definició que trobarem en els
estudis de grau d’administració, i també a dret administratiu. 
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Hi estem d’acord, en açò? Sí, sense cap dubte; estam
convençuts que hem de treballar per aconseguir una
administració més àgil, més eficaç i més eficient, i sobretot que
satisfaci les necessitats de la ciutadania. Ara bé, crec que també
val a dir, vist els termes dels acords, que la simplificació és un
criteri necessari però no suficient per parlar d’una bona
administració. Cal simplificar, efectivament, per reduir costos
i temps, però sense renunciar a la transparència, a l’eficàcia, a
la seguretat jurídica, a les garanties públiques i a la votació de
servei públic, i sobretot no cal confondre simplificació
administrativa amb altres coses: amb renúncies i amb canvis
d’objectius polítics o, si es vol, amb desregulació. 

Però, bé, acabem primer d’analitzar aquesta primera
pretensió de la proposició no de llei de donar suport
inqüestionable a la tasca del Govern en el sentit de la
simplificació administrativa, i en aquest sentit cal demanar-se
què ha fet el Govern perquè se’ns demani un suport tan
inqüestionable. Açò, açò és el que ha fet, el primer pla director,
que no és el primer pla director, però que vol tirar endavant allò
que ja mana la Llei del bon govern. Bé, idò, la Conselleria
d’Administracions Públiques ha redactat i ha difós aquest
document, un document que és simplement d’objectius i
procediments, que es fonamenta en l’esmentada llei; és un
document teòric i formal de treball, per tant només podem
analitzar açò, el document, perquè la praxi encara està per
veure, per desenvolupar i per avaluar. És per açò que sembla
més bé absurd que raonable que es demani suport a un
document i no a la seva materialització i als seus resultats.

Però és que, a més, el document esmentat que el Govern
utilitza com a instrument de simplificació administrativa, és
pèssim, un document que té tots els defectes d’allò que proposa
resoldre: no és clar, no és sintètic, és redundant, repetitiu fins a
l’avorriment, i al final allò que realment és el pla director són 15
pàgines a mitja pàgina, a mitja cara, inconcretes, sense anàlisi
de diagnosi, sense diagnosi, sense fer referència als
procediments, etc., etc. Lògicament no, no podem donar suport
a 15 pàgines redundants, inconcretes i genèriques, i molt manco
podem donar suport a una simplificació administrativa que no
coneixem en la seva concreció i en la seva aplicació. 

Però especialment també per una segona qüestió no podem
donar suport a aquesta proposta: l’ús que sí coneixem per part
del Govern és d’una falsa simplificació administrativa. Cal
eliminar obligacions d’informació obsoletes, innecessàries,
supèrflues, reiteratives; les obligacions d’informació han de ser
les mínimes, les imprescindibles, efectivament, per fer realitat
els beneficis de la legislació, però mai al revés, és a dir, mai
reduir obligacions que retallin en garanties l’interès general. Dit
d’una altra manera, no podem confondre la simplificació amb
la desregulació. Cal eliminar allò innecessari, però cal
salvaguardar les raons de l’interès general, com tot allò que té
a veure amb la salut pública, amb el frau, amb els drets dels
treballadors, amb els consumidors, etc.

Quina és la realitat que veim?, quina és la realitat de la
simplificació administrativa que després és desregulació? Un
avantprojecte de llei general turística que a l’article 4 parla de
reducció de tràmits i simplificació de procediments; perdó, parla
de reducción de trámites y simplificación de procedimientos,
només es va exposar en llengua castellana, només; però allò que
realment concreta són les actuacions que es podran dur a terme
en sòl rústic sense la declaració d’interès general i sense l’estudi
d’impacte ambiental. Ens parlen de realitats que simplificació
que són desregulació: el Decret Llei de mesures urgents per a
l’ordenació urbanística sostenible, un decret que permet als
ajuntaments fer modificacions en el planejament sense haver-se
d’adaptar al PTI. O un decret que permet no tenir el catàleg de
patrimoni actualitzat per poder aprovar modificacions al
planejament. Una altra vegada es parla de simplificació, però el
que realment es vol dir és desregulació.

