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EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Per favor, si són
tan amables, ... Si els sembla bé començarem la sessió d’avui.
El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

I.1) Pregunta RGE núm. 1959/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa María Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a integració de la població immigrada en
els municipis de la part forana.
Primera pregunta, RGE núm. 1959/12, relativa a integració
de la població immigrada en els municipis de la part forana, que
formula la diputada Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. BAUZÁ I COLOM:
Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats. La
cooperación entre la administración de la comunidad autónoma
y las entidades locales es un elemento clave para conseguir una
política integral de inmigración. Hasta la fecha actual esta
cooperación se ha venido materializando a través de
convocatorias de subvenciones. La administración actual quiere
potenciar y fortalecer los programas ejecutados por las
entidades locales en materia de atención a nuestros recién
llegados, ya que son éstas las que en primera instancia les
atienden.
El marco de cooperación para el desarrollo de actuaciones
realizadas por las entidades locales dirigidas a la acogida e
integración de inmigrantes es el instrumento al que deben
adherirse los ayuntamientos para optar a un convenio
instrumental entre la entidad local y la Consejería de
Presidencia. La figura del convenio permite una mayor
estabilidad de los programas que desarrollan las entidades
locales ya que son plurianuales y proporciona una mayor
agilidad al trámite jurídico-administrativo.
Teniendo en cuenta el tiempo y la eficacia con que las
corporaciones locales han venido ejerciendo esta competencia,
a la insuficiencia de medios de la Dirección General de
Cooperación e Inmigración para desarrollar esta tarea, ya que
nuestra comunidad autónoma es pluriinsular, la mencionada
competencia seguirá siendo ejercida por las corporaciones
locales. Respecto al importe presupuestario destinado a estos
convenios es de un millón y medio de euros, siendo la
convocatoria de subvenciones del año 2011 de un millón de
euros. Esto ha supuesto un incremento de 500.000 euros, lo que
demuestra el esfuerzo y la apuesta de la actual administración
hacia las políticas municipales en materia de integración y
acogida de la población inmigrada.
Sr. Conseller, ¿nos podría explicar que acciones lleva a cabo
la Conselleria de Presidencia en materia de integración de la
población inmigrada en los municipios de la part forana?
Gracias.

1255

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):
Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sra. Diputada, todos los
aquí presentes somos conscientes del importante papel que
juegan las entidades locales en materia de integración de la
población inmigrada, al ser ésta la administración más próxima
al ciudadano, es por ello que la cooperación entre todas las
administraciones públicas es esencial y muy especialmente entre
las entidades locales y el Gobierno de la comunidad autónoma.
El objetivo de las políticas de inmigración no es otro que
garantizar la cohesión social a través de una serie de medidas
que garanticen la integración social y laboral, facilitando la
igualdad real de oportunidades y el acceso a los servicios
públicos de los recién llegados. Estas medidas van desde la
alfabetización funcional de las familias, el refuerzo escolar para
los alumnos de primaria y secundaria, al refuerzo de los
servicios sociales en materia de salud, vivienda y ocupación.
Para ponerle sólo un ejemplo puedo decirle que en las
mancomunidades de Es Raiguer y de Es Pla llevamos ya más de
3.250 actuaciones.
Sinceramente, creo que el esfuerzo que estamos haciendo
desde el Govern y el que llevan a cabo los ayuntamientos
garantizan la correcta atención a un colectivo vulnerable y
necesitado de una atención especial.
Muchísimas gracias.
I.2) Pregunta RGE núm. 1961/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Vallès i Ramis, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nous itineraris en el parc natural de la
península de Llevant.
EL SR. PRESIDENT:
Segona pregunta, RGE núm. 1961/12, relativa a nous
itineraris en el parc natural de la península de Llevant, que
formula la diputada Sra. Antònia Vallés i Ramis del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. VALLÉS I RAMIS:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
parc natural de la península de Llevant està situat,
principalment, en el municipi d’Artà, tot i que en formen part
també els pobles de Son Servera, Capdepera, Sant Llorenç i
Santa Margalida. Fou declarat com a tal dia 9 de novembre de
2001 i consta d’una superfície de 1.600 hectàrees
aproximadament. Amb una afluència de 30.000 visitants a l’any
ofereix al públic una àrea recreativa, una zona d’acampada, tres
refugis de muntanya i, fins fa poc, onze itineraris senyalitzats.
Ara ja són tretze els itineraris, gràcies a l’ampliació que s’ha
duit a terme amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient
i l’Obra Social de La Caixa. Aquests itineraris compten amb la
possibilitat de visitar-los amb l’ajuda d’autoguies que contenen
narracions explicatives de la zona i l’espai, disponibles en
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diferents idiomes, les quals es poden descarregar al mòbil o per
internet.
L’ampliació de les rutes ofereix als visitants noves
possibilitats de fer turisme rural o de muntanya i visitar indrets
fins aleshores inaccessibles al públic en general. També es pot
accedir més fàcilment a platges verges integrades dins el parc,
com són el Matzoc, Cala Font Salada i S’Arenalet d’Aubarca.
Per tot això, demanam al conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Ordenació del Territori de la implantació de nous
itineraris en el parc natural de la península del Llevant.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament,
en el parc natural de la península del Llevant el passat dissabte
dia 10 de març, es varen inaugurar dos nous itineraris i
concretament es tracta de la pujada fins al puig d’Es Porrassar
i de la pujada fins a la Talaia Freda, el punt més alt del parc i de
tota la Serra del Llevant amb 565 metres.
El recorregut dels dos itineraris és de 700 metres el primer,
el del puig d’Es Porrassar, i 2.050 metre el segon, el de la
pujada a la Talaia Freda. D’aquesta manera s’amplia, com bé
vostè ha dit, el nombre d’itineraris que hi havia, que eren onze,
i ara passen a ser tretze. Actualment, aquests tretze itineraris es
troben completament senyalitzats, cosa que facilita molt les
excursions i fa que els visitants els puguin realitzar pel seu
compte.
Aquestes actuacions entren dins els objectius del Pla Balears
natura 2015, que vàrem presentar fa un parell de setmanes la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, que són
pràcticament dinamitzar i donar més qualitat d’oferta i ampliar
el públic objectiu per tal de créixer de manera ordenada en
aquells colAlectius que no són actualment visitants. Ens adonam
que tots els indrets, totes les finques públiques tenen moltes més
coses a fer i hi ha poca gent encara, molt poc percentatge, que
les gaudeix. Això ha semblat que s’ha quedat pràcticament
reduït a molta poca gent que les gaudeix -com dic-, i parl tant de
gent de Balears com de turistes.
Un altre dels objectius amb els quals treballam és el de crear
el model sostenible que permeti una millora constant tant en el
seu manteniment com en la conservació dels espais naturals, i
també posicionar els espais naturals i les finques públiques com
a referents dins l’activitat del turisme actiu, ajudant al
desenvolupament socioeconòmic dels municipis de tot l’entorn.
Hem de donar més difusió, que és el que feim o intentam fer
sempre quan cream coses noves, per donar més difusió i
notorietat a les activitats que es desenvolupen dins totes
aquestes àrees. Hem de recalcar que les dues actuacions que
hem duit a terme vénen gràcies a un conveni amb l’Obra Social
de La Caixa que, a més, crea nou llocs de feina per a persones
amb risc d’exclusió.

En definitiva, també vàrem posar en funcionament les
audioguies que permeten amb el mòbil mateix desplaçar-se per
diferents punts de l’itinerari i et conten un poc tot el que hi ha.
Jo crec que és molt positiu tot.
I.3) Pregunta RGE núm. 1971/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prioritats de la Conselleria d'Educació.
EL SR. PRESIDENT:
Tercera pregunta, RGE núm. 1971/12, relativa a prioritats de
la Conselleria d’Educació, que formula el diputat Sr. Cosme
Bonet i Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el
Sr. Diputat.
EL SR. BONET I BONET:
Gràcies, Sr. President. Sr. Bosch, el teníem pel més moderat,
però resultarà ser tan radical com els seus companys de Govern,
vistes les circulars que permet enviar als seus directors generals.
Volen obligar a retirar un símbol, com és la senyera
quadribarrada, de les façanes dels centres educatius, i nosaltres
volem saber si aquesta limitació de la llibertat d’expressió és
una prioritat per a vostè i sota quins arguments.
Moltes gràcies.
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):
Bon dia, president. Bon dia, Sr. Diputat. Respecte de la
primera part de la seva afirmació lògicament no hi entraré, què
s’entén per moderat o què s’entén per exaltat, lògicament el que
no volem és que hi hagi banderes d’una altra comunitat
autònoma dins els nostres centres educatius. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat.
EL SR. BONET I BONET:
Sr. Conseller, diuen que la senyera no és cap de les banderes
reconegudes per l’Estatut, però hauria de reconèixer que, si bé
no és una bandera oficial, sí és un símbol, un símbol de cultura
que engalana els carrers de ciutats i de pobles els dies de festa,
que vesteix taules carregades de llibres el Dia de Sant Jordi o
que els seus regidors passegen solemnement durant la festa de
l’Estendard. És un símbol de cultura, d’història i d’identitat
d’un poble. És per tot això que ara és una prioritat eliminar-ho
dels centres educatius? Ara resultarà que desequilibra drets
constitucionals? Ara resultarà que altera les relacions en el si de
la comunitat educativa?
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La Constitució no preveu cap limitació a la lliure expressió
i difusió d’idees i opinions per mor d’un suposat, suposat,
rerafons polític. Vostè és igual d’exigent amb la llibertat de
culte? Ha prohibit igualment expressions d’una determinada
religió? Jo crec que qui desequilibra els drets constitucionals és
vostè amb la seva circular que pens que vulnera la Constitució
i és antidemocràtica. Qui incompleix l’Estatut també és el seu
govern amb l’atac sistemàtic a la llengua pròpia.
És lògic que la comunitat educativa reaccioni quan les
decisions del Govern suposen una involució en el procés de
normalització, perquè mai cap govern no havia protagonitzat
una bateria de mesures com les que vostès impulsen per eradicar
la llengua catalana. Fer llevar els llaços no acabarà amb la
contestació massiva de la ciutadania que diumenge va donar un
nou exemple de protesta pacífica i democràtica, 50.000 nous
arguments perquè rectifiquin. No acabaran amb la contestació
sinó que amb actuacions com aquestes seguiran atiant el foc de
la confrontació sols pensant en un rèdit electoral. No ignorin els
que pensen diferent perquè entre d’ells hi ha dels seus. No
ignorin la massiva manifestació de diumenge. No actuïn des de
la supèrbia.
Vostès van de liberals, però devia ser per fer-se la foto amb
La Pepa, perquè han oblidats les llibertats civils, les llibertats
personals, les llibertats que són a l’origen de la democràcia. Els
hem recordar, com deia Orwell, que la llibertat d’expressió és
dir el que la gent no vol sentir, la llibertat d’expressió és la
capacitat de tot ciutadà de dir als poderosos que no hi estan
d’acord. I com que estam en una democràcia ho hauran
d’acceptar. No els en queda d’altra que respectar les llibertats
consagrades en la Constitució i per tant -acab- escoltin i
rectifiquin.
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Vostès volen utilitzar l’escola per a una cosa que jo pretenc
que no s’utilitzi, que sigui un espai comú on tots els que pensam
igual i diferents, ens hi trobem. Vostès volen que uns
determinats colAlectius, i els puc cercar tota una sèrie de correus
firmats, signats per qui els posava en marxa, volien que l’escola
es convertís en allò que no és. Jo el que pretenc és tot el
contrari, que al carrer, a la premsa, aquí, aquí hem de fer el
debat polític, dins l’escola pública, no.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
I.4) Pregunta RGE núm. 1970/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pagament de deutes als ajuntaments.
EL SR. PRESIDENT:
Quarta pregunta, RGE núm. 1970/12, relativa a pagaments
de deutes als ajuntaments, que formula el diputat Sr. Joan
Boned i Roig del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el
Sr. Diputat.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, mai, crec que mai
alguna cosa inexistent no ha estat objecte de tanta atenció en
aquest parlament, i parl del calendari, del famós calendari, de
pagaments, que és important per als proveïdors i segurament
igual d’important, com vostè ja deu saber, per als ajuntaments
d’aquestes illes. Per això, volíem conèixer, quin és el calendari
de pagaments d’allò que es deu als ajuntaments que té previst el
Govern de les Illes Balears?

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.
Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):
Estic gairebé d’acord amb quasi tot el que ha dit manco que
es faci dins l’escola, que és el que a vostès els preocupa, que
l’escola en lloc de ser un espai on hi càpiguen tots els que
creuen en la defensa d’una determinada manera d’ensenyar la
llengua i els que creuen en una determinada manera de fer-ho
diferent es puguin trobar igual de bé; que a les escoles es
desenvolupin els currículums i no siguin caus on determinats
colAlectius creuen que poden ser capses de ressonàncies d’allò
que la ciutadania no els ha donat amb els seus vots, d’allò que
no els ha donat amb els seus vots.
(Petit aldarull)

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):
Sr. President. Sr. Diputat, el que tenim previst és arreglar els
comptes públics, ho hem dit moltes vegades, comptes públics
que vàrem trobar fets un autèntic desgavell. Hem de recordar,
una i altra vegada, perquè a vegades se’ns oblida, una i altra
vegada que en matèria d’ajuntaments el Partit Socialista amb els
seus associats va deixar un deute important, va retirar les
partides del fons de cooperació municipal i a conseqüència
d’això nosaltres vàrem haver de dotar-les en el pressupost. A
partir d’aquí, el que feim és normalitzar tots els pagaments.
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, miri, agost de
2011, el president del Govern; setembre de 2011, la portaveu
del Grup Popular; octubre de 2011, el president i el
vicepresident del Govern, tots dos; febrer de 2012, el
vicepresident, novament vostè; això són promeses i anuncis del
calendari de pagament, totes elles pendents de complir. Per tant,
totes falses, tots els anuncis falsos.
Miri, Sr. Aguiló, vostès són els que enganen els proveïdors
amb aquest tema i al mateix temps també condicionen el present
i el futur dels ajuntaments perquè també estan pendents
d’aquests terminis. A més, no tan sols això sinó que a més
manipulen. Vostè mateix, miri, el passat dia 21 de febrer quan
se li va preguntar pel calendari de pagaments als ajuntaments
aquí al Parlament va dir que intentaria aprovar-lo l’abans
possible, no va concretar tampoc, com sol fer. Però abans va dir,
a més del que ha repetit avui també que varen trobar una
situació molt dolenta, que és cert, que hi havia una partida
bloquejada, va dir, per als ajuntaments. És a dir, que no hi era,
paraules seves, perquè va dir “allò que està bloquejat s’ha llevat
del pressupost”, figura al Diari de Sessions. I aquí és on vostè
torna a manipular i ja torna a enganar a aquest parlament i a tots
els ciutadans d’aquestes illes.
Miri, vostè aquest bloqueig el coneixia perquè el dia 24 de
maig el mateix conseller Manera ja el va anunciar i va avisar
que existia en seu parlamentària a la seva compareixença. Per
tant, vostè el que ha de dir en realitat, i perquè el coneix vostè
perfectament, és que aquest bloqueig igual que hi és, el govern
de torn el pot aixecar. Per tant, és voluntat política de fer efectiu
o no aquest compliment i complir amb els ajuntaments. A més,
hi ha una altra història, i és que hi ha prioritats. En moments de
crisi el Govern ha de prioritzar què fa efectiu, i és clar que
algunes coses sí que va trobar com finançar-les, 10 milions per
Acciona li vull recordar, entre d’altres, però és clar que els
ajuntaments no són la seva prioritat.
Miri, Sr. Conseller, faci allò que diu, deixi d’anunciar coses
que llavors incompleix perquè tots en sortim perjudicats, tots,
tots, els ajuntaments també. Sigui complidor.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr.
Vicepresident.
EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):
És realment preocupant la seva actitud, Sr. Diputat, realment
preocupant perquè vostè no sap què vol dir un bloqueig. Un
bloqueig vol dir que s’ha retirat la partida, i això ho varen fer
vostès. Varen retirar la partida. Varen retirar la partida.
(Petit aldarull)

A conseqüència d’això aquest govern va haver de fer
modificacions pressupostàries per incloure el 75%, el 75% del
fons de cooperació municipal que ja està pagat, 25 en el mes de
desembre, ja, ara, està pagats, 25% en el mes de desembre i
l’altra 50% entre finals del mes de febrer i principis del mes de
març. Ja està fet. Ja està fet. Però, a més, hem avançat partides
que tampoc no hi eren, que tampoc no hi eren, per a programes
d’acció social, programes que vostès prometien sabent que no
hi havia doblers. Les hem fet, 800.000 euros. També hem fet
programes d’ocupació, 800.000 euros més. I a la FELIB també
li hem abonat 400.000 euros perquè pugui dur a terme el seu
funcionament. Queda molt de recorregut per fer, és cert, però el
desgavell que vostès varen deixar és realment històric.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments i aldarull)
I.5) Pregunta RGE núm. 1975/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
interlocutòria del TSJ de Catalunya i ús del castellà al
sistema educatiu.
EL SR. PRESIDENT:
Cinquena pregunta, RGE núm. 1975/12, relativa a
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
ús del castellà al sistema educatiu, que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Té la paraula el Sr.
Diputat.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, diumenge érem molts,
molts. Milers i milers de mallorquins i de mallorquines
manifestant-nos perquè abandonin la croada per castellanitzar
Mallorca, per castellanitzar les Illes Balears. Una gentada dientlos que és aberrant que un govern vagi contra la llengua del seu
propi país. Sr. Bosch, ens direu que no us fa res? Com a
conseller de Cultura del país, com a màxim responsable de
promoure la seva llengua, no us fa res veure tants de ciutadans,
tants d’escriptors i artistes, que us retreuen els vostres atacs? No
n’estau empegueït? Sí, Sr. Bosch, no n’estau empegueït?
Ahir Josep Massot comparava la vostra política lingüística
amb la del franquisme. Avui Guillem Frontera els diu renegats.
Miquel Barceló, Agustí Villaronga, Simó Andreu, etc., no me’n
vull deixar cap. Fa unes setmanes ens sortireu amb excuses
jurídiques, dèieu que la sentència del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut de Catalunya us hi obligava. Per això, ara que el
Tribunal Superior de Catalunya ha aclarit que la sentència no
suposa tombar el sistema educatiu català us deman si heu
canviat de parer, però, sobretot us deman que deixeu de
perseguir la llengua catalana i us dediqueu a coses de més profit
com crear llocs de feina.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):
Crec que a la pregunta em demanava què opinava sobre la
resolució que acaba de treure en execució de sentència el
Superior de Justícia de Catalunya.
Respecte de la primera, que va dir claríssimament que
declarava el dret del recurrent -i llegesc textualment- “a que el
castellano se utilice como lengua vehicular en el sistema
educativo de la comunidad autónoma de Catalunya y en
consecuencia y para ello, la Generalitat deberá adoptar
cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de
enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de
la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional”.
Això és el que va dir el Suprem. En execució va tenir el
dubte el Tribunal Superior de Justícia i va dir a la Generalitat
que l’aplicàs totalment. Després la Generalitat fa un recurs i el
Tribunal Superior de Justícia reconeix que efectivament això
s’ha d’aplicar al recurrent. A partir d’aquí han començat a sortir
sentències, una darrere l’altra. El que pretenc és que això no
passi en aquesta comunitat.

A l’inrevés no. I vostè sap que aquí... miri aquesta cambra.
Demani-ho, tots sabem parlar, llegir i escriure en castellà.
Demani si tothom pot parlar aquí en català i demani per què? És
un model d’èxit, no hi tornen enrere!
Això és el que hi ha, tots els catalanoparlants sabem castellà,
però no tots els castellanoparlants saben català. És aquest el seu
model, Sr. Bosch?
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat...
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
El nostre president és l’enemic número 1 de la llengua
catalana, i això és una vergonya!
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat!
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS;
L’enemic número 1 de la llengua catalana!
Moltes gràcies.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

Sr. Diputat! Sr. Conseller.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Veig que continuarem. Nosaltres
també, Sr. Bosch, fa 300 anys del Decret de Nova Planta, i
nosaltres encara som aquí. Ja veig que els motius jurídics, Sr.
Conseller, només són una excusa, la interlocutòria ha deixat
claríssim que abasta un cert tracte a tres famílies catalanes i pot
continuar tot el sistema d’immersió del sistema català. Aquesta
és la interlocutòria i això és el que han dit els tribunals.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):
El primer que li demanaria seria que retiràs les darreres
paraules, perquè em pareix que estan fora de tot lloc i no em
correspon a mi contestar-li. Però en tot cas que consti en acta
que jo no accept personalment, ni com a part d’aquest govern
allò que ha dit del meu president.
(Aplaudiments)

Sr. Bosch, és una aberració separar els nins en aules
mallorquines i aules castellanes. Això sí que és polititzar
l’escola, si és això realment el que li preocupa. Els ho ha dit
tothom, els pares i les mares, les associacions d’alumnes, els ho
ha dit la patronal de la concertada, els ho han dit els mestres a
través dels seus representants, els ho han els directors, els ho ha
dit la Universitats, ho han dit els experts. Tots sabem que tots
els nins mallorquins de deu anys parlen, escriuen i llegeixen en
castellà, tots.
(Remor de veus)

En segon lloc, farem un parell de consideracions. Vostè està
molt segur que tots els alumnes de les Illes Balears s’expressen
correctament en castellà, però no en català. Jo tenc els meus
dubtes en ambdues llengües, en ambdues I em sap greu, però
d’allò que ens hauríem de preocupar...,
(Remor de veus)
Bé, jo crec que tots els parlamentaris dels distints partits
polítics que hi ha aquí que fan ús de la llengua que creuen
convenient emprar, també som fills d’un sistema que no
permetia que poguessin estudiar el català lliurement dins els
centres. Això gairebé no passa ara.
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Vostè sap que hi ha centres educatius a les Illes Balears que
no deixen fer fotocòpies en castellà al professor de llengua
castellana? Vostè sap que hi ha centres a les Illes Balears que
als infants als passadissos els diuen que per favor ...

govern, ja ha tingut lloc aquesta conferència sectorial, de cabdal
importància, ja que en el seu marc es debaten els projectes,
s’adopten criteris comuns, es fa el seguiment i l’avaluació de
l’aplicació de les normatives existents i es proposen
modificacions normatives.

(Remor de veus)
Els ho cont, els ho contaré si ho volen saber ... que no parlin
en castellà entre ells? Això també passa...
(Remor de veus)
També és ver que els nostres nivells de català i de castellà
no són òptims, no són òptims...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor!
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

També s’intercanvien experiències vinculades amb les
respectives polítiques públiques, s’analitzen els problemes
comuns detectats en l’execució de les normes, s’emprenen
mecanismes per a l’intercanvi d’informació estadística,
s’elaboren propostes i s’adopten acords respecte de problemes
comuns. Respecte de la participació en els assumptes
comunitaris europeus i en els fòrums internacionals, es
dissenyen els mecanismes de cooperació per garantir la
participació de les comunitats autònomes i informar-les sobre
les actuacions en aquest àmbit.
Sr. Conseller de Turisme, quina valoració fa de la
Conferència Sectorial de Turisme que va tenir lloc recentment?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Però deixar que els pares triïn la primera llengua
d’ensenyament és allò que farem possible l’any que ve, res més.
Si vostès no ho volen, presentin una iniciativa dient que no
volen que els pares triïn la primera llengua. És a dir, ens diguin
que volen modificar l’article 18 de la Llei de normalització.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
I.6) Pregunta RGE núm. 1966/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conferència sectorial de turisme.
EL SR. PRESIDENT:
Sisena pregunta RGE núm. 1966/12, relativa a conferència
sectorial de turisme que formula la diputada Sra. Lourdes Bosch
i Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.
LA SRA. BOSCH I ACARRETA:
Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
El passat 12 de març va tenir lloc a l’illa del Hierro la
Conferència Sectorial de Turisme, hi va assistir el ministre
d’Indústria, Energia i Turisme, la secretària d’Estat de Turisme
i els consellers responsables de la matèria de les diferents
comunitats autònomes.
Aquesta conferència sectorial es va institucionalitzar el
1995, amb la intenció que fos un fòrum de diàleg, participació
i colAlaboració per impulsar iniciatives en el sector. Malgrat el
règim de funcionament de la conferència, que estableix que s’ha
de reunir com a mínim un cop a l’any, el cert és que no es feia
des de 2010.
El Partit Popular, conscient de què el turisme és la nostra
principal indústria exportadora, valora el sector com a prioritari,
especialment en aquesta etapa actual tan complicada
econòmicament, ja que pot ser la clau per treure’ns de la crisi.
Per això, en només quatre mesos des que es va constituir el nou

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):
Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada. La
valoración es muy positiva. El secretario de Estado y el ministro
empezaron valorando y analizando las lineas maestras del Plan
integral nacional de turismo, con la intención de, según
comentaron, conseguir un crecimiento rápido y sostenido de la
productividad turística, conseguir que nuestro país sea
competitivo en este sector y propiciar así la inversión y la
creación de empleo.
El ministro también destacó la importancia de dar
protagonismo al sector privado, coincidiendo con nuestro
anuncio, nuestra linea marcada en la zona de la Playa de Palma
unos cuantos días antes. Por nuestra parte, la representación del
Gobierno balear, nosotros manifestamos nuestra satisfacción
porque en su día se tuvo en cuenta a la Playa de Palma como
uno de los proyecto piloto para la reconversión de las zonas
maduras, pero también señalé que en su momento las
circunstancias económicas eran muy distintas y que
considerábamos que quizás había llegado el momento de que,
cuando las condiciones presupuestarias y económicas lo
permitieran, ir analizando la posibilidad de extender ciertos
beneficios más generalistas a otras zonas maduras, que sin duda
existen en nuestra geografía española y que concretamente en
las Islas Baleares existen. Todos sabemos que hay otras zonas
maduras de Mallorca y de Ibiza que también serían totalmente
merecedoras de tratamientos similares al de la Playa de Palma
y así lo puse de manifiesto a nuestro ministro en la isla del
Hierro.
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Por otro lado también tuve la ocasión de comentar la
situación de la conectividad aérea, que aunque depende de
Fomento, está evidentemente vinculada al turismo; le expuse,
como saben ustedes, que había enviado una carta a la ministra
de Fomento, comentándole las dificultades que una persona de
la isla de Mallorca había tenido para ir a la isla del Hierro a una
reunión y comentándoles cómo se agravaba esta situación en el
caso de que esta persona hubiera sido de Menorca o Ibiza, y ya
no digo de Formentera.
También aproveché la ocasión para agradecer al Gobierno
central la sensibilidad en el tema de la conectividad aérea por el
tema de la rápida reacción en relación a la OSP de Menorca,
manifestando nuestro deseo y voluntad de que se extendiera
también a la isla de Ibiza. Y comenté la sugerencia que se le
había hecho a la ministra de Fomento en relación a la creación
de la Autoridad Aeroportuaria para la gestión de nuestros
aeropuertos.
Y por último, finalmente, solicité que se tuviera en cuenta al
turismo náutico de cruceros en el Plan integral.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
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haver hagut de pagar 30 milions d’euros, ens ha hipotecat el
futur.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Conseller, a veure, tal vegada la decisió va ser encertada o
no, però la decisió es va prendre. Es varen gastar 30 milions el
2009 per a unes instalAlacions de Sa Coma, la comandància i el
polvorí. El 2011 es firma un altre conveni de 2.300.000 euros
per rehabilitar tot una sèrie d’edificis -ho pot mirar en el BOE
de 19 d’abril del 2011, allà on queda clar que el Govern
colAlaborarà amb el consell insular per rehabilitar aquests
edificis per donar sortida i ús a l’escola d’idiomes. Està
claríssim, el punt 5 així ho diu.
Per tant, hi ha els diners, hi ha els diners, en una època en
què es retalla el sistema educatiu, en els programes més bàsics
i elementals, quan tenim una partida destinada en un conveni
finalista i, a més, en un termini de dos anys, i vostè ho sap, i ja
n’ha passat un, per invertir a l’escola d’idiomes. La veritat és
que crec que no s’estan esmerçant ni els esforços ni les ganes,
ni res.

Gràcies, Sr. Conseller.
I.7) Pregunta RGE núm. 1969/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte de Sa Coma.
Setena pregunta, RGE núm. 1969/12, relativa a projecte de
Sa Coma, que formula la diputada Sra. Esperança Marí i
Mayans del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

Jo també li aconsellaria que en comptes de dedicar aquests
esforços, per a mi completament inútils, a dedicar-se a llevar
llaços dels centres, posassin i buscassin solucions reals als
problemes de l’escola d’idiomes d’Eivissa. I, conseller, només
li record que el curricular de tots els centres educatius, els
projectes educatius de tots els centres educatius tenen, com la
seva constitució que és, en primer lloc, aprendre, conèixer,
respectar i estimar la llengua pròpia d’aquesta comunitat, i això
és la llengua catalana. En cap currículum de cap (...) educatiu hi
ha funcionar a través de les amenaces.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, president. Sr. Conseller, la situació de l’escola
d’idiomes d’Eivissa està en una situació complicada, difícil,
1.300 alumnes, 300 en llista d’espera, 22 aules bloquejades d’un
centre de secundària i, si no m’equivoc en aquest cas, crec que
el seu programa també buscava solució per a aquest problema.

Per tant, jo li demanaria que rectificassin aquestes actituds
i que treballassin per buscar solucions reals als problemes que
tenim, en una situació tan complicada com la que que vivim. I
li record que la dignitat del colAlectiu d’ensenyants arriba ja als
seus límits. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Ha passat un any, la solució sembla ser que no s’està
desencallant. I per això li demanam, una vegada que el projecte
de Sa Coma no preveu aquesta solució, quina és la que té
aquesta conselleria?

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):
Gràcies, Sra. Diputada. El problema, li he de reconèixer, és
que el tema està aturat per mor que jo crec que es va prendre
una decisió molt incorrecta quant a Sa Coma. És a dir, comprar
unes instalAlacions utilitzant fons estatutaris d’un antic quarter
militar d’Eivissa, on a molts d’indrets de l’Estat mitjançant
conveni per a la utilització dels espais no s’ha de pagar res,

Gràcies, Sra. Diputada, per aquesta resposta que té dos
vessants, un relacionat amb els currículums de llengua
catalana..., no sé si és perquè no vol que parlem de Sa Coma...,
perquè ... no, és que ... amb 30 milions d’euros, més 5 o 6 que
se n’han gastat en uns barracons que de moment han descobert
que no hi pot arribar ni fibra òptica per posar-hi una extensió
d’una escola universitària, ni hi cap l’escola d’idiomes, és una
de les pitjors decisions que s’han pres, perquè amb 35 milions
d’euros tendríem escola d’idiomes, escola d’adults i alguna cosa
més, amb 35 milions d’euros!
(Alguns aplaudiments)
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Així i tot, li diré que no és el mateix començar amb aquests
30 milions manco o començar amb menys 30 milions, perquè ja
en duim 35 de tudats, treballarem per suposat per donar-hi una
solució...
(Remor de veus)

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):

EL SR. PRESIDENT:
Per favor!
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):
... perquè com aquestes moltes, eh? Amb això també tendríem
resolt Es Pratet, també, amb 35 milions d’euros tendríem Es
Pratet construït, tal vegada Santa Eulàlia, l’escola d’idiomes i
l’escola d’adults. I no tenim res, més que 30 milions enterrats
allà. Li assegur que ho intentarem resoldre, però no és el mateix.

Sr. President. Sra. Diputada, el més positiu d’aquesta
reforma laboral és que deixam de banda un camí que s’ha
mostrat altament ineficient, un camí que ens tenia ancorats 30
anys enrere i que ens mantenia en una situació immobilista i en
un atur desmesurat, per encetar un camí nou, un camí que ens ha
de posar a l’alçada dels països més eficients del nostre entorn.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada.

I quant a la segona part, si torna a enumerar tot allò que ha
dit que constitueix el currículum propi de la llengua catalana de
la nostra comunitat, hi estic absolutament d’acord. “Valorar,
estimar, conèixer...”, això és el que s’hauria de fer, això és
exactament el que s’hauria de fer.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
La veritat és que esperàvem una qüestió un poc més
concreta, una resposta un poc més concreta de qui defensa i de
què aporta aquesta reforma laboral, en una situació i en una
economia tan estacional com la tenim a la nostra comunitat
autònoma, amb una xifra d’atur juvenil del 51,8%, la més alta;
amb 53.000 persones que no tenen cap tipus de prestació avui
a la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
I.8) Pregunta RGE núm. 1972/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reforma laboral.
Vuitena pregunta RGE núm. 1972/12, relativa a reforma
laboral, que formula la diputada Sra. Joana Barceló i Martí del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Moltes gràcies, Sr. President. Coneixem el vídeo de la
reforma laboral, vídeo més propagandístic que una altra cosa.
Però nosaltres avui li voldríem demanar al responsable
d’Economia, de Promoció i d’Ocupació de la nostra comunitat
autònoma, entre nosaltres, quina mesura positiva creu que té
aquesta reforma laboral que en aquest moment es tramita per a
l’economia i per a la gent de la nostra comunitat?

D’entrada, d’allò que ens han promès, d’allò que vostè ha dit
aquí sobre aquesta reforma laboral, bàsicament que crearia
ocupació, ja sabem que aquesta reforma laboral suposarà
incrementar els acomiadaments, perquè introdueix per primera
vegada l’acomiadament lliure i gratuït en els nous contractes per
a emprenedors. Així crearem ocupació? O quan incrementarà
l’exclusió social en aquesta comunitat autònoma, aquesta
reforma laboral incentiva l’incentiu més gran que té per
contractar nous treballadors que són les desgravacions d’una
part de les prestacions que cobren els treballadors.
Pensen més amb els comptes de l’Estat que amb els
ciutadans, i açò generarà una borsa d’exclusió social que
vertaderament haurem de tenir i estructurar mesures
contundents per tirar endavant. Devalua la formació i el
contracte de formació. Ens trobarem amb persones de 30 anys
que aniran encadenant contractes de formació i quan acabin no
podran ni certificar-la. Incrementarà la precarietat, amb
contractes a temps parcial, que poden fer hores extra. És açò la
introducció dels minitreballs a la nostra comunitat autònoma?,
perquè en temps parcials, pagant costos salarials baixíssims
podran fer hores extra.
Vertaderament aquí construïm una economia fonamentada
en el creixement de les empreses, a costa de devaluar els
treballadors i açò és molt dur, molt dur, Sr. Conseller. No anam
en absolut pel bon camí!
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EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Vicepresident.
EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):
Miri, veient la seva pregunta, el que pens és que a aquest
govern el que li preocupa és la gent aturada i el que li preocupa
a l’oposició són bàsicament les mobilitzacions i les
manifestacions, sincerament!
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Perquè el que vostè està dient està molt enfora de la realitat.
Aquesta reforma laboral té dues grans potes. Una pota és la
flexibilitat, flexibilitat que si s’hagués aplicat l’any 2007 no
hauríem arribar a aquesta situació. Hem de recordar que tenim
5 milions d’aturats a tot Espanya i 100.000 aturats a Balears,
100.000 aturats que no són fruit d’aquesta legislació, són fruit
de l’anterior legislació.
(Alguns aplaudiments)
I l’altra gran pota és la formació, la formació. Efectivament,
la formació és l’única que ens pot donar les eines necessàries
per fer-nos competitius i perquè els salaris siguin sòlids i forts.
I això queda absolutament reforçat amb postures tan noves com
incloure un compte de formació associada a la Seguretat Social,
al número de la Seguretat Social, on quedarà reflectit què fa
cada treballador. Serà un dret dels treballadors. A més a més,
s’estipulen formes noves d’ocupació, com pot ser el teletreball,
per avançar-nos als canvis que hi ha. Vostès el que volen és la
legislació franquista, la legislació de fa 30 anys, la legislació
que ve d’enrere. Una legislació que ha demostrat un grau
d’ineficiència absolut.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
I.9) Pregunta RGE núm. 1960/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a vehicle elèctric.
Novena pregunta, RGE núm. 1960/12, relativa a vehicle
elèctric, que formula el Sr. Francisco Mercadal i Alabern del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. MERCADAL I ALABERN:
Gràcies, president. Les Illes Balears suposen un escenari
privilegiat pel que fa a la implantació del vehicle elèctric i l’ús
d’energies sostenibles i netes. Les distàncies que es recorren són
habitualment curtes i les característiques i bateries d’aquests
vehicles són d’una durada que podria adaptar-se perfectament
als nostres desplaçaments.
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Durant la passada legislatura, des de la Direcció General de
Coordinació de la Conselleria de Presidència, es va aprovar el
Pla d’acció d’implantació del vehicle elèctric presentat just un
mes abans de les eleccions del passat 22 de maig, un pla d’acció
sobredimensionat, molt exigent i que es pretenia dur a terme
sense cap dotació pressupostària, únicament amb la firma in
extremis de convenis firmats, per cert, durant el mateix mes de
maig de l’any passat, en el que va suposar una estratègia més
electoralista i de cara a la galeria que una aposta seriosa i
realista.
A principis d’aquest mes de març el vicepresident del
Govern i el conseller de Presidència varen participar a la
jornada sobre el vehicle elèctric que es va celebrar a l’auditori
de Vicepresidència Econòmica. Un acte en què els ponents
varen insistir reiteradament que els vehicles elèctrics han vengut
per quedar-se i que la seva implantació continuarà endavant ja
que els avantatges d’aquest tipus de vehicles són nombroses,
d’entre elles, les més importants... perquè presenten un menor
impacte mediambiental, es produeixen menys emissions a
l’atmosfera, ajuden a la sostenibilitat energètica i no utilitzen
combustibles fòssils.
Per això li demanam avui, Sr. Conseller, quines actuacions
pensa dur a terme la Conselleria de Presidència pel que fa al
vehicle elèctric. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, en primer
lugar quiero decirle que la apuesta de este gobierno por la
eficiencia energética y por la implantación precisamente de
energías limpias es total, por lo tanto, la implantación del
vehículo eléctrico entra dentro de las opciones y de los objetivos
de este gobierno. De hecho, quiero decirle que recientemente
hubo una reunión aquí en Mallorca, del Comité Económico y
Social europeo y una de las propuestas que le hicimos
precisamente fue en temas energéticos la implantación del
vehículo eléctrico.
También quiero decirle que recientemente la
Vicepresidencia Económica y la Conselleria de Presidencia
organizamos unas jornadas, en concreto el día 7 de marzo, en
las que participaron todas las empresas importantes del sector
y se estuvo tratando el tema de la implantación del vehículo
eléctrico.
Pensamos que la realidad geográfica de Baleares, por sus
distancias, es muy buena para estas soluciones de movilidad digamos- respetuosas con el medio ambiente. Hay que tener en
cuenta que esos vehículos coinciden, las distancias internas, con
su capacidad, con su autonomía de desplazamiento.
En ese sentido tenemos previsto por parte de la
Vicepresidencia Económica y por la Conselleria de Presidencia
reactivar la mesa para la implantación del vehículo eléctrico, lo
haremos en breve, aquí estarán presentes todos los sectores
implicados, también estará la Universidad y el Colegio de
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Ingenieros Industriales, incluso hemos tenido conversación con
alguna empresa de vehículos de alquiler que están dispuestos a
participar en este proyecto.
Por lo tanto, quiero anunciarle que trabajamos en la
dirección que en un futuro no muy lejano, este proyecto pueda
ser una realidad. Muchísimas gracias.
I.10) Pregunta RGE núm. 1962/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions en matèria d'incendis
forestals a Eivissa.
EL SR. PRESIDENT:
Desena pregunta, RGE núm. 1962/12, relativa a actuacions
en matèria d’incendis forestals a Eivissa, que formula la 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 diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller, fa uns mesos vostè, tant en les seves
compareixences com en preguntes en aquest parlament,
expressava la voluntat de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Ordenació del Territori de prendre mesures en
caràcter urgent a l’illa d’Eivissa per fer front a la onada
d’incendis que havia patit el darrer any, jo diria que els dos
darrers anys.
No era casualitat que justament a l’illa d’Eivissa s’haguessin
produït aquests incendis de grans dimensions a causa que
qualsevol persona coneixedora de l’illa sap l’estat en què es
trobaven els nostres boscos, moltes vegades per les mateixes
dificultats posades per l’Administració a l’hora de poder
possibilitar que els propietaris fessin una ordenada i racional
neteja d’aquells, ens ha duit a viure damunt un polvorí amb les
conseqüències mediambientals que la pèrdua d’aquesta massa
forestal podria suposar.
Davant això ens va explicar que tenien previstes dues línies
d’actuació, una primera línia més a mig termini, que era la
redacció del quart pla forestal, i una segona línia que era
prendre tota una sèrie de mesures en caràcter immediat per
evitar, ja de cara al proper estiu, riscos per a les persones i
també riscos per a llocs on aquestes franges boscoses estaven
especialment prop de zones habitades, zones turístiques,
urbanitzacions, etc.
Dins aquest context li demanaríem, Sr. Conseller, que ens
expressàs o ens explicàs en seu parlamentària les feines que
s’han fet durant aquest hivern per part de la seva conselleria a
l’illa d’Eivissa i que ens explicàs les tasques que varen venir a
presentar la setmana passada tant el Sr. President com vostè a
l’illa d’Eivissa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.
EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, des de fa ja
alguns mesos s’han fet tota una sèrie d’actuacions, la darrera va
ser el passat dimecres 21 de març aprofitant la celebració del dia
forestal mundial on, tant amb el president del Govern com amb
el president del Consell i jo mateix i altres autoritats, vàrem
estar in situ a Eivissa veient un poquet el que era una actuació
precisament en defensa o en prevenció dels incendis forestals i
de gestió de la superfície boscosa.
El Govern considera prioritari aquest pla d’actuacions per a
Eivissa ja que en els dos darrers anys -com bé vostè ha dit- ha
patit els incendis que tots sabem, d’unes dimensions enormes.
Per tot plegat, el que hem fet des del Govern ha estat
d’entrada mantenir l’esforç inversor amb la consolidació de
l’operatiu d’extinció d’incendis forestals tant en mitjans aeris
com també l’esforç en la renovació d’equips terrestres
d’extinció.
En concret, a Eivissa, el conjunt de mesures s’ha dissenyat
i posat en marxa des de la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic amb la colAlaboració del
Consell Insular d’Eivissa i també dels municipis d’Eivissa. El
grup d’actuacions, que són unes actuacions transitòries com bé
ha dit perquè és un primer pas en l’adopció de mesures més
àmplies i rigoroses que es plasmaran en l’elaboració del quart
pla de defensa general contra incendis forestals de la comunitat
autònoma que tendrem a finals d’enguany i també la posterior
elaboració del pla forestal de les Illes Balears.
Hem fet feina realment en un conjunt d’actuacions previstes
en cinc grans grups: cultura del risc, formació i capacitació,
silvicultura i infraestructures de prevenció, autoprotecció en
zones d’interfície urbanoforestal i reglamentació.
Dins el que és la cultura del risc, hem fet reedició de la Guia
de prevenció d’incendis forestals, n’hem fet uns 5.000
exemplars; hem instalAlat també lones informatives, estan ja
pràcticament a punt per estar per tots els municipis; també tenim
un programa als centres educatius Els joves d’Eivissa enfront
del foc, es tracta sobretot de donar a conèixer a tota la societat
el risc que hi ha de viure a unes zones boscoses; hem fet
sensibilització i difusió a través de la web del Govern,
concretament a la secció Eivissa, Mesures de prevenció
d’incendis forestals; hem participat a jornades d’incendis
forestals i gestió dels boscos.
En qüestió de formació i capacitació professional
organitzarem un seminari en qüestió d’una sèrie de dies i tota
una sèrie més d’actuacions que no em donarà temps a dir-vos,
però que després si un cas vos les faré arribar. Gràcies.
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I.11) Pregunta RGE núm. 1967/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a potenciació del Sistema nacional de
qualificacions i formació professional.
EL SR. PRESIDENT:
Onzena pregunta, RGE núm. 1967/12, relativa a potenciació
del Sistema Nacional de Qualificació i Formació Professional,
que formula la Sra. Aina Maria Aguiló i Garcias del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller, dins el programa electoral del Partit Popular de
les Illes Balears, compromís del seu govern amb la societat de
les nostres illes, Sr. Conseller, es va incorporar de manera molt
important i destacada la Formació Professional i s’apostà per un
model de formació dual que permet combinar la formació i la
feina. Ja dins la nova estructura de la Conselleria d’Educació i
Cultura s’incorporà (...) SOIB comença a complimentar aquest
compromís.
Vos mateix, Sr. Conseller, dins aquest parlament ens deia el
novembre i en referència a allò que va trobar a la Conselleria
d’Educació i Cultura sense fer, que era molt suposam, ens deia:
“La qualificació al llarg de la vida és una altra cosa que es
figurava als objectius del pacte de progrés i que no està feta”,
també ens deia que els països que surten a les estadístiques de
gent formada, surten estadístiques que també tenen present la
formació i l’acreditació de l’experiència laboral.
Amb la Llei 5/2002, de qualificacions i formació
professional, es desenvolupa el Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals, el catàleg nacional classifica les
qualificacions professionals en cinc nivells i les ordena en 26
famílies professionals, les acreditacions oficials de les
qualificacions professionals són: el títol de formació
professional, que és competència de l’administració educativa,
i el certificat de professionalitat, que és competència de
l’administració laboral.
El Sistema Nacional de Qualificacions té per objectiu
millorar les qualificacions de la població activa, millorar la
transparència del mercat, l’ajustament de l’oferta i la demanda
i millorar en definitiva la qualitat i la coherència del sistema de
formació professional coordinant la formació inicial amb
aquella que va dirigida als treballadors.
Per tot això, Sr. Conseller, li deman: quines actuacions
realitza la Conselleria d’Educació i Cultura per potenciar el
Sistema Nacional de Qualificació i la Formació Professional?
Moltes gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):
Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada, efectivament la
majoria de comunitats autònomes treballen, juntament amb
l’Administració de l’Estat, per fer possible allò que s’ha anat
transformant, el concepte d’educació i formació, al llarg del
temps i més en comunitats autònomes amb índexs elevadíssims
d’abandonament i de fracàs.
Gairebé tots els agents educatius i els experts ens diuen que
realment dins el sistema educatiu hem de fomentar,
especialment els darrers anys de la part obligatòria i a la
postobligatòria, la connectivitat de tots els sistemes que
promouen la formació de les persones.
En aquest sentit, hem començat a treballar i a desenvolupar
tot un pla que vincularia cada cop més la formació per a
l’ocupació amb la formació que se’n diu professional reglada.
En una paraula, moltes comunitats autònomes treballen
perquè el concepte sigui formació professional, en sentit ampli,
de manera que, per exemple, promovem la creació de més
cursos tendents a l’obtenció de certificat de nivell 1, certificats
de professional de nivell 1 són els més bàsics, però permetria
que persones que no tenen cap tipus d’estudis o que
abandonaren en un moment donat els seus poguessin com a
mínim tenir una qualificació professional i segon, superant
determinades proves a més a més tenir un títol bàsic en
secundària.
Segon, promoure accions que permetin a la gent,
constantment, com comentava abans el vicepresident, poder
acreditar la seva formació. A la reforma laboral, a qualsevol
país occidental avançat, sens dubte, la relació formació i
ocupació és inqüestionable, per tant, promoguem que si no has
pogut augmentar la teva ocupació dins un sistema reglat ho
puguis acreditar si ho ha fet a través, per exemple, de formació
al llarg de la teva vida. Això també, avui dia, és acreditable i
s’ha de potenciar molt més.
I tantes accions que hi ha a l’hora de relacionar la formació
per a l’ocupació i tots els fons que podem obtenir a través fins
i tot de la mateixa Unió Europea i els fons propis i els sistemes
i els dissenys de plans que fomentin la integració, amb una
paraula que permetin que els ciutadans de les Illes Balears que,
n’estic convençut i moltíssims experts així ho entenen, tenen
tantes o més capacitats que qualsevol ciutadà de la Unió
Europea, però personalment estic convençut que encara no hem
aconseguit acreditar-les i per això ens surten uns índexs de
formació deficients o no òptims.
També serà necessari reprendre tot el que seria la
reutilització de les mateixes institucions mitjançant la (...) dels
centres integrats.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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I.12) Pregunta RGE núm. 1963/12, de l'Hble.
Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a quantitats abonades als
ajuntaments en el primer trimestre del 2012.
Pregunta número 12, RGE núm. 1963/12, relativa a
quantitats abonades als ajuntaments en el primer trimestre de
2012, que formula la Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. PROHENS I RIGO:
Gràcies, Sr. President. Creure en el municipalisme, en els
ajuntaments tot i que l’oposició continuï sense entendre-ho s’ha
de predicar no només de paraula, sinó en fets i aquesta és la
diferència d’aquest govern respecte al govern del pacte: davant
les paraules, fets; davant les promeses, accions; davant partides
bloquejades que deixaven en jaque molts de municipis,
pagaments; davant partides compromeses que de manera
unilateral es destinaven a altres pagaments, compromís, i dins
el caos, ordre i prioritats.
Els ajuntaments són per a aquest govern precisament això:
un compromís ferm amb l’administració més propera als
ciutadans, la primera porta a la qual toquen.
El govern del pacte va deixar el fons de cooperació local de
2011 sense haver iniciat ni un expedient per autoritzar els
abonaments, els va desviar a altres partides i no tenia cap
intenció d’abonar-les, per això, tot i el gran problema de deute
de les institucions, el Govern es va comprometre a habilitar una
partida del 75% de l’import del fons de cooperació local i durant
el mes de desembre ja va abonar el 25% restant.
Per això, li demanam, Sr. Conseller, quina quantitat s’ha
abonat durant aquest primer trimestre als ajuntaments en
concepte del fons de cooperació local, coneixent els esforços
realitzats i apuntant també que s’ha abonat 400.000 a la FELIB
per desenvolupar les tasques de coordinació, 800.000 per
realitzar programes d’ocupació del SOIB i 800.000 per a
programes de benestar social perquè a diferència d’altres per a
aquest govern pagar i complir els convenis sí que és important
a fi que els ajuntaments a l’hora puguin pagar també els seus
proveïdors.
Si l’oposició a això li vol dir obsessió, que li ho digui. La
nostra obsessió és aquesta, és pagar, pagar el que altres varen
gastar. 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, efectivament la
situació que aquest govern es va trobar quan va entrar se
semblava poc a la que ara mateix tenim entre mans.