Per tant, si parlam en aquest debat d’autèntica simplificació
administrativa, facin primer vostès la feina, presentin-nos un
document digne i comencin a executar posant un poquet de zel
en aquesta terra, on no hi ha manera d’entendre i d’executar i de
veure allò que realment, allò que constantment pregonen.

I si parlam també d’aquesta simplificació desregulació, la
qual veim com a realitat per part del Partit Popular, veim també
com vostès l’utilitzen amb decrets lleis i avantprojectes de llei
en els quals no parlen clar. Nosaltres els demanam que parlin
clar i diguin les coses pel seu nom, perquè amb tanta demagògia
i tants d’eufemismes són capaços de proposar l’eliminació de
l’oficialitat del català a les nostres terres simplement per
simplificació administrativa. Per a vostès simplificar és eliminar
tot allò que els molesta, políticament, no administrativament.
Facin, facin la feina, siguin transparents, siguin clars, siguin
ràpids, però duguin-nos propostes concretes, clares, on realment
els ciutadans vegin resultats, i no ens facin perdre el temps i els
doblers, el temps i els doblers dels ciutadans, amb propostes
sense cap contingut.

I per acabar els diré el que realment és simplificació
administrativa i que els ciutadans pateixen dia a dia, i és una
realitat d’un ciutadà: un ciutadà dia 20 de desembre s’adreçava
a renovar la targeta sanitària; se li donava dia per al 20 de
febrer, fa pocs dies; se li emplenaven els impresos i aquests
impresos el remetien a pagar al banc els 10 euros, i tenia cita per
a dia 8 de març a les 14 hores per anar a recollir la targeta
sanitària; dos mesos i mig; tres, quatre visites si comptam el
banc, 10 euros, d’un tràmit que fa pocs mesos es podia fer en
escassos minuts, en 3 minuts escassos estava fet. Açò és la
simplificació administrativa que per ara constatam i constaten
els ciutadans. Per tant duguin fets, duguin fets, duguin realitats
que realment es puguin explicar en termes de simplificació
administrativa, i després no tindrem cap problema, lloarem
aquest govern que ha aconseguit açò que efectivament és un
objectiu compartit, comú, i que ja s’expressa a la Llei 4/2011,
del bon govern, en la qual nosaltres vàrem participar i assumim.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Rubio...

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. He de reconèixer la meva
sorpresa i perplexitat per l’actitud de les forces polítiques de
l’oposició. És que vostès no tenen remei!, no tenen remei! És a
dir, si nosaltres tenim una actitud més crítica i més dura els
sembla malament, i si nosaltres tenim una actitud més
constructiva, de proposar, de convidar que vostès venguin a la
bona tasca que està fent el Govern de les Illes Balears, també els
va malament. La veritat és que vostès no tenen remei!

(Aldarull)

Escoltin, facin-s’ho mirar! Perquè evidentment no és
possible que vostès ens reclamin diàleg, negociació, i quan
nosaltres volem negociar i dialogar, ens peguen una bufetada als
morros! Aquesta és la seva actitud. Per tant, d’aquesta manera
no anam enlloc!

Jo no sé, Sra. Aguiló, quin és el concepte que té de tràmit.
Jo crec que el concepte de tràmit es pot entendre com tota la
tasca que està desenvolupant la Conselleria d’Administracions
Públiques, tota la tasca que es fa de coordinació, totes les visites
que s’han fet als consells insulars, a Eivissa, a Menorca, a
Formentera, a tots els ajuntaments de la nostra comunitat
autònoma, això són tràmits i això és important, què passa?, que
vostès tenien un decret que no l’havien consensuat amb ningú?
Ah! Idò qui ho ha fet malament és vostè, Sra. Aguiló, no aquest
govern.