Quan va arribar el Govern, l’equip de la Conselleria
d’Administracions Públiques, hi havia pressupostat per a l’any
2011, per al fons de cooperació local un poc més de 16 milions
d’euros, dels quals uns 3 milions ja s’havien destinat via
modificació de crèdit a amortització de deute, com vostè sap, i
uns altres 10 milions 300 i busques estaven bloquejats per part
de l’anterior govern. Així que realment hi havia pressupostats
3 milions... no arribava a 800.000 euros per fer front als
pagaments de l’any 2011.
Aquest govern es va comprometre a donar una solució als
ajuntaments, a atendre les demandes de la FELIB i es va marcar
com a objectiu que els ajuntaments rebessin les partides que
se’ls devia del 2011, també es va comprometre que s’aportés la
mateixa quantitat per al 2012. És a dir, un poc més de
16.500.000 euros.
Per tant idò -concretant la resposta a la seva preguntacomplint amb els plans inicials que li he esmentat durant el
primer trimestre de l’any 2012 la Conselleria d’Administracions
Públiques ha abonat ja als ajuntaments de les Illes Balears la
quantitat de 6.605.289,41 euros en concepte d’aquest fons. El
detall, municipi per municipi, li puc fer arribar, ara seria molt
extens entrar en les diferents quantitats.
També li vull dir que ens les properes setmanes s’aniran
alliberant nous imports per tal de satisfer aquest compromís
contret per aquest govern. Moltes gràcies.
I.13) Pregunta RGE núm. 1965/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sistema d'observació
costaner de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Pregunta número 13, RGE núm. 1965/12, relativa a sistema
d’observació costaner de les Illes Balears, que formula la Sra.
Maria Assumpció Pons i Fullana del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. PONS I FULLANA:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
el fenomen de les rissagues ha afectat històricament en especial
intensitat el Port de Ciutadella, però també altres indrets del
litoral i ports de Balears.
Amb la construcció i entrada en funcionament del nou port
de Son Blanc a la Badia de Ciutadella s’han reduït en gran
mesura els impactes d’aquestes rissagues tota vegada que
l’amarrament dels vaixells de línia regular s’han traslladat a
l’antic port urbà, a Son Blanc, però pescadors, patrons i altres
professionals del sector nàutic marítim, no únicament de
Ciutadella, sinó de totes les Balears volen disposar d’uns bons
sistemes de mesura, detecció i prevenció meteorològica tant de
les rissagues, que en ocasions han tengut efectes molt
destructius, com d’altres que han vist amb la força i la intensitat
de les ones marítimes.
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Fa pocs dies que Ports de les Illes Balears, entitat pública
adscrita a la Conselleria de Turisme i Esports, va firmar un
conveni de colAlaboració amb el Consorci per al disseny,
construcció, equipament i explotació dels sistemes d’observació
costaner de les Illes Balears. El SOCIB és una altra entitat de
dret públic creat mitjançant un acord subscrit per al Ministeri
d’Educació i Ciència i el Govern balear, forma part del mapa
d’instalAlacions cientificotècniques d’Espanya.
Aquest conveni de colAlaboració entre la Conselleria de
Turisme i el SOCIB, que van firmar el conseller, Sr. Carlos
Delgado, com a president de Ports de les Illes Balears, i el Sr.
Joaquín Tintorer, director del Consorci, forma part del programa
d’acció política del Govern per aplicar les noves tecnologies i
impulsar la recerca científica a les Balears. Un conveni que ha
suscitat gran expectació i interès per conèixer quines novetats
aportarà en la predicció de les rissagues i altres moviments que
es produeixen periòdicament a les aigües marines que envolten
les nostres illes.
Per tant, Sr. Conseller, ens pot explicar quin és el contingut,
quins són els objectius i quines millores aportarà l’acord firmat
per Ports de les Illes Balears amb el SOCIB?
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. 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, Sra. Diputada. Bueno, con
los antecedentes que usted ha mencionado y teniendo en cuenta
que Ports tiene diversas estaciones meteorológicas en los
puertos de gestión directa y que el SOCIB, a su vez, tiene una
serie de instrumentos oceanográficos a lo largo del litoral, que
permiten la monitorización casi en tiempo real de las
condiciones oceanográficas de las zonas afectadas, pues se
firmó este convenio.
El convenio, pués, lógicament, sus tres o cuatro objetivos
son, en primer lugar, lógicamente, el intercambio de datos. El
intercambio de datos de Ports, por un lado, con sus estaciones
meteorológicas de los puertos de gestión directa y, por otra
parte, con los datos dados por los instrumentos oceanográficos
del SOCIB.
También el desarrollo de proyectos de investigación
conjuntos entre Ports y el SOCIB y la transferencia de software.
Evidentemente, el convenio no ha supuesto ninguna
obligación económica para Ports; tiene una duración de entre
tres y es prorrogable hasta seis años, y se ha creado una
comisión mixta de carácter técnico que va a hacer un
seguimiento científico de los avances que se puedan realizar a
través de estas colaboraciones.
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El trabajo, el objetivo lógicamente es práctico, el objetivo es
intentar adelantar cuanto antes las previsiones meteorológicas
con la intención de reordenar el tráfico marítimo con la mayor
anticipación posible. Y lógicamente pues ésto, pues con las
predicciones del oleaje y de las corrientes marítimas, pues
entendemos que con todos estos medios técnicos y este
intercambio de información será muchísimo más fácil
adelantarse y adoptar las medidas necesarias para los fenómenos
como las rissagues. Muchas gracias.
I.14) Pregunta RGE núm. 1973/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a respostes del Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Pregunta número 14, RGE núm. 1973/12, relativa a
respostes del Sr. President que formula el diputat Sr. Antonio
Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Diputat.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Presidencia, ya
llevamos suficientes sesiones parlamentarias como para poder
sacar conclusiones sobre la actividad parlamentaria o la
actuación parlamentaria del Sr. Presidente, que, la verdad, es
que comenzó con mal pie, porque fue el primer candidato a
presidente que en su discurso de investidura intervino después
de su grupo parlamentario, para protegerse en las réplicas, cosa
que ni hizo su antecesor, el Sr. Matas.
Pese a lo complicado de la situación económica en este
momento, se ha negado a comparecer hasta tres veces en este
parlamento, y usted mismo, Sr. Conseller, reconoció que no
comparecía por no estaba preparado todavía, y sólo contesta las
preguntas porque está obligado por la ley.
En favor de su antecesor, también, el Sr. Matas, diré que él
contestaba muchas preguntas a las que no estaba obligado.
Ahora, decir que el Sr. Presidente contesta es también mucho
decir, porque sus respuestas están un día en el vacío y otro día
en la nada. Veamos, se le pregunta por la modificación del
presupuesto realista, menos mal que era realista en 280
millones, respuesta: no lo sabe, comparecerá en el momento
oportuno. Se le pregunta por los ajustes en sanidad y educación;
no hay respuesta. Servicios socials, tampoco hay respuesta. Se
le pregunta por el plan de choque contra el paro, se limita a
decir que el paro es culpa de otros, sí, porque el Gobierno es él,
tienen que recordárselo. Se le pregunte lo que se le pregunte, no
sabe, no contesta.
¿Considera, por ello, el conseller de Presidencia que las
respuestas que da en el Pleno el Sr. President son propias de un
gobernante con las ideas claras?
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Presidencia.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDENCIA (Antonio Gómez
i Pérez):
Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diéguez, desde luego
veo que los dos no entendemos de la misma manera, yo
considero que la claridad de ideas del presidente en sus
respuestas es total, otra cosa bien distinta es que éstas no se
ajusten a lo que usted quiere oir. Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sí, me acaba de dar un ejemplo de lo que son las respuestas
del Sr. Presidente, o sea, no me ha dicho nada. Si es lo que
quiero oir o no quiero oir, yo le puedo decir lo que preguntamos
y de lo que preguntamos a lo que se contesta, como diría algún
filósofo, hay (...) lógica inabarcable, inabarcable.
Mire, si el Sr. President tuviera las ideas claras contestaría,
daría respuestas con contenido político y no con simples
descalificaciones. Yo he visto pasar cuatro presidentes por aquí,
todos muy distintos, cada uno con sus virtudes y cada uno
también con sus defectos, pero hasta ahora no había visto a
ninguno tan asustado a debatir contenidos e ideas, y tan
dedicado a la simple descalificación, es así.
Mire, está haciendo bueno a su antecesor, al Sr. Matas, que
por lo menos contestaba más preguntas con más contenido y no
le daba miedo comparecer. ¿Sabe cuál es la frase que más ha
repetido en sus respuestas, dirigiéndose a la Sra. Armengol, las
he revisado? La frase que más ha repetido es: “Sra. Armengol,
ya sé que no le gusta que se lo recuerden ...”, y a partir de ahí ha
seguido. ¿Eso es una frase en la que responde usted de su
política, eso es una frase a la que responde su política? Yo creo
que no.
(Remor de veus)
Mire, en un momento lo podrán volver a oir ...
EL SR. PRESIDENT:

Además, ustedes casi siempre adornan sus preguntas con
una responsabilidad explícita a este gobierno de gestión que no
es cierta, incluso en vuestras preguntas llevan, exigen una
resolución casi mesiánica; es decir, lo que ustedes han roto en
cuatro años parece que con un chasquido de dedos quiere que se
resuelva.
En cualquier caso, lo que sí quiero decirle es que lo real es
que, precisamente, debido a la claridad de ideas de este
presidente, del presidente Bauzá, es por lo que está gestionando
en la forma y con el rigor que lo está haciendo. Yo quiero
recordarle que ustedes nos legaron la peor herencia jamás
conocida en la historia reciente de esta comunidad, quiero
recordárselo.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Y además, nunca en la vida, nunca en esta historia ningún
gobierno había legado más de 98.000 parados; nunca se había
recibido una herencia de más de 4.500 millones de deuda; nunca
habíamos recibido una herencia de más de 1.300 millones de
déficit, y esto en un escenario ...
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDENCIA (Antonio Gómez
i Pérez):
... en el que no había presupuesto y por aquel entonces el
presupuesto prorrogado era en torno a los 3.500 millones de
euros. Puede usted, que tiene experiencia, ver en qué escenario,
en qué situación nos dejaron.
Y además, quiero recordarle precisamente que el
responsable de esta situación fue la acción de un gobierno
maniroto al que usted apoyó, que se gastó lo que no tenía y que
gobernó más pensando en el interés general, perdón, en el
interés partidista que en el interés general. Y además, Sr.
Diéguez, quiero recordarle una cosa, menos mal que ustedes
sólo gobernaron cuatro años, porque si llegan a gobernar más
tiempo podría recordarle, parafrasearle a un compañero suyo,
que decía que a España no la iba a conocer ni la madre que la
parió.

Moltes gràcies, Sr. Diputat.
(Remor de veus)
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Té la paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDENCIA (Antonio Gómez
i Pérez):
Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Diéguez, creo
que no hay que confundir entre lo que son la claridad de ideas
del presidente, que las manifiesta en sus respuestas, con su
interés porque conteste en una determinada línea que sería la
que a usted le gustaría oir.

Además, si me lo permite, modestamente le diré que con
esta pregunta que usted me formula no aporta nada al debate
parlamentario, ya me dirá usted qué aporta. Esto, Sr. Diéguez,
no es el Club de la Comedia, y usted precisamente que tiene
larga experiencia en temas parlamentarios ...
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller, ha acabat el seu torn.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDENCIA (Antonio Gómez
i Pérez):
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Así, Sr. Conseller de Turisme, le pregunto: ¿qué actuaciones
lleva a cabo el Govern para optimizar los recursos de la entidad
Ports de les Illes Balears? Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
I.15) Pregunta RGE núm. 1964/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a optimització dels recursos
de Ports de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Pregunta número 15, RGE núm. 1964/12, relativa a
optimització dels recursos de Ports de les Illes Balears, que
formula el diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.
EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Gracias, Sr. Presidente. La actividad marítima, propia de
nuestra comunidad, hace que las instalaciones portuarias
dependientes de ésta, complementen a los puertos del Estado
garantizando la comunicación marítima, además de cubrir las
necesidades de ámbito pesquero, deportivo y de recreo.
Destacar la importancia de las instalaciones nautico-deportivas,
tanto para residentes como para mantener la oferta para un
turismo de alta calidad, generando directa e indirectamente un
gran número de puestos de trabajo.
Durante un gobierno del Partido Popular, junio de 2005, se
aprueba la Ley de puertos, para desarrollar una política
portuaria que ayude al progreso de nuestra comunidad
autónoma, favorecienco el desarrollo sostenible y la promoción
de un modelo turístico de calidad, esta ley creó el ente público
Ports de les Illes Balears, asumiendo las competencias de los
puertos gestionados por la propia comunidad autónoma.
Inactividad, falta de planificación y mucho gasto o
despilfarro, que no hay tiempo de enumerar ahora,
caracterizaron su gestión la pasada legislatura. Con el actual
Govern, destacar el acierto de incluirlo en la Conselleria de
Turismo, se ha reducido de entrada al sector privado y a otras
administraciones como la administración local en su Consejo de
Administración, cumpliendo así un compromiso electoral
adquirido: mejora y reordenación de puertos, mejora de
fondeos, convenio para un sistema costero de predicción
marítimo, impulso al turismo de cruceros con la reciente feria
de Miami, es mucho trabajo que se ha desarrollado en muy
pocos meses.
Además, ante la herencia recibida, la situación económica,
y para optimizar, como no puede ser de otra manera, medios han
puesto en marcha pioneras medidas de ajuste.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):
Gracias, Sr. Presidente, gracias Sr. Diputado. Las
actuaciones son once exactamente: la primera, se está
normalizando la situación del puerto antiguo de Ciutadella y de
Pollença, se cobrarán los amarres ocupados y que no se estaban
cobrando, lo cual supondrá un ingreso de la menos 100.000
euros en Ciutadella y 45.000 en Pollença.
Segundo, se ha regularizado la situación del varadero de
Ciutadella, que actualmente supone unos ingresos medios de
10.000 euros al año, cuando antes no se estaba cobrando nada,
en los últimos años.
Tercero, se ha aprobado una tarifa de servicio de practicaje
para el puerto de Ciutadella, así como del servicio de
información al tráfico marítimo, ya que se estaban dando estos
servicios sin tener aprobada ninguna tarifa al respecto. La idea
es dar una seria de exenciones a las navieras que prestan
servicio regular y poder prestar el servicio a cruceros y buques
no regulares. Se prevén unos ingresos por este concepto de
105.000 euros anuales.
Se suprimió la iluminación de Navidad en las navidades
pasadas, lo que supuso un ahorro de 27.000 euros con respecto
al año anterior.
Se cambio el vehículo de Ports pasando de un Saab de alta
gama a un utilitario, por lo que supone un ahorro de 4.200 euros
al año por el rénting que se deja de pagar, más el ahorro de
combustible.
Se suprimió el vehículo Toyota híbrido, lo que supone un
ahorro de 7.400 euros al año.
Se suprimieron los teléfonos móviles de la empresa, lo que
supone un ahorro estimado de 2.000 euros al año.
Se ha procedido a regularizar los fondeos de las zonas
portuarias de Andratx, con un canon de 16.932 euros y una
inversión privada de 91.750 euros, que luego revertirá en Ports.
Ya está firmado y en ejecución.
En Portocolom, está pendiente de valoración del canon. La
inversión privada es en torno a 140.000 euros, que luego
revertirá a Ports.
Y en Portopetro, pendiente de valoración del canon, la
inversión privada está pendiente de valoración, que luego
revertirá a Ports.
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Octavo, se ha reducido el capítulo de personal, de gasto en
personal, en más de 755.000 euros al año.

EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. Conseller d’Administracions Públiques.

Noveno, se están redactando los planes de seguridad de la
instalaión de Ciutadella para las operaciones con mercancías
peligrosas, ello revertirá en mayor actividad del puerto y en el
cobro de una tasa específica.
Décimo, se están tramitando las actualizaciones de los
cánones de aquellas instalaciones de gestión indirecta que
todavía no lo tienen regularizado.
Y undécimo, se está promocionando la llegada de buques de
crucero a los puertos de la comunidad autónoma. La primera
actividad de promoción ha sido en la feria de Miami, que es la
feria más importante del mundo en materia de cruceros. Gracias.
(Alguns aplaudiments)
I.16) Pregunta RGE núm. 1968/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a central de compres.
EL SR. PRESIDENT:
Pregunta número 16, RGE núm. 1968/12, relativa a central
de compres, 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. El passat
dia 10 de març, el Butlletí Oficial de les Illes Balears va
publicar l’avantprojecte de decret que regula la contractació
centralitzada i crea la central de compres de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Es tracta d’un decret que
desenvolupa la Llei de contractes del sector públic, que regula,
en el seu article 203, les centrals de contractació com a una de
les tècniques per racionalitzar el sistema de compres de les
administracions i aconseguir, així, un major estalvi.
Les finalitats jo crec que són molt importants: la utilització
eficient dels fons públics per garantir els principis d’estabilitat
pressupostària i el control de la despesa; aconseguir economies
d’escala en tractar globalment tota l’administració i el sector
públic autonòmic, i una major eficàcia i estalvi.
Curiosament, aquesta previsió de la Llei de contractes va ser
recollida a una llei autonòmica, la Llei 6/2010, de 17 de juny, de
mesures urgents per a la reducció del dèficit públic, on, al seu
article 7, establia la urgència de posar-ho en marxa per controlar
el dèficit públic; però malgrat aquesta urgència que ens
predicaven en el 2010, no és fins ara que el Govern ha fet
l’avantprojecte de decret.
Per això, Sr. Conseller, volem conèixer què suposarà la
posada en marxa de la central de compres de la CAIB? Moltes
gràcies.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, tot i que encara
ens trobam a una fase embrionària, inicial, en la tramitació i en
el disseny d’aquesta central de compres, sí que li vull dir que,
per a nosaltres, com a Govern, suposa un repte posar en marxa
una iniciativa d’aquestes característiques, sobretot perquè,
entenem nosaltres que contribuirem d’una forma molt important
a l’estalvi de doblers, com també a l’optimització dels recursos
d’aquesta comunitat autònoma.
Ja ho ha dit vostè, diu 10 de març, el BOIB va recollir l’inici
del tràmit d’audiència de l’avantprojecte de decret que vol
regular la contractació centralitzada, aquesta central de compres,
i el que volem, el que ens hem fixat com a objectius, és, primer,
reduir la despesa contribuint a l’estabilitat pressupostària.
Segon, la necessària revisió dels procediments de compra dels
organismes autònoms. Tercer, en la simplificació dels tràmits,
que també estalviarà en gestió i en temps, més eficàcia, per tant.
I finalment, tenir una visió de conjunt de les necessitats que es
traduirà en benefici que ens poden aportar les economies
d’escala; és a dir, tenir una visió de conjunt de tot el que es
contracta a nivell d’aquest govern.
En termes estrictament econòmics es calcula que l’estalvi
que pot suposar la compra centralitzada per una administració,
pel que hem pogut comparar d’altres comunitats autònomes o
d’altres institucions que ho tenen així posat en marxa, està entre
un 10 i un 30%, en funció de les partides. I en aquest sentit, una
de les que pot tenir una reducció més significativa en termes
absoluts, seria la de material, la de subministraments i d’altres
també, que durant els últims sis mesos de l’any 2011 va suposar
gairebé 1 milió d’euros a la nostra comunitat autònoma.
Per tant, aplicant els percentatges que li he comentat abans,
podem pensar que es podrien obtenir uns descomptes realment
importants.
La nostra intenció és que tant el decret com la fulla de ruta
del projecte de la central de compres, a la qual s’hi podran
adherir la resta d’administracions públiques, perquè no només
està pensat per a la nostra comunitat, sinó també perquè hi
puguin afegir-s’hi els consells i els ajuntaments, pugui enllestit
en uns dos mesos.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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I.17) Pregunta RGE núm. 2190/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
manifestació Sí per la nostra llengua.
Pregunta número 17, RGE núm. 2190/12, complementada
mitjançant l’escrit RGE núm. 2114/12, presentada en
substitució de la RGE núm. 1978/12, relativa a manifestació Sí
per la nostra llengua, de diumenge 25 de març, que formula el
diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula el Sr.
Diputat.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sr. President. Sr. President, diumenge passat,
milers de mallorquins i mallorquines varen sortir als carrers de
Palma per dir sí a la llengua, per defensar el mallorquí, el
menorquí, l’eivissenc i el formenterer, per defensar la nostra
llengua davant la política del Govern que vostè presideix.
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Vostè diu que fa això per aplicació del seu programa
electoral, el seu programa electoral deia que baixarien imposts
i els pugen; el seu programa electoral parlava de polítiques de
racionalitat i d’austeritat i va pujar el 25% dels sous dels
treballadors del seu gabinet, i ara un jutge li ho ha hagut de
rectificar.
Sr. Bauzá, a partir d’aquesta manifestació tenen dues
opcions: continuar igual, fent cas als sectors més radicals del
Círculo Balear i companyia, o tornar al diàleg, tornar al
consens, a un consens que mai no s’havia d’haver romput, un
consens de més de 25 anys que vostès ara volen rompre.
Els resultats de les eleccions d’Andalusia i Astúries els
haurien de servir de qualque cosa; han bastat tres mesos del
govern del Sr. Rajoy perquè el PP d’Andalusia hagi perdut
centenars de milers de vots. Faci feina per allò que l’han votat,
per trobar feina a aquella gent que no en té. No divideixi la gent,
no divideixi la nostra societat.
EL SR. PRESIDENT:

Quina és la valoració que en fa i quines conseqüències en
treu d’aquesta manifestació, Sr. President?
EL SR. PRESIDENT:

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

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. Jo
ja he fet les meves manifestacions de respecte a totes aquelles
persones que es varen manifestar el passat diumenge, respectam
aquesta decisió tant el Govern com aquest president.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Barceló. El
primer que em sorprèn és que vostè, que no ens va votar, sap per
què ens varen votar els 200.000 ciutadans que ens varen donar
la seva confiança.
(Alguns aplaudiments)
Abans d’entrar en qüestió li he de dir que ja em quadra la
seva forma de governar amb la seva forma de quadrar. Vostès
fan els comptes a l’engròs, sense miraments, i li és igual
comptar 8 que 80; quan la Delegació de Govern xifra en
aproximadament un màxim de 18.000 participants, vostès ja
diuen que són 50.000 participants...

Sr. Diputat.
(Remor de veus)
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Sí, Sr. President. Si aquest respecte es tradueix que no
pensen rectificar, que és el que ha dit pels mitjans de
comunicació, tant vostè com fins i tot el Sr. Bosch,
preventivament, quan deia, abans de la manifestació, que el
Govern no canviaria, poc respecte és.
Sr. Bauzá, la gent el va votar perquè volien que creassin
llocs de feina, perquè reactivassin l’economia; vostès, en lloc
d’això es dediquen a fer tota una sèrie de mesures que van
contra la nostra llengua i contra la nostra cultura, vostè està
dividint la societat mallorquina i la societat balear, està creant
un conflicte allà on no n’hi havia, està creant tensió, està creant,
en definitiva, una divisió molt negativa, no estan actuant amb
seny ni amb responsabilitat.

I allò més curiós de tot és que ja sé per què tenint 57 milions
d’euros vostès liciten per més de 200 milions d’euros: no saben
calcular i així els comptes no surten.
(Alguns aplaudiments)
Però torn a insistir, miri, des del respecte a totes les persones
que tenen el dret de manifestar-se, amb respecte li he de dir que
les manifestacions no poden substituir les eleccions. I dit això
li diré que nosaltres complirem els nostres compromisos
electorals, i els complirem per una senzilla raó: perquè nosaltres
vàrem proposar que el català deixàs de ser un requisit perquè
passàs a ser un mèrit per accedir a l’administració, a la funció
pública, i els ciutadans de les Illes Balears, en llibertat, sense
imposició, voluntàriament, varen donar suport a aquesta decisió.
Si haguessin pensat que el més adequat era el que vostès
proposaven no estaríem en aquesta situació i vostès no tendrien
aquests problemes.
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Miri, nosaltres hem proposat una modificació de la Llei de
funció pública que no ataca el català, que el que fa és donar més
llibertats perquè la gent pugui elegir, triar en llibertat. El que
passa és que vostès estan falsejant una realitat amb uns
interessos purament i exclusiva partidistes i particulars.
Ho torn repetir, la nostra proposta era clara i absolutament
nítida; nosaltres vàrem fer una proposta i els ciutadans en
llibertat, per una llibertat, varen decidir, sense imposició, amb
la seva voluntat, que és absolutament respectable, donar-nos la
seva confiança. Per això nosaltres deim sí a la llibertat i no a la
imposició.
Moltes gràcies, Sr. Barceló.
(Aplaudiments i aldarull a la sala)
I.18) Pregunta RGE núm. 1974/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a gestió del Govern de les
Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Pregunta número 18, RGE núm. 1974/12, relativa a gestió
del Govern de les Illes Balears, que formula la diputada Sra.
Francesca Lluc Armengol i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, ja duim nou
mesos des de les eleccions del 25 de maig. Vostè fa nou mesos
que és president d’aquest govern, té majoria absoluta, governen
a les institucions més importants de les Illes Balears; també
governen a Espanya, han aprovat el seu pressupost, per tant han
definit exactament les seves prioritats polítiques, i avui intentaré
posar-li-ho fàcil: em podria explicar quins beneficis creu vostè
-enumerar, concretar- que ha duit la seva acció de govern per als
ciutadans de les Illes Balears?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Té la paraula el Sr. President del Govern.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):
Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Miri, el primer benefici, i no és poc, és que vostès no
governen...
(Remor de veus)

...i que vostès no governin significa..., significa que ni vostè ni
el PSOE ni tots els partits que varen formar aquest calamitós
pacte de progrés governen. I això és molt important, perquè a
partir d’aquí, a partir d’aquesta base, vagi sumant.
Les nostres propostes no són a curt termini, no podem
pensar a curt termini, que és el que es va fer l’anterior
legislatura, hem de pensar a mig i llarg termini. I a partir d’aquí
li diré tot el que s’està fent i s’ha fet.
Hem aprovat un pla de sanejament; vostès el varen presentar
en quatre ocasions i el seu propi govern no el va aprovar; no em
digui sí perquè és cert. Vàrem aprovar uns pressuposts, vàrem
aprovar uns pressuposts que vostès ni s’atrevien ni tenien
intenció de presentar. Anam pagant els proveïdors, amb
dificultats però anam pagant els proveïdors. No contractam allò
que no podem pagar, que és una de les qüestions bàsiques que
vostès pel que es veu no complien, i sí contractarem allò que
puguem pagar. Estam fent una reestructuració del sector públic
instrumental. I, sobretot, el més important que du aquest govern
és que quan governa el Partit Popular crea certitud, i aquesta
certitud significa que nosaltres complim amb els nostres
compromisos electoral. Jo sé que, això, mai vostè no ho podrà
complir.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada...
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sr. President. Intentarem no entrar en el debat
barroer que proposa el Sr. Bauzá. M’agradaria que m’explicàs
com veu vostè la realitat perquè, clar, les xifres canten, Sr.
President. Des que vostè governa, més de 98.000 aturats a les
Illes Balears; què té de positiu això? Des que vostè governa,
molts de retalls en sanitat pública; què té de positiu? Des que
vostè governa, molts de retalls en educació pública; què té de
positiu? Des que vostè governa tenim menys autogovern, des
que vostè governa no reivindicam res a Madrid, des que vostè
governa hem perdut més de 600 milions d’euros que ens deu el
Govern d’Espanya, des que vostè governa hi ha més crispació
que mai a les Illes Balears; des que vostè governa tenim menys
connectivitat aèria. Des que vostè governa, Sr. President, les
coses van pitjor a les Illes Balears. Aquest és el drama del seu
govern.
Tenir majoria absoluta no és tenir un poder absolut, no és
tenir carta blanca per fer el que un vulgui. I sap què passa, Sr.
President?, que jo el que crec és que vostès, amb l’excusa de la
crisi econòmica i dels 35 diputats estan utilitzant això per
rompre les regles del joc de forma unilateral, amb crispació,
sense diàleg i sense consens, des de la supèrbia i des de la
prepotència, cosa que no és estimulant.
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Han romput l’equilibri entre sindicats i empresaris per
garantir els drets laborals dels treballadors, han romput
l’equilibri de la protecció territorial a les Illes Balears, han
romput l’acord i el consens sobre la llengua pròpia d’aquesta
comunitat autònoma. Sr. President, no soluciona els problemes
que hi ha i en canvi en crea allà on no n’hi havia. Aquesta és la
seva especialitat.
A mi m’entristeix profundament que en només nou mesos
haguem tornat trenta anys enrere en aquestes Illes Balears.
Diumenge al carrer hi havia moltes persones, castellanoparlants,
catalanoparlants, joves, vells, infants..., hi havia tothom que li
demanava un clam. Rectifiqui, Sr. Bauzá, és de savis saber
rectificar. No creï divisions a la nostra societat. És tan mal
d’entendre per a vostè que un poble vulgui protegir la llengua
amb la qual estima, amb la qual parla, amb la qual somnia? És
tan mal d’entendre això? Jo avui li vull demanar una cosa
formalment: retiri aquesta croada que està fent el seu govern
contra el català i comenci a solucionar els problemes que sí
tenim a les Illes Balears. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President.
(Aplaudiments)
II. InterpelAlació RGE núm. 243/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern en matèria sanitària.
A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de la InterpelAlació RGE núm. 243/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general del Govern en matèria sanitària. En nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputades, és
veritat que vivim un moment complex, difícil, insegur en
determinades coses, i dic insegur perquè en el món sanitari la
inestabilitat és preocupant, i és el que es denomina un factor de
risc. I realment els darrers nou mesos s’ha demostrat que l’equip
de la Conselleria de Salut és un factor de risc per als ciutadans
i per als professionals sanitaris.

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, Sra.
Armengol. Miri, vostè confon la supèrbia i la prepotència amb
la confiança de la majoria de la societat, i quan vostè mira aquí
veu supèrbia i prepotència, quan el que ha de veure és que no té
la confiança de la societat. I quan vostè em diu supèrbia i
prepotència jo li demanaria a alguns dels seus companys de la
seva forma de tenir supèrbia i prepotència i diàleg dins el si del
seu partit, sobretot quan actua eliminant aquelles persones que
no els van bé, sobretot a Eivissa.
A partir d’aquí, miri, quan vostès varen arribar al Govern,
quan vostès varen arribar al Govern, es varen trobar un deute de
1.798 milions d’euros. Quan vostès varen deixar el govern
nosaltres ens hem trobat, en principi, un deute de 4.560 milions
d’euros, una diferència de 2.862 milions d’euros, 2.862 formes
d’expressar la prepotència i la supèrbia. Han generat el 60% del
deute històric d’aquesta comunitat només en quatre anys.
Miri, nosaltres actuam d’una manera preparada, responsable.
No és fàcil governar, però sobretot nosaltres no actuam per ser
més o menys simpàtics en la presa de decisions, sinó una presa
de decisions responsable; actuam amb fets, no només amb
anuncis, i sobretot li puc assegurar que aquest govern
aconseguirà el seu objectiu, sortir de la crisi i generar no només
la confiança sinó un projecte de futur per a aquestes illes.
Moltes gràcies, Sra. Armengol. Moltes gràcies, Sr.
President.

Des de fa uns anys tenim un escenari econòmic i
pressupostari dolent, que comença amb les transferències
sanitàries de l’any 2002 i que sempre ha anat mantenint una
diferència entre pressupost aprovat i despesa real a salut. Però
ara ja tenim un pressupost aprovat per a l’any 2012 pel Partit
Popular, un pressupost que ens continua repetint el mateix
escenari d’insuficiència amb 211 milions, diuen el director
general de Pressuposts i el sotsdirector d’Atenció Primària. Si
a més volem complir un escenari de dèficit d’1,5 del PIB, això
suposa que ens falten 350 milions, que si restam les apujades en
impostos ens deixen un marge de 290 milions, una part
important dels quals hauran de sortir de Salut, Salut que des de
fa anys els diferents govern han anat posant ja plans
d’eficiència, des de la darrera legislatura i en aquesta, en
conceptes, i el més important és que determinats objectius s’han
anat complint, però encara persisteix la insuficiència
pressupostària.
Se’ls va oferir un àmbit de diàleg, de consens, que el Partit
Popular ha rebutjat en dues ocasions, i es va fer perquè el
sistema sanitari necessita estabilitat, marc de confiança,
necessita que es valori correctament la professionalitat i
l’experiència, i no fer el que s’ha fet, com que una part molt
important del coneixement que hi havia a Ib-salut en aquests
moments ja no hi és.
Els darrers dies, les darreres dues setmanes, hem tengut una
situació complicada dins la Conselleria de Salut, on crec que la
premsa ha posat un caramull d’adjectius, dels quals podem dir
que cap d’ells no ha estat positiu. Hem viscut aquests darrers
mesos una situació esperpèntica, caòtica, a la principal empresa
pública de la nostra comunitat. Només per citar un exemple: ara,
en nou mesos, hem tengut el quart secretari general en el Servei
de Salut; o hem tengut un senyor que en tres mesos ha passat de
ser interventor a un municipi a ser gerent a l’Hospital d’Inca, a
passar a secretari general del Servei de Salut i a dia d’avui torna
ser interventor a Muro, tot el contrari del que necessita el
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sistema sanitari, que és estabilitat, confiança, professionalitat i
experiència. Després tendrem temps de parlar d’aquest decret
llei de reestructuració del Servei de Salut. Curiosament es torna
a reestructurar el que ja va aprovar un decret el darrer dia de
l’any passat; en menys de dos mesos, dues reestructuracions.
Per cert, Sra. Consellera, vostè que és la consellera de Salut,
Família i Benestar Social des del mes de juliol -i ho dic perquè,
de tot això, la responsabilitat és seva-, és important que vostè
també escolti els professionals, que la setmana passada va
rebutjar el Partit Popular aquesta opció. És important parlar amb
els professionals de primària, és important parlar amb els
professionals d’infermeria, és important valorar la seva
experiència i la seva professionalitat.
En aquests moments sembla que hi ha un pla d’ajust de 175
milions, que sembla que està presentat, encara que sembla
també que no s’ha presentat amb consens. Ara diuen que era
una qüestió unilateral de l’exdirector general de Salut, qüestió
realment insòlita. És veritat que circulen determinats projectes
via decàleg i és veritat que hi ha cartes de responsables
importants de la seva conselleria que diuen que hi ha un dèficit
pressupostari previst, que no s’ha donat suport a diverses
iniciatives i que s’està lluitant des d’un punt de vista en solitari.
Per tant una línia, un full de ruta que no és el més correcte.
Però som aquí per parlar de present i de futur, i torn dir que
vostès, el Partit Popular, ja han aprovat fa dos mesos el seu
pressupost, ja han posat les seves prioritats. Vostè sap que li
manquen més de 200 milions enguany, al pressupost. Vostè sap
que l’exdirector general de l’Ib-salut presentà un pla d’ajust al
vicepresident econòmic per un estalvi encara més..., un retall de
175 milions d’euros. Per tant una primera pregunta és quines
mesures pensa vostè, Sra. Consellera, adoptar. Tancarà
totalment o parcialment qualque dispositiu assistencial?
Modificarà les prestacions?; avui tendrem un exemple de tot el
contrari. Modificarà la cartera de serveis dels hospitals
comarcals?; integrarà serveis de laboratori?, integrarà serveis de
radiodiagnòstic? Externalitzarà serveis? Vendrà Son Dureta?
Enfortirà les incompatibilitats, com deia el seu exdirector
general? Continuarà reduint personal eventual i interins?
Totes són unes preguntes que jo li formul dins aquesta
interpelAlació perquè les pugui contrastar.
També és important -hi ha un gran debat social- saber quines
decisions de repagament aplicarà la Conselleria de Salut, perquè
per exemple si apliquen el cèntim sanitari, que vostè ha negat en
repetides ocasions en seu parlamentària, vostè està convençuda
que aquests doblers seran per a sanitat? Per cert, tanta
importància que tenen les enquestes, el 84% de ciutadans s’han
manifestat en contra. I també és important saber la seva opinió
sobre si introduirà copagament sobre serveis d’atenció mèdica,
sobre serveis hotelers o si modificarà el copagament sobre
medicaments i farmàcia.

Ja sabem que vostè ha introduït una deducció de la quota
íntegra autonòmica del 15% per la contractació d’assegurances
sanitàries privades. N’introduirà encara més?, perquè està molt
clar -ho deia el comunicat del Govern- que l’objectiu d’aquesta
mesura és descongestionar la sanitat pública i incentivar el
sector privat.
Vostè parla sempre de la importància de l’assistència
sanitària, però els ciutadans, desgraciadament, ja han percebut
que la seva qualitat ha baixat. A vostè li manca pressupost, no
vol fer deute, no generen nous ingressos i per tant la qualitat
assistencial cau com l’aigua entre els dits. Per això, què farà
perquè les dones de la nostra comunitat tornin a ser citades per
fer-se una mamografia amb el pla de cribratge? I què farà per
aquests ciutadans que fa un any ja que esperen per una
colonoscòpia a Inca o a Manacor? O què farà per respondre a
una dona amb càncer de mama que fa més de tres mesos que
espera per començar radioteràpia? Són tres exemples molt clars,
i no ens digui que no tocarà les prestacions sanitàries bàsiques.
Això és la realitat, desgraciadament, d’avui en dia.
Després parlarem de llistes d’espera, de l’anulAlació dels
drets en salut dels nostres ciutadans. Què dirà a aquelles
persones que ja no saben quan seran operades o visitades?
Parlant d’atenció primària, vostè ha sentenciat a mort
l’atenció primària de Mallorca, l’ha eliminada. Tot el sector li
ha dit el contrari, que no volen la integració hospitalària, amb
600 cartes i els diversos colAlectius. Què farà per crear interès en
els hospitals i per disminuir la desconfiança de primària? I què
farà amb la targeta ciutadana?; vostè defensa aquesta nova
targeta, una taxa, un copagament que no ofereix cap avantatge.
Pensa la Sra. Consellera aturar el procediment del concurs de la
nova targeta sanitària? I què pensa fer amb aquest projecte ibsalut de l’exdirector general de l’ib-salut? Què pensa fer? Ara
se’l farà seu o també el rebutjarà?
La seva gestió no es pot considerar bona. El PP ha perdut
molt de crèdit a la sanitat. Hi ha dubtes de si sap vostè el que té
entre mans. Nou mesos de cessaments, dimissions i de manca de
línia de gestió, absència de nord. I estam en una situació greu,
de gestió, de projecte, de situació econòmica i de prestacions
sanitàries. Pens que els ciutadans es mereixen respecte, atenció
a la seva salut i des de fa un any el Servei de Salut ja han
percebut que no és el mateix.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Consellera de
Salut.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, Sr.
Thomàs, vostè parla que des de fa un any les coses han canviat,
sí, evidentment han canviat, vostè va governar quatre anys i les
millores en sanitat no varen ser molt paleses, a no ser pel gran
deute i el gran dèficit acumulat que hem trobat. Però nosaltres
volem treballar per als ciutadans, volem posar per davant de tot
el més d’un milió de ciutadans de ciutadans de les nostres illes
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i volem governar i gestionar la sanitat amb responsabilitat.
Aquesta és la nostra manera de fer feina i en aquests nou mesos,
a pesar del que vostè diu, nosaltres ho estam demostrant.
La situació internacional i nacional d’aquesta greu crisi
econòmica no es pot obviar, Sr. Thomàs, i no es pot actuar
irresponsablement i vostè sap que no es pot augmentar el deute
i que hem de reduir el dèficit. Estam governant per garantir una
sanitat sostenible i efectiva, de qualitat i que compti amb els
professionals i amb els pacients. Aquesta és la nostra
encomanda i és allò que marca la nostra acció de govern.
La situació de partida no cal repetir-la. Vàrem trobar un
servei de salut pràcticament ferit de mort, pràcticament en
fallida, el panorama era molt preocupant. I una vegada
realitzada l’anàlisi exhaustiva de la situació, es van implantar un
seguit de mesures que, sense minvar la qualitat dels serveis ni
la quantitat, havien de minvar el dèficit. I la primera vostè l’ha
dit, Sr. Diputat, va ser aprovar un pressupost, un pressupost a
l’alça. Després de molts d’anys es va aprovar i es va augmentar
el pressupost destinat a salut, en més d’un 3%. L’últim
pressupost aprovat el 2010 havia abaixat la partida per al Servei
Balear de Salut en quasi un 8%. El 2011 ni tan sols es va
aprovar pressupost. I quan vàrem arribar a 31 de juliol, el
pressupost disponible, després dels bloquejos que havia fet el
Sr. Manera, era un 24% menys del que hi havia disponible l’any
2010. Vostè l’any 2010 quan va abaixar el pressupost ja sabia
quina era la quantitat que es gastava en salut any rere any i així
i tot va abaixar el pressupost.
Nosaltres hem fet un esforç i l’hem apujat, com li deia un
3,27% més que el 2010 i quasi un 12% més del pressupost
disponible que vàrem trobar el 2011. És evident que això és un
cop de timó per assegurar les prestacions i per assegurar la
sostenibilitat del sistema sanitari balear. També en aquest sentit
hi ha altres mesures d’eficiència i estalvi que, sense afectar
l’atenció sanitària, s’han pres dins del servei balear, com la
reducció de directius tant en els serveis centrals com en els
diferents organismes dependents d’ib-salut, també en aquest
sentit l’eliminació de les despeses de representació i de
programes no assistencials superflus. I dins l’assistència, s’han
reduït perquè no es podia pagar, no hi havia liquidesa a
tresoreria, s’han hagut d’eliminat els concerts amb centres
privats i les hores extraordinàries del personal. I això ha
provocat un augment de les llistes d’espera en processos no
greus. Els de prioritat 1 vostè sap que s’atenen en menys de 30
dies.
A més d’això, s’han dut a terme una sèrie de canvis
estructurals que milloren l’eficiència i la gestió dels recursos. I
dins d’aquest paquet de mesures hi ha la integració de l’empresa
pública GESMA dins el Servei de Salut i que serà efectiva l’1
de gener de 2013. Se seguirà oferint el mateix servei, però hi
haurà un major control pressupostari per part d’ib-salut i una
racionalització de costos que seran més eficients. També en
aquest sentit la integració de les fundacions hospitalàries dins
l’estructura d’ib-salut farà que es tingui un major control
damunt la despesa dels hospitals que fins ara gestionaven amb
fundacions, perquè vull recordar que les nòmines dels
treballadors dels hospitals d’Inca i de Manacor no estaven
assegurades fins a final de 2011.
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També s’han fusionat les dues fundacions d’investigació,
CISIB i Mateu Orfila. D’aquesta manera s’hi impulsarà una
millor feina i d’una manera molt més eficient. S’ha fet una
reestructuració de l’atenció primària de Mallorca, sectoritzant-la
per diferents àrees. No s’ha fet en cap cas una integració
hospitalària com vostè diu, i vostè sap perfectament que no és
això el que s’ha fet, atenció primària manté el seu pressupost
independent, el seu pressupost propi. La gerència única de
sector, l’únic que pretén és una integració organitzativa,
funcional i assistencial dels centres de salut i de l’hospital a la
gerència respectiva, però en cap cas de l’atenció primària dins
l’hospital.
També dins les mesures de racionalització de la despesa i
d’una gestió més eficient, s’ha fet una compra centralitzada de
les vacunes que vostè ja va deixar començada en el tema de la
grip, s’ha comprat amb diferents administracions públiques,
amb un estalvi molt significatiu. I això es continuarà i es
potenciarà perquè es farà no només amb la grip, sinó amb totes
les vacunes del calendari vacunal, com es va aprovar al Consell
Interterritorial passat.
Gràcies a totes aquestes mesures i a moltes altres, s’ha
aconseguit minvar en quasi 70 milions el dèficit que vàrem
trobar al Servei Balear de Salut. Com a mostra de la
transparència amb què volem dur a terme tot això, dins la pròpia
pàgina del servei s’ha habilitat la finestra d’ib-salut, on es poden
consultar totes les dades econòmiques. Cap d’aquestes mesures
ha estat de copagament, ni ha estat privatització de la xarxa
pública hospitalària, ni s’ha tancat cap centre, com moltes
vegades es vol donar a entendre.
Però tot això no és suficient, perquè teníem un deute molt
important amb els proveïdors, que s’ha anat pagant i s’anirà
pagant en la mesura de les nostres possibilitats. La desviació
pressupostària, vostè ho ha dit a l’inici de la seva intervenció, és
una desviació d’una durada de molts anys i evidentment no es
pot solucionar en nou mesos, però la nostra feina és que durant
aquests quatre anys es pugui solucionar. A més aquí hem
d’afegir altres despeses que s’han fet de manera irresponsables,
sense tenir en compte la disponibilitat pressupostària. S’han de
tenir els sobrecosts que costarà el modificat de Son Espases,
més de 9 milions afegits a la despesa..., més de 9 milions al
mes. I per això s’han de donar passes noves per assegurar la
sostenibilitat, com deia abans, del sistema i el benestar dels
nostres ciutadans.
Per això, el divendres 9 de març, el Consell de Govern va
aprovar el Decret 3/2012, de mesures urgents per a la
reestructuració del Servei Balear de Salut i que avui votarem i
previsiblement convalidarà aquest parlament, un decret que
aposta, com totes les altres mesures, per una major eficiència en
la nostra sanitat. Estic convençuda i aquest govern també ho
està, que aquesta nova estructura redundarà en una feina més
coordinada, més a prop dels ciutadans i més a prop dels
professionals. I sobretot perquè coordinarà i potenciarà les
sinèrgies dins la mateixa conselleria.
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Amb totes aquestes i altres mesures, han passat nou mesos
on hi ha hagut veus interessades que, com deia, repeteixen que
retallarem prestacions, que es tancaran centres, que s’aplicarà el
copagament. Però res d’això no ha passat. És més, tot el
contrari, s’han restablert serveis bàsics que vàrem trobar aturats,
com és el trasllat de pacients entre les illes per rebre assistència
a l’hospital de referència. Com he repetit moltes vegades, el
conveni entre ib-salut i l’Associació d’Agències de Viatges de
les Illes Balears estava trencat i els pacients havien d’avançar
els sous. Vàrem poder revertir aquesta situació i després de tenir
una solució provisional amb un conveni amb Air Nostrum, el 13
de desembre de 2011 es va desbloquejar la negociació amb
AVIBA, i el Govern i AVIBA varen acordar començar a emetre
bitllets, com se feia habitualment durant els anys anteriors.
També, a pesar de totes els restriccions, es mantenen
l’infermera d’enllaç de Menorca i es va crear una infermera
d’enllaç per als pacients d’Eivissa, que mai no havia existit.
Continuem fent feina per als ciutadans i continuem amb el
projecte de la targeta sanitària. Una targeta que permetrà un
accés a l’historial clínic amb més facilitat i que permetrà
identificar molt més fàcilment els ciutadans. També incorporarà
tota la informació bàsica que es va aprovar en el darrer Consell
Interterritorial, com no pot ser d’una altra manera. Es manté una
relació fluïda i directa amb els municipis per atendre les seves
necessitats en matèria sanitària i per conèixer de primera mà els
problemes i les necessitats a tots els ajuntaments de les illes i
poder oferir solucions més ràpides, àgils i reals. També s’ha
creat i es crearà en altres especialitats la figura de la
coordinadora d’atenció oncològica de les Illes Balears. Entre les
seves competències hi haurà la de coordinar protocols
d’actuació en oncologia a tots els hospitals de les Illes Balears
i treballa i es coordina amb els responsables de l’estratègia de
cures palAliatives que volem potenciar i potenciam durant
aquests nou mesos.
També hem impulsat l’estratègia de salut sexual i
reproductiva de les illes, perquè creim en la prevenció, la
informació i l’educació que és on s’ha d’incidir. Per això vam
dur a terme la I Jornada de Salut Sexual i Reproductiva i estam
treballant en les conclusions per desenvolupar tot un seguit
d’iniciatives en aquest tema.
Han estat uns començaments no exempts de dificultats,
sobretot pel que fa a la sostenibilitat del sistema i a la motivació
dels professionals. Esperem també que la gestió del Ministeri de
Sanitat ajudarà a donar un nou impuls a les nostres polítiques.
Volem deixar enrera l’època de comprometre la sanitat pública,
gastant sense control, i som aquí per donar solucions i per
garantir el nostre sistema sanitari, sobretot la seva excelAlent
qualitat i la quantitat de les prestacions.
Per tot això estam treballant. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, les dades del
CIS de maig del 2011 consideraven que l’atenció sanitària era
el millor servei públic de les Illes Balears. I era un estudi que es
feia a totes les comunitats autònomes. Miri per on, les
comunitats gestionades pel Partit Socialista, entre molt bona i
bona superaven el 50%. Sap on estaven les comunitats
autònomes gestionades pel Partit Popular? Per sota del 40%,
una diferència de 10 punts.
(Alguns aplaudiments)
Miri, jo quan l’escolt -i ho dic amb tot el respecte- tenc la
sensació que vostè no “s’entera”, només vostè es creu el que
diu. Hem passat nou mesos en un escenari, per exemple, de
cessaments i dimissions que no s’havia vist mai, mai! Entre
altres coses el primer director general que ha estat cessat de tota
l’època dels quatre que hi ha hagut, ha estat el seu, i és curiós.
I parla de reducció de càrrecs, i tot això de canvi, ara vens, ara
te’n vas, ara tornes, què ens costa a tots? És un problema de
gestió. Jo li he dit el primer de tot que Salut necessita estabilitat,
necessita saber on anam i amb qui. Tot el contrari del que vostès
han fet. Som a l’any 2012 i vostès han aprovat un pressupost
que vostè sap que li manquen més de 200 milions. I venim de
dos anys previs que s’havia abaixat un 12% el pressupost. A
això vostès li diuen anar de festa, la Conselleria de Salut que
més va abaixar de tot Espanya.
Jo li he fet tot un seguit de preguntes perquè el que em
preocupa, a més de les qüestions econòmiques, és l’atenció
sanitària dels nostres ciutadans, perquè aquest és el motiu pel
qual vostè és a la Conselleria de Salut, l’economia l’ha de tenir
en compte, però el que li hauria de preocupar és l’atenció
sanitària que reben els ciutadans, aquesta qualitat assistencial
que vostè diu, què els diu a les més de 15.000 persones que en
aquest moment esperen una intervenció quirúrgica? O a
aquestes 70 o 80.000 persones que estan pendents d’una
consulta d’especialista? A data d’avui hi ha prop de 1.000
persones que ja fa més de sis mesos que esperen una intervenció
quirúrgica. I vostè ho sap, això és qualitat assistencial. Els
doblers és clar que s’han de tenir i vostè sap que continua amb
una insuficiència pressupostària, igual que des de l’any 2002.
No em digui que ha apujat un 3%, serà veritat. Però també és
veritat que li falten 200 milions d’euros.
Però a mi me preocupa la qualitat assistencial. Al final ha
parlat de l’estratègia de salut sexual i reproductiva. Durant dos
mesos ha obligat les dones que es pagassin una interrupció
voluntària d’embaràs. Això és posar en valor, incomplir una llei
i obligar les dones a fer aquestes coses? Un poc de serietat.
Jo li he fet moltes preguntes, crec que no me n’ha contestat
cap ni una. Li he demanat el Pla d’ajust per on aniria, no m’ha
contestat a cap de les preguntes que li he fet. Li he demanat si
pensava introduir nous repagaments, si pensava posar
copagaments sobre els serveis d’atenció mèdica, de serveis (...),
sobre medicaments o farmàcies. Li he parlat de qüestions
assistencials en qüestions molt concretes. Què li dirà a aquella
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persona que està pendent d’una intervenció quirúrgica?, què li
dirà? I què els dirà als de primària, que ja li han dit que no volen
ser eliminats, que no volen la integració hospitalària? Si fins i
tot amb el nou organigrama no hi figura atenció primària en el
comitè de direcció. Li he demanat si pensava o no pensava
aturar el concurs de la nova targeta sanitària, un projecte del seu
anterior director general. O què pensa fer amb el projecte ibsalut 2020?
A mi em preocupen els doblers i encara que quedàs deute,
vostè sap que es va fer un gran esforç pressupostari i
d’eficiència, i d’això també vostè se n’ha pogut beneficiar. Però
el que em preocupa especialment és que no hi ha projecte, duim
molt de temps anant d’un costat a l’altre i els ciutadans quant a
atenció sanitària es mereixen un respecte, una atenció a la seva
salut. I pel camí que anam, cada dia tot això està més en qüestió.
Si fa un any el Servei de Salut, l’assistència sanitària era el
servei públic més ben valorat per part dels ciutadans, jo el que
vull és que aquesta xifra augmenti, no que minvi.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, quan vostè
vulgui.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carme Castro i Gandasegui):
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Per favor, Sr. Diputat, no parli vostè de cessaments i de
dimissions perquè jo ja ni me’n record, segur que vostè sí que
ho sap, quants consellers de Turisme va tenir l’anterior govern
del pacte de progrés. Jo no sé quants en va tenir. Les decisions
que s’han pres dins del Servei Balear de Salut és per donar-li
l’estabilitat i la tranquilAlitat que necessita i és per donar tot el
protagonisme a l’àrea assistencial, als professionals i als
ciutadans. Ha estat una reestructuració molt ben acollida pels
professionals, com vostè deu saber i supòs que això és el que no
li agrada, i molt ben acollida per tot el món sanitari en general.
Per favor, el que li demanava abans de la lleialtat
institucional és per mor que vostè, per favor, no parli de liquidar
l’atenció primària perquè vostè sap que això no és veritat, Sr.
Thomàs, vostè sap que no és veritat. Vostè sap, vostè diu que els
gerents, que atenció primària no està en el consell de direcció.
Vostè sap que els gerents de cada àrea gestionen atenció
especialitzada i atenció primària. Per què diu que no? Vostè sap
que els gerents d’àrea ara gestionen atenció primària i atenció
especialitzada. Ho diu, ho diu el decret, i ells formen part del
consell de direcció. Per primera vegada els gerents de cada àrea
sanitària són presents en els òrgans de direcció, ara podran
participar en la presa de decisions del Servei Balear de Salut, i
atenció primària, evidentment, està present amb la persona del
seu gerent corresponent. I vostè sap perfectament que vostè és
així, si no llavors li ho puc explicar.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, vostè ara em parla
de les comunitats governades pel Partit Popular. Bé, parlam de
Balears, és una interpelAlació sobre la política sanitària de
Balears i la política sanitària de Balears que hem viscut aquests
nou mesos és en gran part conseqüència de la gestió que s’ha
dut durant aquests quatre anys passats i dels quals vostè
personalment ha estat el responsable. Vostè ha reconegut que va
abaixar el pressupost fins un 12%. Però és que a més d’abaixar
el pressupost, sabent que la despesa era molt superior al
pressupost que aprovava, va comprometre un modificat a Son
Espases que suposava 280 milions més del previst en la
concessió, en tota la vida de la concessió...
(Alguns aplaudiments)
Vostè ha obligat a pagar al Servei Balear de Salut, entre
d’altres, el llum, (...) O l’impost a l’ajuntament que ara hem de
pagar des del Servei Balear de Salut, per culpa de la seva mala
gestió. Per favor, Sr. Diputat, jo li demanaria que quan vostè
reclama estabilitat en el món sanitari estam totalment d’acord,
és necessari estabilitat, és necessari calma i tranquilAlitat, però,
per això, és molt necessari una oposició responsable que vulgui
dialogar amb el Govern i que demostri un mínim de lleialtat
institucional, dues vegades, no sé si dues vegades ha dialogat
amb el Govern, podem dialogar totes les que vulgui. Vostè sap
que quan es va prendre una decisió de calat jo vaig telefonar
l’oposició per informar-los personalment i podem parlar sempre
que vulguin perquè jo crec que davant una situació com la que
vivim s’hauria de demostrar, com li dic, una mica més de
lleialtat institucional.