Per tant, nosaltres defensam la tasca des del primer moment
d’un esborrany, que suposadament varen fer vostès, si vostè es
vol apuntar el mèrit, que era al fons d’un calaix. Si vostè creia
tant en la simplificació administrativa per què no va aprovar el
decret? Per què? Per tant, doni suport a aquesta iniciativa, clar
que sí, doni-li suport!

Miri, jo no em vull ficar en la professionalitat de ningú,
evidentment. Jo estic convençut que vostè de dret en sap més
que jo, però el que no sap és el que està fent el Govern de les
Illes Balears, jo no sé si vostè té uns informadors que no són els
oportuns ni els adients, no ho sé, tal vegada s’hauria de pensar
si els ha d’escoltar o no, però, Sra. Aguiló, aquest govern fa una
tasca extraordinària per la simplificació administrativa.

(Aldarull)

I el que fa és, primer de tot, l’aprovació d’un pla ..., vostès
diuen “és que aquest pla el vàrem començar nosaltres”. Qui ha
aprovat aquest pla?, el Govern del Partit Popular i punt, i això
els fa mal...

(Més aldarull)

I quin objectiu té aquest pla? Complir un seguit d’objectius,
i quin és un d’aquest objectius? El decret de simplificació
documental administrativa, en el qual aquest govern hi està fent
feina, el Grup Parlamentari Popular li dóna el seu suport i, per
tant, consideram que complim amb els objectius.

Per tant, jo crec que la seva estratègia ha quedat molt clara
i molt marcada en el plenari d’avui. Vostès no volen diàleg, no
volen diàleg! Vostès diuen no a tot, amb crítica, sense crítica,
amb crides a la responsabilitat, sense crides a la responsabilitat.
Avui ens han demostrat amb aquesta proposició no de llei, que
era perfectament assumible per vostès, que ens hauríem pogut
posar d’acord perquè unànimement aquest parlament fes una
crida a la simplificació administrativa, per tant, continuam fent
feina amb la tasca que desenvolupa aquest govern. Per això el
primer punt, és a dir, nosaltres donam total suport als tràmits
iniciats pel Govern de les Illes Balears per aprovar el decret de
mesures, perquè és que des del primer dia el Govern de les Illes
Balears, Sra. Aguiló, va començar a reunir-se amb el Consell de
Mallorca, amb els ajuntaments, des del primer dia, una altra
cosa és que vostè no llegeixi la premsa, que tal vegada és
possible.

El segon punt, el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que continuï fent feina de manera
eficaç per la simplificació i reducció de càrregues
administratives. Per què aquest punt? Perquè això és una cosa
progressiva. El pla, jo crec que vostès no l’han llegit ni l’han
entès, no es pot fer en un sol acte, sinó que és una consecució
d’actes que s’ha de dilatar en un termini de temps que fixa a
més el pla fins el 2015. Per tant, és el que fa el Govern, no ho
pot fer el següent dia, es fa de manera progressiva i per això el
segon punt.

I el tercer punt, perquè la simplificació administrativa s’ha
de fer en coordinació amb totes les administracions públiques
que és precisament la tasca que fa el Govern de les Illes Balears.

Per tant, no hi ha motiu per tenir aquesta actitud. Vostès no
poden exigir al grup parlamentari un altre to i després vostès
tenen un to crispat a l’exposició, a més no tenia raó de ser en
aquesta proposició no de llei, que perfectament assumible. Per
tant, vostès han quedat retratats. Nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular volem, des de la responsabilitat, donar
suport a la tasca que fa el Govern, que té moltes dificultats, i no
ens hem d’alegrar de les dificultats que té el Govern, ni de
retreure rèdits polítics que vostès ho saben fer molt bé, sinó que
hem d’ajudar el Govern i jo crec que aquesta era una bona
ocasió per fer-ho.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio.

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, passarem a la
votació. Votam.

32 vots a favor, 23 en contra i 1 abstenció.

Per tant, aquesta Proposició no de llei RGE núm. 2356/11
queda aprovada.

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

Moltes gràcies.
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