III. Moció RGE núm. 1830/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a l'avortament a les Illes Balears,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 118/12.
Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 1830/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a l’avortament a les Illes Balears, derivada del
debat de la InterpelAlació RGE núm. 118/12. Per part del Grup
Parlamentari PSM té la paraula la Sra. Fina Santiago.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Gràcies, Sr. President. Bon dia tots els presents a la sala.
Benvingudes les dones representants d’entitats i associacions de
dones que volen ser presents en el debat d’aquesta moció, moció
lligada a la interpelAlació que es va realitzar, dia 13 de març, a
la consellera de Salut, Família i Benestar Social.
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La moció consta de set punts que van des de posicionaments
polítics i parlamentaris a propostes concretes.
En el primer punt, el Parlament vol constatar que la Llei
2/2010, de drets relatius a la salut sexual i reproductiva, ha
suposat un avanç per a les dones, per al seu dret a exercir
responsablement la maternitat, per a la seva salut sexual i la
seva salut reproductiva, ja que garanteix el dret a decidir de les
dones amb relació a l’avortament considerant-les persones
autònomes i responsables, fora de la tutela a què obligava la llei
de supòsit; suposa la despenalització de l’avortament dins el
marc reglamentari que són les setmanes de gestació i no la
valoració psiquiàtrica. Tornar a una llei de supòsits significarà,
necessàriament, que determinades situacions poden quedar
penalitzades. I ens equipara Espanya, l’Estat espanyol, a altres
països europeus amb llarga tradició democràtica com Holanda,
Alemanya, Bèlgica, Àustria, Itàlia i França. Per això parla, el
primer punt, que el Parlament de les Illes Balears constata que
la Llei 2/2010 ha suposat un avanç en la garantia dels drets
relatius a la salut sexual i reproductiva.
Durant el debat de la interpelAlació la consellera es va referir
a la taxa de dones joves que prenen la decisió d’avortar.
Coincidim amb la consellera en la seva preocupació per aquesta
alta taxa de dones joves que prenen la decisió d’avortar. En la
meva intervenció recordava el lema feminista “anticonceptius
per no avortar”, un lema que ja reivindicava quan els
anticonceptius no estaven autoritzats ni reglamentats i avui en
dia aquest lema encara està en vigor. Però perquè aquesta taxa
baixi, perquè els avortaments es puguin reduir hem de facilitar
l’accés a l’anticoncepció des de la informació, des de l’educació
i a través de l’accés als anticonceptius, especialment entre els
més joves. Els punts 2, 3 i 4 són propostes que van en aquest
sentit.
El Parlament de les Illes Balears veu amb preocupació que
la comunitat autònoma sigui una de les comunitats autònomes
on es registra un major nombre d’avortaments, per això insta el
Govern de les Illes Balears que presenti al Parlament, en el
termini de tres mesos, un pla de salut sexual per als instituts de
secundària.
El punt número 3 diu que el Parlament de les Illes Balears
constata que la millor política per evitar l’avortament és una
política de planificació reproductiva i un accés normalitzat als
mitjans anticonceptius, per això insta el Govern de les Illes
Balears a situar expedidors de preservatius gratuïts a tots els
centres de salut, els centres culturals i a la Universitat de les
Illes Balears.
El punt 4 diu que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que en el termini de tres mesos, com
a màxim, el Comitè tècnic interdisciplinar d’estratègia de salut
sexual i reproductiva presenti les seves línies d’actuació per a la
legislatura.
Un parlament democràtic i, per tant, on hi ha representació
de la diversitat ideològica i de les diverses sensibilitats
polítiques i socials no pot veure positivament que un govern per
elaborar un document públic o per protocolAlitzar la gestió
només hagi consultat una part d’aquesta sensibilitat política o
ideològica, com va ser el cas de l’elaboració del protocol
d’interrupció voluntària de l’embaràs consensuat tan sols amb

les entitats antiavortistes. Així, no és que jo hagi fet cap
interpretació ni cap suggeriment estrany, sinó que així ho va
afirmar el senyor, en aquest cas ja l’exdirector gerent d’ib-salut,
Sr. Juan José Bestard i Perelló, a una nota interna que envia a
tots els gerents i a tots els directors mèdics de sectors i àrees i
diu: “estimado amigo, te hago llegar el protocolo del IVES que
venimos aplicando desde el 1 de enero del 2012. Este
protocolo ha sido consensuado con el Instituto de Política
Familiar de Baleares y con la Asociación Baleares Vida.” Un
parlament democràtic no pot consentir que un govern
democràtic només pacti amb una part d’aquest posicionament
social i polític amb relació a l’avortament.
El Parlament tampoc no pot valorar positivament que
l'Institut de la Dona no hagués participat en l'elaboració d'aquest
protocol, institut al qual el Parlament per llei li va donar la
responsabilitat i l’obligació de coordinar totes les polítiques que
tenen a veure amb la dona. Ni tampoc no pot consentir ni pot
permetre ni pot no manifestar-se que en aquesta elaboració del
protocol tampoc no participàs el Consell de participació de la
dona, que és l’òrgan consultor del Govern per a temes
relacionats amb paritat, amb igualtat i amb temes de dones.
A la interpelAlació que es va realitzar fa dues setmanes, li
vaig demanar a la consellera el motiu pel qual no hi havia
participat el Consell de la dona o l’Institut de la Dona, no va
contestar. Sembla que no tenia cap tipus de resposta, perquè
segurament no hi ha cap resposta possible per justificar-ho. S’ha
de reconèixer que va ser un despropòsit, s’ha de reconèixer que
va ser una errada política i per això nosaltres proposam que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears
a refer el protocol de l’IVE, d’ib-salut, i que en el procés de
reelaboració hi participi l’Institut de la Dona i el Consell Social
de la Dona, òrgan de consulta en temes de dones i d’igualtat del
Govern de les Illes Balears, si no, tendrem un protocol que
només està elaborat, que només hi ha participat una part
d’aquesta sensibilitat social i política que recull la nostra
societat.
El punt 6 va dirigit directament a reforçar la Conselleria de
Salut i vol que el Parlament insti el Govern a facilitar la
contractació de tot el personal sanitari necessari perquè les
intervencions sanitàries per a la interrupció voluntària de
l’embaràs estiguin garantides a la xarxa pública i sigui
excepcional la derivació a les clíniques privades, tal com diu la
legislació vigent. Diu així el punt 6: “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que s’autoritzi la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social a contractar el
personal sanitari necessari -ginecòlegs, infermers,
anestesistes...- per poder donar cobertura a tota la demanda de
l’avortament que existeix a la nostra comunitat autònoma”.
Record que en aquesta interpelAlació de fa dues setmanes
se’ns va acusar, la consellera va dir que nosaltres l’únic interès
que teníem era mantenir obertes les clíniques privades abortives.
Sra. Consellera, li he de dir que nosaltres som sempre defensors
de la sanitat pública, però nosaltres en la nostra gestió, fins i tot
quan vàrem tenir el pacte de progrés, no imposam la nostra
ideologia. El que ens interessa és la qualitat del servei. Els que
ens interessava era que les dones que volien avortar tenguessin
la tranquilAlitat que en catorze setmanes ho podien fer sense cap
tipus d’estrès. Per això, podem fer convenis amb les clíniques
privades, tot i que la nostra ideologia i el nostre parer sigui que
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es faci a la pública, però nosaltres no imposam la ideologia quan
gestionam. Vostès sí la volen imposar.
Finalment, el punt 7, és que el Parlament rebutgi una mala
gestió administrativa realitzada per l’ib-salut i que era clarament
ilAlegal, que ha perjudicat a dones i que almanco va estar en
vigor durant més de quaranta dies, uns cinquanta dies a la nostra
comunitat autònoma, i, de fet, a dia d’avui encara tenim
informació que persisteix en baixa intensitat. De fet, a vegades
han de pagar les factures, a vegades se (...) un document que
garanteix l’ib-salut, etc.
Ens referim, com deia abans, que les dones haguessin de
pagar l’abonament de la intervenció clínica i gestionar
posteriorment la solAlicitud de l’abonament a l’ib-salut, perquè
això incompleix la legislació vigent, perquè ha suposat una
rectificació posterior amb el protocol i perquè, una altra vegada,
es manifesta la manca de planificació de la Conselleria de Salut;
i no és una interpretació que nosaltres feim, també a un
document intern que estava destinat a tots els centres IVE, a les
clíniques amb les quals en aquells moments hi havia el concert,
on se les informava que se les rescindia el concert i es deia que
les dones havien d’abonar l’import de la prestació de la IVE i
que després ho poden solAlicitar al servei de salut. Això està
datat dia 4 de gener de 2012 i ho signava el director de l’Àrea
d’Assistència Sanitària. Per tant, no és una interpretació, com ha
volgut dir qualque membre del Partit Popular als mitjans de
comunicació, sinó que era una aplicació d’un ordre que venia
directament del Servei de Salut.
En definitiva, nosaltres pensam que en el tema de
l’avortament la seva gestió no ha estat correcta, ha creat un
problema on hi havia una solució, una solució ben acceptada, i
confiam que el Partit Popular i el Partit Socialista puguin
aprovar els set punts d’aquesta moció.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l’esmena del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Catalina Palau.
LA SRA. PALAU I COSTA:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Abans d’entrar en la moció, i sense voluntat de crear
discrepàncies, vull manifestar en nom del Grup Popular que és
una pena, és una pena, que aquest parlament no hagi pogut
aconseguir un acord de tots els grups parlamentaris per defensar
el dret a la vida.
(Alguns aplaudiments)
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La meva intervenció s’emmarcarà dins les línies definides
per la consellera de Salut, quan va ser interpelAlada per vostè,
Sra. Santiago, fa quinze dies, perquè creim que varen ser molt
clares i molt ilAlustratives de quina és la postura i la gestió del
Govern respecte de les interrupcions voluntàries de l’embaràs
dins la nostra comunitat.
En primer lloc, vull destacar que tota actuació es
desenvolupa dins el marc jurídic estipulat per la Llei Orgànica
2/2010. Aquest norma rep, per part del Govern, un compliment
estricte. El nostre partit no està d’acord amb aquesta llei, però
mentrestant no sigui modificada serà respectada i complida pel
Govern de les Illes Balears. Per això, hem presentat l’esmena
que correspon al primer punt, si l’accepten vostès, perfecte, si
no, el nostre vot serà negatiu en aquest punt.
Vostè, amb una clara voluntat demagògica i de descrèdit
polític, diu que el Partit Popular només està motivat per una
intenció religiosa i per una intenció ideològica. Miri, intenció
religiosa no, cap ni una. El Partit Popular no pren decisions
polítiques en funció d’una o d’una altra creença religiosa. El
nostre partit defensa una postura política d’acord amb un
programa electoral que ha obtingut el vot favorable de la
immensa majoria dels ciutadans del nostre país i també de la
nostra comunitat. Nosaltres respectam les llibertats, respectam
la democràcia, respectam les lleis i també respectam les
creences religioses de les persones, siguin les que siguin, però
no decidim ni actuam en funció de cap creença religiosa. No sé
si vostès prenen decisions polítiques o actuen en contra d’alguna
creença religiosa, però aquesta no és la nostra motivació.
Intenció ideològica, sí, efectivament que tenim una intenció
ideològica. El Partit Popular sempre s’ha manifestat en contra
d’una llei orgànica que envia a avortar en solitari a menors de
setze i disset anys, quan el mateix Consejo de Estado, molt
crític amb aquesta llei, en el 2009 assenyalava que los padres de
chicas de dieciseis y diecisiete años se han informado si sus
hijas se someten a un aborto. Si deia això devia ser per alguna
cosa. Òbviament no va ser escoltat pel Govern Zapatero. Una
llei orgànica que, segons el programa electoral que portava el
PSOE a les eleccions generals de 2008, es basaria en un amplio
consenso, però es va optar per una reforma unilateral i el
consens ni tan sols es va voler cercar. Per això, va acabar sent
una llei que comptà amb un ample rebuig polític i social.
El Ministeri d’Igualtat de la Sra. Aido per elaborar la llei va
nomenar un comitè d’experts i en el Congrés dels Diputats es va
crear una subcomissió. El comitè d’experts del ministeri estava
format, exclusivament, per proavortistes i a la subcomissió del
Congrés només varen ser escoltades les recomanacions dels
compareixents que designà l’esquerra. El resultat ja el coneixem
tots, tenim una llei orgànica basada exclusivament en terminis,
d’avortament lliure fins a les catorze setmanes de gestació i que
incorpora l’avortament com a una prestació pública i gratuïta a
tot el territori nacional. Aleshores el Partit Popular i també el
Govern de Navarra varen interposar recursos
d’inconstitucionalitat.
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Nosaltres pensam que aquesta és una qüestió que, per les
profundes implicacions ètiques que té, divideix la societat i que
és una llei que fomenta la irresponsabilitat entre els joves
perquè l’avortament no és un mètode anticonceptiu i tampoc no
creim que la Llei 2/2010 sigui una norma que aporti seguretat
jurídica ni que afavoreixi els drets de la dona. Per això, tenim
motivacions ideològiques per voler reformar la llei Zapatero i
per això l’actual ministra de Justícia ja ha anunciat canvis en
aquesta llei. Volem polítiques actives a favor de la vida,
polítiques d’educació sexual efectives que facin reduir el
nombre d’embarassos no desitjats i que doni un vertader suport
econòmic i social a les dones embarassades, perquè avortar no
ha de ser l’única opció.

Li vull posar un exemple, com és deixar de fumar, que diuen
que és tan perjudicial per a la salut, les administracions no
regalen per tot pastilles o remeis per deixar de fumar, això té un
cost, té un preu, idò el mateix pot passar amb els mitjans
anticonceptius. A més, també sap que hi ha mètodes
anticonceptius que no s’han de pagar, si la persona acudeix a la
sanitat pública a buscar la recepta del metge.

La consellera de Salut destacava que Balears és una
comunitat que registrava un elevat nombre d’avortaments, l’any
2010 més de nou avortaments diaris, i que per evitar aquestes
xifres el Govern estava disposat a fer esforços en educació en
salut sexual i reproductiva i amb aquest objectiu ja s’han fet
passes, com el nomenament d’una coordinadora autonòmica de
salut sexual i reproductiva i també amb la constitució d’un
comitè tècnic d’estratègia de salut sexual i reproductiva a les
nostres illes. Els seus objectius són promoure la salut sexual,
facilitar informació i educació, oferir atenció sanitària a la salut
sexual, garantir als professionals la formació necessària sobre
salut sexual, afavorir la investigació, la innovació i les bones
pràctiques. I per aquests motius votarem a favor del punt
número 2 de la moció.

Al punt 4, li votarem a favor. La coordinadora autonòmica
de salut sexual i el Comitè tècnic de l’estratègia de salut sexual
i reproductiva constituït el 30 de novembre de 2011 varen
presentar les seves línies d’actuació ESIR 2012-2016 en la
Primera jornada de salut sexual i reproductiva de les Illes
Balears celebrada a Palma el passat desembre.

Acceptam demanar al Govern que en el termini de tres
mesos presenti un pla de salut sexual per als instituts de
secundària, com vostès demanen. Segurament el pla que ja està
dissenyant el Govern no es limiti als instituts, potser sigui més
ambiciós, abasti més àmbits i més colAlectius. És cert que
l’adolescència és una etapa clau en la prevenció de
problemàtiques com embarassos no desitjats, infeccions de
transmissió sexual, violència i addicions tòxiques amb relació
al sexe i per això es preveuen actuacions especials dins l’àmbit
educatiu conjuntament amb la Conselleria d’Educació. És una
tasca complexa de tipus transversal, però que el Govern té la
intenció de posar en marxa ja per al proper curs.
L’Estratègia de salut sexual i reproductiva de les Illes
Balears té com a objectiu fonamental les tasques de prevenció
i educació per a la salut en diferents aspectes i en funció de les
diferents etapes de la vida i atenent factors com l’edat, el gènere
i les persones amb necessitats funcionals i educatives especials.
Al punt tercer no hi podem votar a favor, estam d’acord que
s’ha de fer una bona política de planificació reproductiva i un
accés normalitzat als mitjans anticonceptius, però això no té per
què implicar que ara s’hagin de regalar els preservatius per tot
arreu.
El que demana té un cost econòmic important, no s’ha fet
mai, ni quan vostès governaven. El Govern i altres institucions
amb competències en matèria de joventut ja tenen acords amb
ONG per finançar actuacions d’aquest tipus enfocades a la
prevenció de malalties de transmissió sexual.

Pensam que s’ha d’educar la gent, se li ha de donar la
informació, però també s’ha de fomentar la responsabilitat de
les persones davant la pròpia salut i això no passa pel gratis
total. No ha estat mai així i precisament ara no estam en el
millor moment perquè sigui així.

Actualment es treballa en diferents línies estratègiques com
són l’estudi de les IVE a la nostra comunitat, l’evolució
epidemiològica de les IVE, la píndola postcoital, l’atenció al
part normal, l’adequació de les cesàries a les recomanacions de
l’OM i les noves infeccions de transmissió sexual, etc.
Com veuen tenim un govern que treballa seriosament en
aquest tema, que està vertaderament preocupat i implicat, que
no es limita en exclusiva a la qüestió de l’avortament com feien
vostès, només preocupats a pagar la factura a les clíniques
privades i així ja consideraven que estava resolt el problema.
Ara que estan a l’oposició tot són exigències i reivindicacions,
però quan governaven no era així, quan governen són vostès ben
poc eficients, no es preocupaven tant dels joves ni de les dones!
El punt 5 demanen que es refaci el protocol de les IVE de
l’ib-salut. Nosaltres també hem presentat una esmena que diu
que el Govern farà periòdicament un seguiment de l’aplicació
del Protocol de les IVE de l’ib-salut. Consideram que el
protocol actual és viable i operatiu, fa poc que està en marxa i
no cal refer-lo tot d’una, però creim que no ha de ser un
procediment tancat, tot el contrari, periòdicament se n’ha de
revisar el funcionament i quan procedeixi ja s’introduiran els
canvis pertinents.
Es la primera vegada que la comunitat disposa d’un protocol
que garanteix que la dona que opti per avortar seguirà un procés
clar i transparent, serè ben informada i tendrà el suport dels
professionals de la sanitat pública.
Al punt 6 de la moció, no hi podem estar d’acord, la
demanda d’IVE a la nostra comunitat està coberta i garantida a
totes les illes amb l’estructura actual de l’ib-salut, també hi ha
un protocol, n’acabam de parlar, dins el que estableix la llei
orgànica que abasta tot el procés a seguir i totes les situacions
que es puguin donar. A més, la situació econòmica que deixaren
-ho saben perfectament- no ens permet fer gaire extres. Ja saben
també que aquest govern està compromès a no fer un
endeutament ilAlimitat com varen deixar vostès.
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Quant al punt 7, ja hem reiterat que aquest govern està per
complir la llei i com a conseqüència no se solAlicita per part de
l’ib-salut l’abonament previ de cap factura a les dones en el
procés d’IVE. Crec que la mateixa consellera ja va reconèixer
que durant unes setmanes s’havia comès una errada..., sí, sí,
dins aquest parlament, ella ho va reconèixer, que es disculpava
per aquest motiu i que tot d’una s’havia esmenat. Rectificar és
de savis, la consellera de Salut i l’ib-salut ja ho han fet.
Per tant, és un tema esmenat, ningú no ha d’abonar
prèviament el cost de les IVE a la nostra comunitat i no
procedeix que el Parlament rebutgi un procediment que no es
porta a terme. No cal rebutjar allò que no existeix. Per tant, el
nostre vot serà en contra.
És cert que la nostra comunitat autònoma té un problema
amb els avortaments, però el problema no és la manca...
EL SR. PRESIDENT:
Hauria d’anar acabant, Sra. Diputada, per favor.
LA SRA. PALAU I COSTA:
Sí, acab, Sr. President, dos segons. És cert que el problema
no és la manca de concert a les privades, ni tampoc el protocol
de l’ib-salut que tant critiquen. El vertader problema és l’elevat
nombre d’avortaments que hem tingut els últims anys, nou
avortaments cada dia durant el 2010 són xifres per reflexionar
i per actuar, vostès no ho feren, les dades ho demostren.
Aquest govern sí que farà tot el possible per reduir aquestes
xifres, ho farà amb responsabilitat i amb educació sexual i
reproductiva, amb informació i amb més suport a les dones
perquè puguin tenir altres opcions.
No me’n voldria anar d’aquí sense afegir als grups de
l’esquerra que tanta bandera fan del feminisme i que cada dia
ens volen donar lliçons del respecte per les dones això li ho
podria dir vostè, Sra. Santiago, a un senyor d’Esquerra Unida
que es diu Diego Valderas líder del partit a Andalusia que avui
surt a la premsa que ha fet uns comentaris...
EL SR. PRESIDENT:
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:
Gràcies, president. Abans d’entrar a valorar les propostes de
la Sra. Santiago, crec que és necessari i imprescindible fer una
reflexió, sobretot després de sentir les paraules de la portaveu
del Partit Popular en aquest tema. És necessari fer entendre quin
camí ens ha duit aquí... i també per poder determinar quines són
les responsabilitat de cadascú en els temes que avui tractam.
Sens dubte, ens hem de referir a uns dels canvis socials més
importants de les darreres dècades, que és el que han
protagonitzat les dones de les societats desenvolupades i que
han tingut implicacions de gran transcendència a múltiples
àmbits.
Hem de dir així mateix que han estat els govern socialistes
els que han impulsat i acompanyat aquest procés, facilitant un
vot qualitatiu incomparable i que va situar el nostre país al cap
de l’avantguarda europea. És de justícia destacar avui la
contribució del moviment feminista en aquest avanç històric i
reconèixer la capacitat d’interlocució social de les seves
organitzacions.
Com es va poder avançar? Es va poder avançar gràcies al
nou marc jurídic desenvolupat a la Llei d’igualtat, a la Llei
contra la violència de gènere i a la Llei de salut sexual i
reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs i és aquesta,
la Llei 2/2010, la que fins avui ha format la part més fonamental
de les polítiques preventives i del dret a la salut pública. La seva
aprovació va suposar el reconeixement dels drets de les dones
a decidir sobre la seva pròpia maternitat acabant amb la
inseguretat jurídica que afectava les dones i els professionals
sanitaris que intervenien en les interrupcions dels embarassos no
desitjats.
Varen ser moltes les dones i els sectors que varen celebrar
aquest nou escenari aconseguit des del qual es podia continuar
desenvolupant aquest nou marc jurídic per completar el
desenvolupament normatiu amb objectiu d’avançar en la
igualtat.
I fins aquí vàrem arribar, va ser pocs dies després del 20 de
novembre passat quan vàrem prendre consciència que amb el
govern del Partit Popular no hi ha res consolidat i que són reals
les amenaces i el perill d’involució respecte als drets de les
dones.

Sra. Diputada, per favor, li prec que vagi acabant.
LA SRA. PALAU I COSTA:
...molt poc respectuosos cap a les dones, molt vergonyosos,
molt penosos i inacceptables. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Obrador.

La primera pedra d’aquesta involució va venir del Ministeri
d’Educació, quan el ministre va proposar eliminar l’assignatura
d’Educació per a la Ciutadania. Podem afirmar que la seva
desaparició afavorirà tornar a un model educatiu sexista i
segregador de fort component ideològic d’integrisme religiós
que significarà un gran endarreriment en la igualtat dels drets de
les dones.
El segon exemple que les coses canviaven va venir del
Ministeri d’Assumptes Socials quan la ministra Mato va fer
declaracions davant la primera víctima de violència masclista a
la seva legislatura que va identificar com a violència familiar.
D’aquesta manera la ministra va obrir la porta a la
invisibilització dels drets de les dones, situant aquesta realitat
dins les quatre parets de la llar.
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També en el Ministeri de Justícia s’obria la porta a la
involució quan el ministre Gallardón va posar en qüestió la
llibertat de les dones per decidir responsablement sobre la seva
maternitat en afirmar que hi ha moltes dones que es veuen
sotmeses en moltes ocasions a una violència de gènere
estructural. Els arguments que es donen des del Ministeri de
Justícia són demagogs i estan profundament cenyits a una moral
conservadora que no contempla cap mena de drets a les dones.
El Partit Popular, amb el seu discurs particularment retrògrad i
més propi del segle passat que del present pretén fer-nos
creure...

Això és el que diu la llei i això és el que incompleixen les
ordres dictades per l’ib-salut a partir de les quals es rompien els
convenis amb les clíniques concertades, s’establien nous
protocols, significar que les dones havien d’avançar el pagament
de les seves interrupcions i no es tenia un marc jurídic per poder
pagar aquestes factures.
Quantes dones hi ha que han presentat factures amb el seu
nom i llinatges que no han pogut cobrar? El PP fa quasi dos
mesos en reconeixia un centenar. Ens agradaria saber quin és el
llistat d’espera real, perquè en aquest tema no hi pot haver
espera.

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor...
LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Aquests canvis continuats i contradictoris presos per la
Conselleria de Salut no es prenen en l’ànim de millorar
l’Administració i el Servei de Salut. S’han pres per ideologia,
per estar en consonància amb els valors més reaccionaris,
clericals, ortodoxos del nostre país. Aquesta és la dreta que avui
governa aquesta comunitat.

...que la manera... el Partit Popular pretén fer-nos creure que les
dones no tenen dret a protegir els seus drets sexuals i prohibeix
el dret a l’avortament retornant a la possibilitat de tornar al codi
penal de 1985, distanciant-nos de la majoria de les legislacions
europees que sí reconeixen la llibertat i la capacitat de les dones
per decidir.

Són les accions del Partit Popular les que han motivat la
presentació de diferents iniciatives per part de l’oposició, tant en
l’àmbit autonòmic com en l’estatal, per la gran preocupació que
ha creat el Govern balear amb les noves directrius de l’ib-salut
quan aproven aquest nou protocol per les interrupcions
voluntàries de l’embaràs.

També la reforma del mercat laboral del Partit Popular
incideix molt negativament contra tots els treballadors, però
especialment entre les dones per posar en perill el dret a la
conciliació per augmentar els obstacles en l’accés i
manteniment de l’ocupació i la promoció i perquè consolida la
bretxa salarial.

Per això, el nostre grup va solAlicitar una convocatòria
extraordinària en sessió plenària i aquesta moció la presenta la
Sra. Santiago derivada d’una interpelAlació.

Si aquest és el panorama que el Govern central dibuixa des
de Madrid, a la nostra comunitat el president Bauzá fa mèrits
davant la cúpula del Partit Popular i dels moviments
antiavortistes donant una passa més cap a aquesta involució,
situant-nos com la primera comunitat de l’Estat que pren
mesures concretes contra el dret de les dones.
Sembla mentida que sigui l’única dona que forma part del
Govern del Partit Popular la que pren decisions contra les dones,
contra les dones i contra una llei orgànica i dos reials decrets. La
normativa que és norma bàsica de l’Estat diu que s’han de
garantir totes les qüestions d’intimitat, de confidencialitat, que
s’ha de garantir aquesta prestació sanitària, que això forma part
de la cartera de servei comuna del Servei Nacional de Salut i
que s’ha de fer amb equitat, sense discriminació econòmica ni
geogràfica, que les interrupcions voluntàries de l’embaràs s’han
de fer bàsicament dins la xarxa pública i, de manera
excepcional, en un centre concertat i acreditat amb un
compromís escrit d’assumir directament l’abonament de la
prestació per part dels serveis de salut.

Compartim plenament el primer punt de la seva moció, que
reconeix l’avanç de la Llei 2/2010, tal i com hem exposat en la
primera part de la nostra intervenció. Sembla que avui més que
mai es necessari aquest reconeixement per tal de poder defensar
amb totes les forces aquesta llei, denunciant les pretensions del
Partit Popular d’iniciar la seva modificació. No compartim
l’esmena del Partit Popular perquè ens sembla una burla quan
afirmen que el Parlament constatarà que el Govern doni
compliment estricte a la llei orgànica, quan és evident que el
protocol que es va aprovar l’incomplia pels motius abans
assenyalats.
Ens sumam a la petició del punt 2, que realitzi abans de tres
mesos un pla educatiu de salut als instituts de secundària. Aquí
afegiríem una esmena in voce que es faci extensiu a tots els
centres concertats. Donam suport a la proposta 3 de situar
expedidors de preservatius gratuïts.
Al punt quart, que fa referència que el comitè tècnic
interdisciplinar d’estratègia i salut presenti abans de tres mesos
la seva planificació, també li donarem suport.
Respecte al punt cinquè, he de dir que és una demanda de la
màxima prioritat per a nosaltres i així ho hem defensat a totes
les nostres intervencions, en el sentit que es refaci el protocol de
les interrupcions voluntàries en sintonia amb la legislació vigent
i compartim que es refaci amb el consens de l’Institut de la
Dona i del Consell Social de la Dona i que no siguin les
associacions pro vida les entitats professionals especialitzades
les que donin informació i atenció a les dones embarassades.
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Una vegada que el Partit Popular ha suprimit el concert amb
les clíniques privades entenem i compartim que és
imprescindible augmentar el personal sanitari necessari per
donar cobertura a totes les demandes d’interrupció... pel fet que
sigui urgent la seva atenció.
Per finalitzar, ja ho ha denunciat en múltiples ocasions el
nostre grup, rebutjam enèrgicament el sistema implantat pel
Partit Popular que les dones hagin d’avançar el pagament de la
seva interrupció perquè és injust, no és equitatiu i deixa en perill
a milers de dones amb situació de precarietat econòmica que no
podran avançar aquests doblers.
Com ja he dit votarem a favor de les seves esmenes, perquè
entenem que són justes i que són necessàries. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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dia, i ha de gestionar per a tota la societat, i aquí no ha gestionat
per a tota la societat, per tant no ho podem acceptar.
En el punt 3 vostès s’omplen de bones paraules, estan molt
preocupats perquè es redueixin les taxes, però cada vegada que
hi ha un intent per part dels sectors progressistes de fer
campanyes de l’anticoncepció d’una forma activa, no hi ha
manera; jo record la campanya de Pónselo, póntelo que va ser,
uuuhhh!, un problema increïble per a la dreta. Ara el que
nosaltres demanam és que efectivament els anticonceptius
siguin a l’abast de les persones, dels alAlots, de les alAlotes, dels
adults, però especialment en aquest. Vostè creu que això és un
problema econòmic? Vostè creu que això és un cost econòmic?
Miri, és una decisió política, és cert, vostè deixi de
contractar aquest any el delegat del Govern, que segur que
s’estalvien 56.000 euros per aquest delegat del Govern de
Formentera, i podran comprar més de 550.000 anticonceptius ...

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Sra. Santiago, per favor.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Gràcies. Gràcies a la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista per donar el suport a la totalitat de la moció. Estam
totalment d’acord amb vostè, la democràcia no està regalada, la
democràcia s’ha de guanyar cada dia i les dones tenim aquesta
dificultat, apart de la democràcia, hem de lluitar constantment
per la paritat i la igualtat i, quan entra la dreta al Govern coses
que semblava que ja estaven resoltes com el tema de
l’avortament, de terminis, com el tema de no segregar nins i
nines a les escoles torna a sorgir, però allà estaran... per
defensar-la.
Al Grup Parlamentari Popular, els he d’agrair el suport al
punt 2 i al punt 4. Acceptam la moció dels dos grups d’ampliar
a més centres, que no només sigui als instituts i centres,
coincidim que també ha de ser transversal, per això fixàvem el
terme “govern” i no el terme “conselleria”. El punt 4... bé,
també acceptar-lo.
En la resta no hi podem estar d’acord. Al punt 1, no ho
acceptam, no estam d’acord que un parlament reconegui que el
Govern compleix la llei, que és la seva obligació. Ho farem amb
totes les lleis això? Reconeixerem que el Govern compleix amb
totes les lleis o només en el tema de la llei de l’avortament?
El que nosaltres volem aquí és un posicionament polític en
relació amb la llei que el Partit Popular vol modificar, doncs
vostès votin que no, però nosaltres no la canviarem. Nosaltres
consideram que la llei actual és un avanç per a tots els drets
reproductius, per al dret a la maternitat, per al dret a la
sexualitat, i vostès ho volen convertir en una declaració que el
Govern acompleix la legislació vigent.
El punt 5, tampoc, el punt 5, el mateix protocol estableix les
formes de coordinació i les formes de seguiment; nosaltres
demanam que aquest protocol estigui consensuat amb totes les
sensibilitats polítiques, o ideològiques en relació amb el tema de
l’avortament, i aquest protocol només ha estat elaborat en una
part d’això. Aquest parlament, que aquí representam tots, no pot
acceptar que aquest protocol només estigui consensuat amb una
part, representam tota la societat, el Govern representa tota la
societat, encara que tengui les urnes que ens les recorden cada

..., això és una decisió política que vostès no volen prendre, no
és un problema econòmic.
(Continua la remor de veus)
I ens tornen a parlar d’herència, ens tornen parlar d’herència
...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
... cada vegada que vostès venen aquí parlen d’herència, vostès,
la nostra herència, del pacte de progrés, és cert, és un
endeutament per a l’interès general: serveis socials, educació,
sanitat; la seva herència és una sentència de sis anys per
replegar doblers que no són seus, aquesta és l’herència del Partit
Popular, ...
(Alguns aplaudiments, remor de veus i petita cridòria)
... la nostra herència és defensar els serveis públics.
(Continua la remor de veus i la cridòria)
Sí, sí, sí, ben a ple, parlarem d’herència, ben a ple, no
tendrem cap problema, en parlarem d’herències, tot el que
vostès vulguin.
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Que vostè compari deixar de fumar amb intentar evitar un
embaràs no desitjat és, demostra la seva insensibilitat i no
entendre del que parlam, demostra la seva insensibilitat, deixar
de fumar comparat amb intentar evitar un embaràs, i m’ho posa
com a un exemple.
En definitiva, el punt 3 nosaltres el mantenim i agraïm el
suport al Grup Socialista.
El punt 6 i el punt 7, vostès mateixos ens donen la raó,
vostès ens donen la raó en el punt 6 i en el punt 7: la consellera
va reconèixer que s’havia equivocat, idò el Parlament rebutja
aquesta mala gestió, que ha perjudicat dones, que ha perjudicat
ciutadanes. Per què el Parlament no es pot posar a favor
d’aquestes dones en lloc d’aquest Govern que ja ha estat més
que suportat? Per què un pic aquest Parlament en lloc de dir
que, efectivament, la consellera va dir, ens hem equivocat i s’ha
fet pagar una cosa que no s’havia de fer pagar, doncs el
Parlament que s’hi posi, que se solidaritzi amb aquestes dones
que durant més de quaranta dies varen veure afectat un dret, ens
posicionam, no passa res, no la demanam la dimissió de la
consellera, només demanam que el Parlament es posicioni a
favor d’aquestes dones.
I efectivament, el tema de l’avortament és un tema
ideològic, perquè vostès, quan els fem preguntes d’aquest tema
no volen contestar. Jo ja fa uns dies, vàrem discutir del tema de
l’embaràs i li vaig dir per què el Partit Popular, què faria vostè
en el cas que una nina de 16 anys, una jove de 16 anys no
volgués avortar i els pares l’obligassin, vostès a qui donarien
suport? Nosaltres ho tenim claríssim: la jove de 16 anys; perquè
no hi pot haver cap dona obligada a avortar, però no hi pot haver
cap dona obligada a ser mare si no vol, i això vostès no ho
entenen i nosaltres sí que ho entenem. No es pot obligar a les
dones a ser mare ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
... ara haurem d’entrar, haurem d’entrar en el debat si les catorze
setmanes o no catorze setmanes. Clar que respectam la vida.
I vostès en el seu programa no tenien cap tema de canvi de
la llei de l’avortament, tenien el tema de respectam la vida i amb
aquest lema es pot votar, el pot votar tothom. Però per què
insisteix també en una pregunta que li vaig fer i que vostè no
m’ha formulat, per què aquest respecte a la vida no els preocupa
quan se substitueix la decisió d’una dona d’avortar d’una forma
responsable directament i lliurament i, en canvi, aquí hi ha uns
problemes per a vostès, però si aquí, en aquesta decisió s’hi fica
un metge i diu que aquesta dona està en condicions d’avortar,
aquí no li preocupa el dret, el respecte a la vida, per què?
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Santiago, per favor.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Sí, gràcies, president. Per què quan la dona està tutelada aquí
el respecte a la vida no li preocupa? Perquè vostès tenen mala
consciència i perquè vostès no estan d’acord, perquè vostès
tenen un problema moral amb l’avortament i volen imposar
aquesta moralitat a tothom.
(Remor de veus)
Afortunadament som a una democràcia i això, si ho canvien,
ho tornarem canviar.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petita cridòria)
EL SR. PRESIDENT:
... i no es pot obligar a les dones a avortar, i això vostès no ho
entenen.
I vostè em fa unes referències a un membre d’Esquerra
Unida, no sé les declaracions que ha fet, però nosaltres sempre
ho hem dit: el masclisme és a la dreta i a l’esquerra i si són per
pegar, doncs li peguem, li peguem totes, perquè el masclisme és
a la dreta, a l’esquerra i a totes les capes socials, Sra. Palau, no
és exclusiu de la dreta ni és exclusiu de l’esquerra,
malauradament. I les dones hem de lluitar tant a la dreta com a
l’esquerra en aquest tema.
Respecte a la vida. Clar que respectam la vida! Qui no
respecta la vida aquí! ...
(Remor de veus i cridòria)
No, i tant!, sí, sí, sí, ...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, per favor.

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Sí, senyores i senyors
portaveus, si em volen escoltar un segonet, la Sra. Obrador ha
fet una esmena al punt 2, que el punt 2 està consensuat per tots,
però no sé si admeten l’esmena que ha fet la Sra. Obrador.
Està admesa. Perfecte. Per tant el punt 2 i el punt 4 estan
aprovats per assentiment. I passam a votar els punts 1, 5, 3, 6 i
7 conjuntament.
Senyores i senyors diputats, passam a votar. Votam.
21 vots a favor; 34 en contra. Per la qual cosa, la moció
RGE 1830/12 queda rebutjada. Bé, òbviament, menys els punts
2 i 4 que estan aprovats per assentiment.
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IV. Debat del Dictamen de la Comissió d'Economia, del
Projecte de llei RGE núm. 3075/11, de suport als
emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa
(procedent del Decret Llei 5/2011).
Passarem seguidament al debat del quart punt de l’ordre del
dia, relatiu al Dictamen del Projecte de llei RGE núm. 3075/11,
de suport als emprenedors i a les emprenedores i a la micro,
petita i mitjana empresa, procedent del Decret Llei 5/2011.
Passam al debat de les esmenes mantingudes pel Grup
Parlamentari Socialista i que són les següents: la 4187, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 4200, 201, 202, 203 i 204.
Per defensar les esmenes té la paraula la Sra. Oliver.
LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:
Gràcies, president. Diputats i diputades anam a debatre ara
esmenes a un projecte de llei que ja du set mesos de vigència, ja
que es va aprovar el mes d’agost passat com a decret llei, set
mesos de vigència i ni un resultat, aquest és el balanç que en
fem nosaltres. És molt decebedor que en aquests set mesos de
vigència no hi hagi manera d’identificar cap mesura de les que
contempla el projecte de llei que hagi produït efectes positius.
El mes d’agost passat el Govern va estimar urgent i
necessari aprovar el Decret Llei de suport a l’emprenedor, atesa
la difícil situació econòmica. Així, es va estimar necessari
actuar en un doble sentit: per una part, dissenyar un marc
normatiu favorable per impulsar el creixement econòmic de les
Illes Balears, per altra executar un pla d’acció integral que
donàs el suport necessari als emprenedors i al teixit empresarial
de les Illes Balears. L’objectiu final d’aquest projecte de llei és
el de promoure l’activitat generadora de riquesa i ocupació, a
través dels emprenedors, la micro, petita i mitjana empresa de
les Balears, objectiu que els socialistes compartim.
En aquests set mesos d’aplicació ja tenim la possibilitat de
fer un primer balanç dels efectes que aquesta norma ha tingut
sobre els destinataris, de l’impacte que ha tingut sobre el teixit
empresarial de les Illes Balears, de les facilitats que aquests
emprenedors i empresaris han trobat d’ençà que aquesta norma
vigeix. La realitat, el que ens diuen els destinataris, és que no ha
tengut efectes, ni positius ni negatius, cap efecte; els destinataris
ens diuen que no és més fàcil avui accedir al finançament; que
les gestions davant l’administració no s’han simplificat; que no
hi ha cap marc de seguretat jurídica on poder desenvolupar
projectes; que la tasca de foment i de potenciació de l’esperit
emprenedor encara està per fer.
I és que aquest marc normatiu no ha impulsat l’economia i
el pla d’acció integral, si és que existeix, tampoc no ha servit de
res.
El que ja vàrem expressar en el debat de validació del decret
llei era ben cert, estàvem davant, estam davant d’una declaració
d’intencions buida de contingut i, com era d’esperar, no ha
produït efectes.
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Hem de ser clars, no ens hem d’enganar, el primer problema
dels emprenedors i empresaris és l’accés al finançament, per
arrancar o per aguantar una empresa; el segon, és superar amb
més agilitat els tràmits necessaris davant les administracions, i
ni una cosa ni l’altra han millorat amb aquest projecte de llei.
Dues qüestions, al nostre entendre, han fet que aquesta norma
avui segueixi sense produir efectes, no serveixi: la primera és
que no té assignades partides pressupostàries per desenvolupar
tots aquells preceptes que requereixen recursos econòmics; la
segona és que aquells preceptes que no requereixen recursos
econòmics per dur-los a terme, com són la simplificació, la
coordinació administrativa, el desplegament reglamentari, per
citar-ne uns quants, tampoc al dia d’avui no s’han realitzat; és
a dir, per manca de recursos o per manca d’impuls polític no
s’han materialitzat les actuacions de desplegament del projecte
de llei del qual avui parlam.
La manca de memòria econòmica del decret llei aprovat el
mes d’agost passat és un aspecte que vàrem destacar com a molt
negatiu en aquell moment, ja que sense recursos l’efectivitat del
decret quedava en poca cosa. Record que el Govern en aquell
temps va argumentar aquest fet amb tres motius: no tenia un
pressupost aprovat i funcionar amb un pressupost prorrogat feia
impossible dedicar-hi recursos, però, a més, pareixia que aquest
fet no tenia massa importància, ja que, segons va explicar el
vicepresident Econòmic, el Pla de sanejament de la comunitat
autònoma alliberaria recursos cap al sector privat. En tercer lloc,
les mesures adoptades pel Govern possibilitarien pagar les
factures pendents i donar, així, liquiditat al món empresarial.
Avui constatam que això eren excuses de mal pagador,
idees, desitjos, desconeixement de la realitat, preocupant en
qualsevol cas. Dic excuses perquè en els primers pressuposts
d’aquest govern, els que es varen aprovar en el mes de gener,
hem vist que pocs recursos s’han destinat a aquest projecte de
llei, desitjos o desconeixement perquè tot i que es va aprovar el
Pla de sanejament va servir, bàsicament, per fer retalls però no
per alliberar recursos, almanco als emprenedors no els varen
arribar.
I què podem dir de les mesures que possibilitarien pagar les
factures pendents i així donar liquiditat? Diria que aquestes
mesures han estat poc o gens efectives perquè avui encara en
queden per pagar i la liquiditat que havia de fluir a les empreses
senzillament no ha fluït.
Totes aquestes idees, perquè veiem que eren idees, no s’han
materialitzat amb fets i avui les empreses segueixen amb els
mateixos problemes, o més, que fa set mesos. Les coses han
canviat, sí, han canviat però per anar a pitjor; deia el Sr.
Mercadal, en el mes de setembre, que teníem una situació molt
delicada, que no ens ho podíem permetre i per això el Govern
actuava, segons ell; fonamentava el seu raonament en la xifra
d’atur juvenil, que era, segons l’EPA del segon trimestre, el
40,38%; el decret llei serviria per sortir d’aquest forat, però la
realitat és que aquesta xifra no ha deixat de créixer de llavors
ençà, de manera que l’atur en els menors de 25 anys ha
augmentat un 12% en el mes de febrer d’enguany, segons dades
de la Vicepresidència Econòmica. Si no ens podíem permetre
aquella situació, com es pot permetre aquesta que és pitjor, em
deman, i què ha fet el Govern per canviar-la?
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D’efectiu res, però és que encara hi ha més dades objectives
que indiquen el deteriorament de la situació que vivim; els
nombres no donen peu a interpretacions i el fet és que han
baixat tant les empreses com els autònoms aquests darrers
mesos, en el mes de setembre de l’any passat hi havia 48.573
empreses, en el mes de gener d’enguany han baixat fins a
41.341, 7.232 han desaparegut, exactament 47 empreses cada
dia han tancat. En el mes de setembre de l’any passat hi havia
83.028 autònoms, en el mes de gener d’enguany han baixat fins
a 75.660, 7.368 han desaparegut, 48 autònoms cada dia han
deixat la seva activitat durant aquests quatre mesos. Tot això ha
passat en el temps de vigència d’aquest projecte de llei que avui
debatem, aquestes són les xifres, aquesta és la realitat.
Vull que quedi dit de forma clara que el Grup Socialista
comparteix l’objectiu d’aquest projecte de llei i fins i tot també
moltes de les actuacions que proposa, tot i que pensam que no
s’aprofundeix com seria convenient tant en les actuacions com
en la forma de dur-les a terme, per això hem presentat 18
esmenes.
Fins avui poc ha canviat el text del projecte en tràmit, en
ponència i en comissió, la qual cosa ens fa pensar que poques
incorporacions hi haurà. Pel que fa a les 18 esmenes que
presentàrem, el Grup Popular fins avui no n’ha acceptada ni
una; no sabria dir si és que pensen que el text tanmateix no té
remei, i per això no val la pena canviar-lo massa, o si realment
pensen que està bé així com està, cosa que, vists els resultats, és
preocupant i sorprenent. La manca d’efectes durant aquests set
mesos hauria de fer pensar que alguna cosa no funciona i actuar
en conseqüència.
El nostre grup va presentar esmenes que, al nostre entendre,
milloren el text en diversos aspectes, en faré un breu repàs. N’hi
ha que incideixen en les condicions laborals dels treballadors,
de les micro, petites i mitjanes empreses en el sentit de garantir
els seus drets, el diàleg social, la negociació colAlectiva, la salut
laboral, altres introdueixen de forma explícita els treballadors
autònoms, els cooperativistes, els socis de petites empreses i
societats laborals com a destinataris d’aquesta llei, amb
l’objecte que aquests colAlectius, també molt importants en el
teixit productiu de les Illes Balears, vegin aquest projecte de
llei, aquesta llei també la sentin com a seva. N’hi ha una
d’específica per a la formació i readaptació professional
permanent dels emprenedors, en el sentit que, per llei, tenguin
el dret reconegut i garantit l’accés a programes dissenyats de
forma específica per a ells.
D’altres esmenes que vàrem presentar van encaminades a fer
real i efectiva la simplificació i l’agilitació administrativa tan
demanada, mitjançant l’agrupació de tràmits similars per
facilitar la gestió de les empreses. D’altres també, també hi ha
altres esmenes que habiliten sistemes telemàtics que milloren
els tràmits dels emprenedors amb les administracions.

Per altra part, també pensam que és necessari escurçar el
termini per al desplegament reglamentari, és urgent o no és
urgent; si és urgent, no té sentit el termini de dotze mesos per
fer el desplegament reglamentari, i per això proposam reduir-ho
a quatre.
Hi ha una partida d’esmenes que tenen contingut econòmic,
és necessari que consti en el projecte de llei un compromís de
despesa, si no és així aquesta llei no podrà produir els efectes
que persegueix, com s’ha pogut apreciar. Hem sentit en moltes
ocasions que s’havien d’eliminar les subvencions, bé, res a dir,
però hi ha altres programes, que no són subvencions, que també
requereixen recursos econòmics que tampoc no s’han prioritzat.
Pensam que els doblers públics dedicats a aquestes qüestions
tenen un retorn social i econòmic que és molt superior al valor
dels recursos invertits, per això és precís fer un esforç i dur a
terme inversions, cosa que el projecte no contempla.
Per això vàrem presentar esmenes que van en aquest sentit,
ja que consideram que és necessari dotar de compromís
econòmic el Pla d’acció quadriennal, perquè si no és així perd
efectivitat i passa a ser un altre document d’idees i de res
serveix.
Pensam que s’han d’articular recursos econòmics per a
entitats que donen suport a emprenedors i a empreses, hi ha
d’haver l’obligatorietat que el sector públic de les Illes Balears
pagui en un termini no superior a 25 dies als emprenedors, a les
micro, a les petites i mitjanes empreses, tal com es va
comprometre el president del Govern que faria.
Important també ens pareix l’esmena que fa referència a la
compensació de les taxes municipals derivades de l’inici de
l’activitat emprenedora, que empresaris i emprenedors han de
sufragar.
Fomentar mecanismes d’accés a crèdit sense necessitat
d’aval, mitjançant línies de microcrèdits per a colAlectius
específics, com podrien ser els joves o també d’altres
colAlectius.
De manera clara, donar suport econòmic a les xarxes
d’àngels de negocis, amb la finalitat que aquest sistema tengui
una major implantació a la nostra comunitat.
La internacionalització és un aspecte clau que s’ha de
potenciar, per això proposam la creació d’un fons que fos
específicament destinat a actuacions dirigides a la sortida a
l’exterior de les nostres empreses.
El Grup Socialista creu que és necessari que el Govern
dugui a terme polítiques específiques que ajudin tant els
emprenedors a iniciar una activitat empresarial com també per
consolidar aquells projectes empresarials que, tot i la situació
difícil, van aguantant. Però veim que no és una prioritat per al
Govern, ja que no hi dedica recursos econòmics que tendrien un
alt retorn econòmic i social, i per això rebutja totes aquelles
esmenes que van en la direcció de prendre un compromís de
despesa. Però no només és la manca de compromís econòmic,
ja que també rebutja les que són millores de drets i de
simplificació administrativa, que no requereixen de despesa, que
el Govern podria fer i que no ha fet en set mesos.
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Hem sentit moltes paraules d’implicació amb el món
emprenedor, amb l’empresariat, però sols són paraules buides,
ja que, de fets, ho hem comprovat, cap, ni amb el text i amb
l’actuació del Govern aquests set mesos ni amb l’acceptació
d’esmenes. És aquesta una oportunitat perduda. Esper que el
Partit Popular reflexioni i si de veres vol que aquest text
serveixi per crear riquesa i llocs de feina, que realment sigui una
eina útil per als emprenedors i empresaris, almanco acceptin les
nostres esmenes, que de ben segur milloren el text.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(EL Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Oliver. A continuació passam al debat de les
esmenes mantingudes pel Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca: 4140, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 4150, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 i 76/11.
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Però continua; diu: “Hi haurà un marc favorable per a la
creació i consolidació de la micro, petita i mitjana empresa a
través de la reducció progressiva de les càrregues
administratives?”, i diu: “Basta anar a qualsevol finestra pública
autonòmica i els impresos o formularis, les fotocòpies o el ‘torni
vostè demà’ segueixen a l’ordre del dia. Hi ha nous instruments
i mesures de suport econòmic, fiscal i financer que facilitin el
desenvolupament dels emprenedors i les PIME? Mirin la Llei de
pressupost de 2012 i no hi veim ni una ni altres disposicions
posteriors. I de l’eliminació i reducció de càrregues
administratives com la simplificació administrativa? Tampoc no
n’hi ha notícia. Podem concloure” -diu- “que aquest decret llei
tan urgent i extraordinari no ha servit per a res més que omplir
titulars en premsa, ja que ni tan sols la web del Govern registra
ni una sola entrada a la denominada Plataforma de l’emprenedor
o l’apartat de més opinions i casos”. I continua: “Què diuen les
estadístiques? Les empreses i els autònoms no s’han
incrementat durant la vigència del decret llei; més aviat han
seguit per avall”, i dóna dades comparatives dels mesos de
setembre a gener en què, efectivament, tant les empreses com
els autònoms han caigut.
Acaba el president dels autònoms dient: “En resum, ni el
decret llei era tan urgent, ni les mesures programàtiques que
conté han servit per a res”.

Per defensar aquestes esmenes intervé el Sr. Barceló.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sr. President. El 29 d’agost es va aprovar el decret
llei de suport als emprenedors. En aquells moments es deia per
part del Sr. Ignasi Aguiló que s’abandonava la cultura de les
subvencions, es reduïa l’intervencionisme públic per donar més
espai a la iniciativa privada i es fomentava la competitivitat i la
productivitat, una sèrie de mesures, com dic, de suport als
emprenedors, que ràpidament varen sortir diverses entitats
econòmiques a dir el següent: la patronal d’indústries de
Mallorca el qualificava de poc concret, el qualificava de
generalista; els empresaris d’Eivissa el qualificaven d’ambigu
i de falta de contingut, concretament el president de PIMEF deia
que la insuficiència del decret llei de suport als emprenedors era
molt clara.
I mentrestant el Govern de les Illes Balears anava fent
retallades importants a determinats sectors, industrials,
comercials, del sector audiovisual, que en teoria havien d’estar
compensats per aquesta llei de suport als emprenedors.
Han passat els mesos, i un decret llei que -no ho oblidems’aprova per urgència, quan aprovam un decret llei és perquè les
seves mesures són d’aplicació immediata, han passat els mesos
i no hem vist aquests resultats. No només ho deim nosaltres, ho
diuen els afectats. Em remetré a un article molt recent, de
principi de març, del president de l’Associació de professionals
i treballadors autònoms de les Balears que, en referència al
decret llei d’emprenedors que ara s’ha tramitat com a llei diu:
“Què ha passat durant aquests mesos després de la situació tan
extraordinària i urgent que era la que donava peu a l’aprovació
d’aquest govern? S’ha afavorit més la creació i el manteniment
d’empreses? S’ha desenvolupat qualque mesura efectiva de les
previstes a la norma urgent? Basta llegir els articles del decret
llei i veure la realitat que ens envolta per veure que això no és
així”.

La veritat és que una llàstima. És una llàstima que una llei,
l’esperit de la qual compartíem tots els grups parlamentaris i
compartim tots els grups parlamentaris, hagi tengut tan poca
eficàcia, i li ho hem comentat i li ho hem dit, al Govern, i li ho
hem dit, al Grup Popular. Vàrem presentar 40 esmenes el nostre
grup, el Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa va presentar 40
esmenes, 40 esmenes que a més varen ser consensuades, varen
ser parlades precisament amb els afectats pel decret llei, amb els
emprenedors, amb els joves empresaris, amb les petites i
mitjanes empreses, amb els autònoms, amb la Cambra de
Comerç. De reunions d’aquests colAlectius i d’allò que ells varen
presentar tant al Govern com al nostre grup, han sortit les 40
esmenes que de moment, fins ara, en la tramitació en ponència
i en comissió, n’hi ha tres d’aprovades. La resta, com dic, es
mantenen vives.
L’aprovació d’aquestes esmenes faria que aquesta llei dels
emprenedors tingués contingut i tingués efectes pràctics, perquè
permetin-me que digui que en aquests moments estam davant
una llei innòcua, una llei que estam d’acord amb els seus
objectius, una llei que no farà malbé el teixit empresarial però
que tampoc no li suposarà res en positiu, innòcua. I de fet, com
dic, crec que estaria bé, per tant, l’aprovació d’aquestes
esmenes.
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Passant a les esmenes, a l’article 1 incloem una sèrie de
colAlectius que ara no se senten representats, concretament els
autònoms, a la llei. El Govern ha de tenir una línia política, i a
més de regular procediments també ha de desenvolupar
polítiques, ha de tenir propostes pròpies, i això és el que
demanam en aquestes esmenes a l’article 1. A l’article 2
proposam millora la definició d’emprenedor i incloure més bé
els diferents colAlectius als quals en principi, d’acord amb el
títol, amb el preàmbul, s’adreça la llei, a més de deixar clar
també a qui no s’adreça.
A l’article 3 completam els currículums d’educació; està bé
que s’incloguin continguts sobre formació i motivació per crear
empreses, però entenem que la incidència d’aquests temes ha de
ser major a educació secundària i a formació professional, i
entenem que dins els valors a fomentar queda molt més complet
si s’hi inclouen el treball cooperatiu i la gestió democràtica de
les empreses. Per completar l’article de continguts curriculars
pensam que és bo que hi hagi material educatiu, que es creïn
mòduls pràctics i teòrics de creació d’empreses a tots els cicles
de formació professional, i que hi hagi una major comunicació
amb el món empresarial i la formació professional per adequar
la formació a les necessitats reals i als sectors emergents.
A l’article 6 proposam que el Govern desenvolupi la
finestreta única de la directiva de serveis en els àmbits
autonòmic i local; és important potenciar la colAlaboració amb
entitats i associacions també en aquest àmbit. Proposam un nou
article 6 bis segons el qual el Govern ha de planificar la seva
actuació, i aquest article li ordena dissenyar i posar en marxa
polítiques actives de suport a l’ocupació destinades a
emprenedors, treballadors autònoms i PIME.
A l’article 7 els demanam que suprimeixin el qualificatiu de
“tècnic”, ja que un comitè que està integrat per membres del
Govern està clar que és polític, no és tècnic; i substituir allà on
diu a l’article “...es poden...” per “...s’han de...”; creim que ha
de ser obligat articular mecanismes de participació, de consulta
i d’assessorament, i no deixar-ho a la voluntat del govern de
torn. També proposam un article 7 bis segons el qual la llei
desenvolupi un pla quadriennal, i així proposam que aquest pla
ha de tenir participació de tots els agents implicats més els
consells insulars i els ajuntaments; l’aprovació definitiva
s’hauria de fer en el Parlament; ha d’incloure finançament,
desenvolupament de plans específics, programes, i ha de
complir una sèrie d’objectius especificats a la mateixa esmena.
Proposam també un nou article 9 bis, on s’especifiquen les
ajudes i els incentius en forma de bonificacions, de subvencions
i de crèdits, i a què van destinades?, a creació d’empreses, a
formació, a assistència tècnica. En definitiva, estam fent
propostes, com dic, de concretar la llei, que la llei tengui efectes
pràctics.
A l’article 10, a més de les societats de garantia recíproca,
creim important que existeixi un fons d’inversió social públic i
privat per a desenvolupament de projectes; per tant proposam la
seva creació. Afegim, dins les mesures d’impuls al finançament
de projectes empresarials, incentius fiscals, ja que són
precisament això, mesures d’impuls, mesures d’impuls que el
Govern no ha duit a terme. L’apartat b) del punt 1 de l’article 10
proposa la creació d’una societat de capital llavor i d’una de
capital risc; demanam dins aquestes societats prioritzar

determinats colAlectius: aquells que hagin acabat els estudis dins
els tres anys anteriors, especial atenció a projectes de dones o de
joves menors de 35 anys o de persones amb discapacitat, en
definitiva allò que estan fent les ajudes europees, que és
segmentar per edats i per colAlectius.
A l’article 11 proposam que es doti un fons d’inversió
social. Un nou article 11 bis per promoure el foment i la
participació dels ens locals i dels agents socioeconòmics en les
actuacions relacionades amb aquesta llei. Un nou article 11 per
reduir la morositat tant a l’administració com a tot el sector
públic, concretament termini de pagament inferior a 25 dies; ens
varen dir que per responsabilitat llevàssim aquesta esmena; jo
vull recordar que en tot cas si qualcú va cometre una
irresponsabilitat varen ser els membres del govern actual, que
varen dir que farien o que inclourien a la llei el termini de
pagament inferior a 25 dies, i llavors no es va posar a la llei i de
fet no ho estan complint; també sistema de prioritats, de manera
que els deutes inferiors a 50.000 euros tenguin prioritat en el
pagament. En un nou article 11 quater que proposam la
capitalització íntegra de la prestació per desocupació per
aportar-la a un projecte empresarial. En un nou article 11
quinquies, compensació de les taxes municipals vinculades a
inici d’activitat empresarial mitjançant una línia d’ajudes del
Govern. I un nou article 11, creació d’ajudes específiques per a
emprenedors amb projectes de caràcter innovador, especialment
s’haurien de subvencionar els costos de la Seguretat Social que
paguen les microempreses pel seu personal investigador.
També proposam un nou capítol amb tres nous articles, un
capítol dedicat a la prevenció de riscos laborals perquè pensam
que és important l’impuls de la prevenció. I un nou capítol amb
dos nous articles destinats al foment de l’associacionisme i la
participació social.
Per últim al preàmbul proposam que s’afegeixin els
treballadors assalariats, ja que l’economia balear, a més dels
autònoms i les PIME, també deu el seu impuls als seus
treballadors, i compartim, com diu el preàmbul, que és obligació
i responsabilitat dels poders públics promoure un marc
favorable als emprenedors, però entenem que no com a
individus, sinó perquè la seva actuació, la creació de riquesa,
repercuteixi sobre la societat, és a dir, no podem donar suport a
la creació de rics sinó als creadors de riquesa, que és molt
diferent, a aquells que puguin aportar al progrés social i
econòmic del conjunt de la societat.
En definitiva, com he dit abans, és una sèrie d’esmenes que
no han estat inventades pel Grup del PSM-IniciativaverdsEntesa sinó que hem recollit allò que els autònoms, allò que les
petites i mitjanes empreses, allò que els joves empresaris ens
han demanat, que és concreció de la llei perquè la llei pugui
tenir, en definitiva, algun tipus de resultat pràctic.
Moltes gràcies.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Barceló. En torn en contra de les
esmenes, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Francisco Mercadal.
EL SR. MERCADAL I ALABERN:
Moltes gràcies, president. En primer lloc, senyores i senyors
diputats, voldria agrair el bon to amb què s’ha desenvolupat el
projecte de llei tant en tràmit de ponència com en tràmit de
comissió. Entre tots hem intentat millorar el text que avui sortirà
d’aquesta cambra ja en forma de llei. Per aquest motiu, tal i com
ja hem comentat fora micròfon diverses vegades, avui els reiter
i els encoratj que l’oposició s’uneixi a l’aprovació del projecte
de llei amb el nostre grup parlamentari, perquè el text que avui
duim a la cambra és objectivament bo per a la nostra comunitat
autònoma.
El projecte de llei que avui es presenta al Parlament suposa
una fita sense precedents a la legislació de la nostra comunitat.
Mai abans els emprenedors, la micro, la petita i la mitjana
empresa no havien tengut un suport explícit en forma de llei per
part del Parlament; és per tant una llei feta expressament, ad
hoc, per al foment i suport als emprenedors i al teixit
empresarial balear.
Aquesta decisió no és casual si tenim en compte quina és la
situació de la nostra economia, sobretot si tenim en compte que
el 95% dels llocs de feina el generen els emprenedors, els
autònoms, la petita i mitjana empresa. És, doncs, bastant evident
que són ells que sostenen l’economia, i hem de facilitar el camí
per a la posada en funcionament dels seus projectes. Podem dir
que les PIME, els emprenedors i els autònoms formen la
columna vertebral de la nostra economia, i per tant el Govern el
que fa amb aquesta llei és donar suport al món de la iniciativa
privada, al món de l’empresa perquè obtengui les màximes
facilitats per a la generació dels llocs de feina que tanta falta fan
a la nostra comunitat.
Però aquesta llei és també la translació a paper d’un discurs
coherent i realista amb l’acció del Govern. Per una banda es fan
els ajustaments necessaris perquè la situació econòmica dels
doblers públics sigui sostenible, sigui viable, i, per una altra
banda, es dóna suport al món de la iniciativa privada perquè
pugui desenvolupar els seus projectes dins un marc dissenyat
específicament per a això, essent aquest el camí que ens ha de
conduir a la recuperació econòmica.
El projecte de llei que avui votarem és un marc que té com
a fites més importants les següents: en primer lloc suposa una
aposta clara per la simplificació administrativa, una de les
demandes més importants del món empresarial i dels
emprenedors; la quantitat de paperassa a la qual un emprenedor,
una microempresa i una PIME s’enfronten constantment no
aporta cap valor afegit al negoci, però sí suposa un entrebanc
gens còmode per a les empreses i els resta eficàcia i eficiència.
En aquest sentit ja va anunciar al setmana passada el
vicepresident del Govern a comissió que molt prest es
presentarà la llicència exprés, que reduirà considerablement el
temps de posada en marxa d’un negoci. En qualsevol cas
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l’aplicació de la simplificació administrativa no es pot fer
immediatament, perquè tots sabem que hi ha moltes vegades
més administracions implicades. De fet cada un dels sectors té
una normativa pròpia i s’està estudiant tota la normativa per tal
de fer passes contundents en aquest aspecte complint amb la
legalitat.
Ens consta també que des de la Conselleria
d’Administracions Públiques ja s’han creat grups de treball per
a l’impuls de la simplificació i la reducció de càrregues
administratives: reducció de les declaracions al mínim
necessari, automatitzar la recollida d’aquestes dades amb
declaracions electròniques, facilitar l’accés a la informació
relativa a tràmits administratius, evitar regulacions que imposin
costs burocràtics innecessaris. S’està fent moltíssima feina pel
que fa a la simplificació administrativa, i ben prest podran
conèixer avanços importants en aquest sentit.
D’una altra banda es potenciarà l’esperit emprenedor a tots
els nivells formatius. Havíem arribat a una situació insostenible,
tan sols el 8% dels joves que acaben el seu cicle formatiu
pensava emprendre un negoci, autoocupar-se. Per tant, no es
contemplava l’autoocupació com una sortida en acabar els
estudis. En aquest sentit, la llei preveu la potenciació de la
cultura de l’autoocupació, fonamentalment a l’educació
secundària i a la formació professional, per a la motivació dels
nostres estudiants a la creació d’empreses com a sortida
professional, que es contempli i que aquesta opció tengui
prestigi a la societat.
D’altra banda es promou la creació de programes
d’acompanyament i formació específica per potenciar també la
capacitació tècnica, així com també la important responsabilitat
social empresarial.
D’altra banda, el projecte de llei també regula mecanismes
perquè els emprenedors i les PIME puguin accedir al crèdit i a
noves fórmules de finançament, com ja hem tractat en diverses
ocasions al Parlament. Com són les societats de capital llavor,
de capital risc i els anomenats business angels, així com la
dotació a les societats de garantia recíproca de fons, perquè les
empreses puguin tenir més accés al crèdit.
En aquest sentit és de tots coneguts l’esforç molt important
que ja ha fet el Govern, si tenim en compte l’estat dels comptes
públics, aportant més de 120 milions d’euros a l’ISBA, dels
quals 90 són per a emprenedors i PIME, acció de la qual ja
s’han beneficiat 217 empreses per un valor de 24,2 milions
d’euros. A més, 30 milions d’euros per a emprenedors i PIME
proveïdores de la comunitat autònoma i del qual ja s’han
beneficiat més de 65 empreses de les Balears. És més, en el que
duim d’any, els avals concedits per l’ISBA ja han augmentat un
257%, el que suposa un canvi de tendència que ben segur
donarà els seus fruits i que ja ha estat alabat per la Unió
Europea.
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I en darrer lloc, el decret llei també regula mecanismes per
a la internacionalització de les nostres empreses. En aquest
sentit, el Govern també ha presentat recentment el Pla
d’internacionalització d’empreses, elaborat conjuntament amb
l’ICEX, les cambres de comerç de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera, així com el Centre Balears Europa i l’Enterprise
Europe Network, com eina fonamental perquè els nostres
empreses puguin trobar suport i una mà amiga a l’hora de sortir
a fer els seus negocis i poder exportar productes i serveis de
manera competitiva. Aquest darrer punt és del tot important, ja
que altres països estan en millors condicions que el nostre, per
adquirir i perquè puguem produir i per això és cabdal que les
nostres empreses puguin sortir a l’exterior a competir.
Aquestes són, senyores i senyors diputats, les quatre línies
vertebradores de la llei que avui s’aprovarà al Parlament:
reducció administrativa, introducció de mòduls a nivells
formatius de l’esperit emprenedor i autoocupació, regular un
accés cada vegada més òptim al crèdit i fomentar la
internacionalització dels projectes empresarials de les Illes
Balears. Una llei pionera a la nostra comunitat autònoma en
desenvolupament des del primer moment, la primera llei que va
aprovar el Govern quan va arribar.
En relació amb les esmenes presentades pels grups
parlamentaris que m’han precedit, he de dir que se’n varen
aprovar tres en tràmits anteriors, en ponència i en comissió. I de
les que es presenten, els he de dir sobre les relatives a l’article
primer, la 4091 del PSOE no la podem admetre perquè no és el
marc per regular relacions laborals; les 4171, 4172, 4173, 4175
i 4176 del PSM no les admetem perquè la denominació genèrica
ens sembla més adient i no exclou ningú.
Les esmenes a l’article segon, la 4190 del PSOE, la
consideram innecessària pel mateix motiu que la de la
denominació genèrica ja ho contempla. De les esmenes del PSM
4174 i 4167, pensam que no és oportú aquest canvi a la primera.
I no podem acceptar la segona perquè són qüestions laborals
que no són objecte del projecte de llei. Les esmenes 4166, 4168
i 4170 no les podem acceptar perquè no són de gaire aportació
i la denominació genèrica no exclou ningú, i d’això es tracta.
En relació amb les de l’article tercer, l’esmena 4201 del
PSOE no la podem acceptar perquè amplia massa un contingut
que pretén donar una base. A més, els projectes d’emprenedors
solen tenir un component molt baix d’aspectes laborals. Les
esmenes del PSM 4143 i 4162 no les podem acceptar, la
primera perquè és d’un contingut sistemàtic i per a nosaltres
incoherent, i la segona perquè incorpora la presència
d’associacions i no és l’esperit de la norma. En relació amb la
4169, perquè la Conselleria d’Educació impulsi tots els cicles
formatius no universitaris, especialment en l’educació
secundària i en la formació professional, continguts sobre la
formació i la motivació de creació d’empreses, la veim bona i
li donarem suport. En aquest sentit també l’esmena 4161 rebrà
el nostre suport, pel que fa als materials d’educació per al
professorat en aquestes disciplines, la creació de mòduls
pràctics i teòrics per a la major comunicació entre empreses i els
estudiants de formació professional, amb l’objectiu d’adequar
la formació a les necessitats reals i amb els sectors emergents.

A les esmenes de l’article 4, l’esmena 4192 del PSOE,
d’addició d’un nou article 4 bis, sobre la formació i la
recaptació professional permanent a fi que aquestes quedin
garantides, tendrà també el nostre suport perquè pensam que
millora el text de la llei.
A l’article 5, a l’esmena 4194 del PSOE no li donarem
suport perquè seria per al seu desenvolupament al reglament.
A l’article 6, les 4200 i 4193, no les podem acceptar perquè
seria difícil l’agrupació i perquè no seria d’aquesta llei, sinó més
bé d’una llei d’accés electrònic. Les esmenes 4163 i 4164 no les
podem acceptar perquè també suposen una redundància.
Respecte de les 4142 i 4166, relatives al títol de la secció
segona, no apreciam la necessitat de la modificació proposada.
A l’article 7 les esmenes 4187, 4204, 4202, no les
acceptarem per ser contràries a l’esperit de la simplificació
administrativa. Les 4158 i 4158 no les podem acceptar perquè
no es va tenir en compte el caràcter imperatiu a l’hora de
redactar la llei i perquè la llei és un marc ample on poden
desenvolupar el futur reglament.
A l’article 9 l’esmena 4203 ens hauria agradat aprovar-la,
senyors i senyores del PSOE, però vostès millor que ningú
sabran quina és la situació que s’ha trobat el Govern, el que sí
me sorprèn és que la presentin sabent quina és la nostra situació
econòmica. No és una esmena realista. En relació amb l’esmena
4156 del PSM, no la consideram necessària ja que es podria fer
mitjançant un pla estratègic de subvencions a les diferents
convocatòries. La 4160, al títol del capítol quart, no consideram
necessari el canvi perquè no aporta res realment. La 4197 del
PSOE d’addició d’un nou article, no és necessària perquè com
vostès ja varen assenyalar en tràmit de comissió, l’instrument
més adequat seria una convocatòria d’ajuts.
En relació amb les esmenes de l’article 10 les esmenes 4196
i 4199 del PSOE no les acceptam perquè no seria viable la
regulació de productes financers sectorials, perquè l’esperit de
la llei no és subvencionar les xarxes d’inversió, sinó modificar
aquesta cultura. Les esmenes 4157, 4152 i 4151 del PSM no les
podem acceptar perquè ja estan previstes en el Decret de
mesures urgents tributàries i perquè seria en tot cas objecte de
reglament i no de llei.
A l’article 11, la 4198 del PSOE i la 4153 del PSM no
obtindran el nostre suport, la primera perquè el més adient seria
una convocatòria d’ajuts, i la segona perquè la labor social que
fa l’emprenedor, que és qui posa al servei dels altres el seu
coneixement i sobretot el risc que està disposat a assumir, això
sí que és una labor social, no el que vostès proposen a la seva
esmena. L’esmena 4155 del PSM la podríem entendre inclosa
dins l’article 7 i per tant, no l’acceptarem. I les esmenes 4154,
4147, 4146, 4145, 4149 i 4150 no les podem acceptar perquè no
són objecte d’aquesta llei.
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En relació amb les propostes de les noves disposicions finals
de les esmenes 4188, 4189, 4195 del PSOE, no les podem
acceptar perquè no és possible el seu compliment. Volem una
norma realista.
I, ja per acabar, les esmenes al preàmbul de la llei 4148 i
4140, així com la 4144 del PSM no les podem acceptar perquè
no s’aprecia la necessitat de modificar-ho i no aporten cap
contingut real. Ara bé, l’esmena 4141 que fa referència que la
riquesa generada pels emprenedors repercuteixi en el conjunt de
la societat i en la millora del manteniment del benestar social,
tendrà el nostre suport i ja li comunic que l’acceptam.
Senyores i senyors diputats, les Illes Balears ha estat terra
d’empresaris de referència i d’emprenedors. Tenim
innombrables exemples, molts d’ells són noms coneguts per a
tots i d’altres són desconeguts pel gran públic, però que han
deixat una cultura empresarial que els darrers anys s’ha vist
minvada. Aquest projecte de llei ajuda als autònoms, als
emprenedors, a les petites i mitjanes empreses, no mitjançant
subvencions, de les que no vèiem cap retorn i que en moltes
ocasions es perden, sinó ajudant que siguin les mateixes
empreses les que siguin protagonistes i responsables de les
seves actuacions i nosaltres des d’aquí els facilitem i posem un
context favorable perquè això sigui així.
El Govern aposta per la recuperació econòmica de les
nostres illes, de la mà de la iniciativa privada, de la iniciativa de
tot aquell que vulgui posar al servei de tots els seus
coneixements per desenvolupar un projecte, facilitant-li el
tràmit pel que fa a la seva posada en funcionament i posar al seu
abast una sèrie d’eines que li facilitin pensar que és bo dur-ho
a terme.
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LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:
Gràcies, Sr. President, diputats i diputades. En primer lloc
ens pareix un gran encert l’acceptació d’aquesta esmena,
l’esmena 4192, lamentam únicament que només hagin pogut fer
aquest esforç i que no n’hagin acceptat més. Jo sincerament crec
que les nostres esmenes haurien aconseguit un text que hagués
servit per tot allò que ha dit ara mateix el portaveu Sr. Mercadal,
per donar la importància al teixit empresarial que tots li
reconeixem, el Grup Socialista reconeix totalment la
importància cabdal a l’economia de les nostres illes, però
pensam que el suport a les actuacions, els fets concrets que li
dóna aquesta llei són francament magres.
I són magres per dues qüestions evidents. Primera, perquè
no té dotació econòmica que pugui fer front a les qüestions que
la requereixen, no parl de subvencions, sinó altres tipus
d’inversions, inversions que, vull repetir, tenen un retorn
econòmic i a la societat molt gran i que es deixen de fer, jo crec
que és un perjudici que no es facin. I l’altra qüestió que fa que
no tengui aquest impacte que seria desitjable, és la manca
d’impuls polític a totes aquelles mesures que no requereixen
recursos econòmics, però no s’han fet. Estam parlant
d’agilitació administrativa, estam parlant de desplegament
reglamentari, estam parlant de tot un seguit de mesures que
després de set mesos s’haurien pogut veure i no tenim el plaer
de veure avui aquí aquesta feina feta.
Nosaltres..., jo ja li dic el nostre sentit del vot, votarem que
sí a aquells articles que no hem presentat esmena i votarem que
no a tots aquells articles allà on hem presentat esmenes i no han
estat acceptades.
Moltes gràcies, president.

En aquest sentit, el Grup Parlamentari Popular evidentment
donarà suport a aquesta iniciativa per moltes raons. La primera
de totes perquè ja anava inclòs en el nostre programa electoral,
i és, com es va dir llavors, la primera norma que s’ha aprovat i
no estam fent més del que vàrem dir que faríem. En segon lloc,
perquè pensam que la cultura de l’esforç ha de ser present a la
nostra ensenyança i a tots aquells mòduls de creació d’empreses
i de desenvolupament de l’esperit emprenedor van encaminats
sens dubte al desenvolupament d’aquesta cultura de l’esforç i
que fa molta falta dins la nostra societat. I en darrer lloc, perquè
resulta evident que hem de donar protagonisme a la iniciativa
privada, perquè som aquí, senyores i senyors diputats, per
colAlocar Balears al lloc que li correspon, amb la creació d’una
normativa, d’un marc d’actuació, un context on poder
desenvolupar amb facilitat els projectes dels nostres empresaris.
Nosaltres som aquí per ajudar-los, perquè es creïn nous llocs de
feina, perquè l’economia es recuperi, perquè per això hem
vengut aquí. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Mercadal. En torn de rèplica, Sra. Oliver.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Barceló, si és tan amable.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sr. President. Sr. Mercadal, la cultura de l’esforç
que tant els agrada a vostès, hi podem estar d’acord, però també
val per al Govern i s’hi podrien haver esforçat un poc més en
aquesta llei.
Miri, totes les bondats que vostè ha dit d’aquesta llei, que
està molt bé, totes queden en el nivell teòric, no hi ha concreció.
Si no he comptat malament, 6 esmenes de 40 accepten,
precisament unes esmenes que milloren el text..., 6 de 40 en
total, en ponència, en comissió i ara les que han vengut a
plenari, avui 3. Són com dic, esmenes que milloren el text, però
que són teòriques. Les esmenes amb contingut concret, aquelles
que volien concretar plans, volien concretar programes, aquelles
que deien que la llei havia de tenir dotació econòmica, ajuts,
incentius, aquestes no les han acceptat.
Per tant, davant això ja li anunci que farem un sí crític als
articles que no hem esmenat o on ens han aprovat esmenes, un
sí crític perquè volem veure en el desenvolupament
reglamentari d’aquesta llei realment si es durà a terme o no, un
sí crític perquè donam suport a l’objectiu que cerca la llei, però
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li demanam la concreció. A la resta d’articles votarem
abstenció.
Ara veurem si amb el suport que té de l’oposició, perquè
avui una part d’aquesta llei sortirà per unanimitat, si realment
l’aprofitaran, si realment com dic en el desenvolupament
reglamentari, veurem la voluntat del Govern si és o no és
l’adequada i si serveix per a res o no aquesta llei
d’emprenedors. Aprofitin -com dic- que aquesta llei avui sortirà
amb una part del suport de tot el Parlament.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Barceló. Sr. Mercadal, en torn de
contrarèplica.
EL SR. MERCADAL I ALABERN:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar les gràcies
pel vot positiu dels articles que ja han expressat els grups
parlamentaris que m’han precedit i contestaré en primer lloc al
Partit Socialista.
Diuen vostès que el decret està en funcionament
evidentment des de fa 7 mesos i que no s’ha fet res. Jo els
deman, 7 mesos front de 4 anys i què varen fer vostès per als
emprenedors, per a les empreses i per a les PIME de les Illes
Balears? Els deu fer molta gràcia, perquè és pràcticament res.
La realitat és que el decret està en ple funcionament, s’estan fent
moltes passes ja per a la simplificació administrativa, com ja
hem comentat. S’ha fet el Pla d’internacionalització, s’ha dotat
l’ISBA amb 120 milions d’euros, en una situació econòmica
que tots coneixem, una situació econòmica molt greu, la situació
econòmica que vostès ens han deixat i que els hem de recordar
dia rere dia, perquè vostès l’han deixatda, i el Govern encara ha
aportat 120 milions d’euros perquè les empreses tenguin
facilitat en el crèdit. Els avals de l’ISBA, torn a repetir, han
augmentat un 257% en el mateix període en referència a l’any
2011.
Però escolti, frenar la barca marinera, que més que marinera
s’havia convertit en la barca vikinga, és molt complicat. La
barca marinera de què parlava el Sr. Antich, era la festa de la
barca vikinga i, encara així, el Govern aporta quantitats molt
importants perquè les empreses i els emprenedors de la nostra
comunitat tirin endavant i puguin obtenir crèdit.
Diu vostè que no tenen partides assignades. Els dos
representants que m’han precedit diuen que no tenen partides
assignades. Jo els dic, nosaltres almanco tenim pressupost,
tenim paraula i la complim, complim el que deim. S’han aportat
120 milions d’euros, almenys hi ha pressupost, vostès ni tan sols
tenien pressupost, com poden assignar una partida?, el que feien
era no tenir pressupost, funcionar i després ens hem trobat el
berenar que ens hem trobat. Aquesta és la realitat, senyores i
senyors de l’oposició.

Em parla d’autònoms el PSOE, i jo deman al PSOE: què han
fet vostès per als autònoms? Res, no han fet res, no han fet res
de res, aquesta és la realitat.
(Remor de veus)
Em demana que reflexionem. Crec que els que han de
reflexionar són vostès, perquè el que ha guanyat les eleccions és
el Partit Popular i, sincerament, no acab d’entendre la seva
postura perquè no aprovar aquesta llei, com ha anunciat, un vot
en contra, és bastant greu, m’agradaria veure quines seran les
seves repercussions; però posicionar-se en contra d’aquesta llei,
em sembla molt preocupant per a la iniciativa del PSOE.
Quant al PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Sr.
Barceló, la simplificació administrativa evidentment no es fa en
dos dies, en això crec que hi podem estar d’acord. No es va en
dos dies, es fa molta feina ja des de la Conselleria
d’Administracions Públiques com ja hem avançat, el
vicepresident econòmic també ja va anunciar que prest es
presentarà la llicència exprés, perquè es puguin donar llicències
amb molta més agilitat que fins ara, i és una de les fites que
marca la llei que avui sortirà del Parlament.
Diuen també que el text és innocu i la realitat és que el text
és un marc per donar suport a la reactivació econòmica, una
aposta ferma i real, i molt prest es veuran ja els fruits. És un
marc, no farem aquí una llei amb un desenvolupament brutal
perquè no anam enlloc, és el marc on les empreses s’han de
desenvolupar. De fet, aquesta llei rebrà el suport també d’una
llei que ja ha anunciat el Govern d’Espanya, del president
Rajoy, mesures que en aquest sentit donaran suport a totes les
mesures que s’adopten ja des del Govern balear.
En referència al pagament a 25 dies que diuen, tant el PSOE
com el PSM, els contestaré amb una altra pregunta: quins
doblers han deixat vostès perquè puguem pagar en 25 dies?,
quins doblers han deixat vostès perquè nosaltres puguem pagar
en 25 dies? No n’han deixat ni cinc, ...
(Alguns aplaudiments i remors de veus)
... no, no riguin, no n’han deixat ni cinc -la Sra. Mascaró riu
molt-, però no n’han deixat ni cinc.
La seva Llei d’emprenedors, ja la coneixem: 4.500 milions
de deute, 1.500 milions de dèficit, 2.862 milions d’euros més
del que varen rebre en deute, perquè per a vostès donar suport
i alentir l’emprenedor és donar suport a la vaga del pròxim
dijous.
(Alguns aplaudiments)
Aquesta és la seva llei de l’emprenedor, tot aquest deute i
secundar la vaga del pròxim dijous; vostès vénen aquí a tocar
d’orella, però desconeixen per complet la realitat. Més de
cinquanta associacions empresarials han donat suport a la llei i
el Govern fa passes molt fermes i veurem els fruits molt prest.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i aldarull)
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EL SR. PRESIDENT:
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Per part del Govern té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, si els sembla bé,
hem preparat aquesta votació en quatre blocs.

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

El primer bloc, serien les esmenes acceptades, per tant seria
una votació per assentiment. L’esmena 4192 del Grup
Parlamentari Socialista i les esmenes del Grup Parlamentari
PSM, la 4141, 4161 i 4169, aquestes quatre esmenes s’aproven,
si tots hi estan d’acord, per assentiment.

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades, dins la
reestructuració del sector públic instrumental que vol dur a
terme aquest govern, el Consell de Govern del passat 9 de març
va aprovar el Decret Llei 3/2012, de mesures urgents per a la
reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears, decret
per al qual demanam ara la convalidació.

Ara votarem la resta de les esmenes dels dos grups
parlamentaris, PSM i PSOE. Per tant, senyores i senyors
diputats passam a votar. Votam.
18 vots a favor; 35 en contra; cap abstenció.
Ara, senyores i senyors diputats, passarem a votar l’articulat
del projecte de llei. Començarem a enumerar...
(Remor de veus)
...com que quasi totes estan acceptades i serà per
assentiment, anomenaré les que voten... votarem o votarà en
contra el Grup Parlamentari Popular que és l’article 1, 2, 5,
perdó..., -no, bé no...els que vostès votaran en contra-... els 1,
2, 5, 6, 7, 10, 11 i disposició final segona. Aquestes, vostès
votaran en contra..
(Rialles i remor de veus)
Idò ara passam a votar. Votam.
34 a favor; 14, no; 5 abstencions.
La resta de les altres denominacions es voten per
assentiment, perfecte.
Per tant, es faculten els serveis jurídics de la Cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent.
Aquesta presidència en conseqüència proclama aprovada la
Llei de suport als emprenedors i a les emprenedores i a la micro,
petita i mitjana empresa.
(Aplaudiments)
V. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret Llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a
la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears
(RGE núm. 1795/12).
Passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que és el debat i
votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 3/2012,
de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del
Servei de Salut de les Illes Balears, RGE núm. 1795/12.

L’organització del Servei de Salut de les Illes Balears s’ha
fonamentat en el seu caràcter dens exclusivament especialitzat
en la gestió sanitària, la qual cosa ha implicat una autonomia
organitzativa i funcional molt accentuada.
Ara bé, en una situació conjuntural de dificultats
econòmiques com la que ens trobem ens obliga a un elevat grau
de disciplina i coordinació pressupostària i fa convenient que
s’habilitin fórmules perquè l’acció de la direcció del Govern
tengui un reflex més immediat i complet amb l’acció directiva
del Servei de Salut a fi que les decisions de la conselleria i del
mateix govern siguin d’immediat decisions del servei.
En aquest sentit, s’aprova el decret segons el qual el Servei
de Salut s’estructura en òrgans de direcció i en òrgans de gestió.
Són òrgans de direcció la presidència, que l’exercirà el
titular de la Conselleria de Salut; dues vicepresidències, una de
l’Àrea de Serveis Assistencials, que l’exerceix la persona titular
de la direcció general competent en matèria de salut, i una altra
vicepresidència de l’Àrea de Serveis Generals, que l’exercirà la
persona titular de la direcció general competent en matèria de
planificació i ordenació sanitària general; així com la secretaria
general i el consell de direcció, que és l’òrgan colAlegiat de
govern de l’ens.
La seva composició, apart de la presidència i les dues
vicepresidències, està formada per vocals, la persona titular de
la Secretaria General del Servei de Salut i les persones titulars
de les gerències de les àrees de Salut i apart, els membres que
designi el Consell de Govern. Es vol donar així participació als
titulars de les gerències de les diferents àrees de salut del servei
en l’òrgan de direcció colAlegiat del servei.
Els òrgans de gestió s’estructuren en serveis centrals i
gerències territorials. Dins els serveis centrals hi ha l’estructura
directiva, els serveis centrals estarà sota la dependència directa
de la secretaria general o de les vicepresidències corresponents
en cada cas. S’estructuren en una direcció d’assistència sanitària
que tendrà quatre subdireccions i una direcció de gestió i
pressupostos amb cinc subdireccions, que són les mateixes que
hi havia fins ara, a més d’una subdirecció de recursos humans.
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Quants als òrgans de gestió de les gerències territorials... les
gerències territorials assumiran la gestió, la direcció i la gestió
dels serveis i de les activitats dins el seu àmbit territorial, i així
el servei s’estructura en les gerències territorials de ponent, de
migjorn, de tramuntana, de llevant, de Menorca, d’Eivissa i
Formentera, cadascuna de les quals gestiona de manera unitària
els recursos d’atenció especialitzada i d’atenció primària de la
seva corresponent àrea de salut. A més a més, hi ha les
gerències d’atenció d’urgències del 061 i la gerència del
complex hospitalari de Mallorca que gestiona els recursos de
l’Hospital Joan March, de l’Hospital Psiquiàtric i de l’Hospital
General dins l’àrea de salut de Mallorca.
Amb aquesta nova estructura que manté el mateix nombre
de càrrecs i de sotsdireccions que hi havia fins ara, però
s’estructura d’una altra manera com he explicat, pensem que la
coordinació entre tots els dispositius de la conselleria, que ara
estan en els òrgans de direcció del Servei de Salut, es potencia
i és essencial per poder garantir la màxima transparència, la
màxima competitivitat i el màxim grau d’integració de les
nostres polítiques. No obstant això, l’ib-salut mantindrà la seva
personalitat jurídica com a ens autònom per assegurar la
provisió de l’assistència sanitària als ciutadans.
Aquest nou organigrama ens permet una estructura més àgil
a l’hora de prendre decisions dins -com deia abans- l’actual
conjuntura econòmica en la qual ens trobem. Tenim un grau
més alt de coordinació pressupostària i en aquest sentit aquesta
integració disposarà d’una estructura horitzontal depenent
directament de la conselleria, amb una àgil implementació de
polítiques transversals entre les direccions generals i el Servei
de Salut a tots els àmbits.
Els avantatges que ofereix entre d’altres aquest nou model
són: una integració real del Servei de Salut dins l’estructura de
la conselleria, la qual cosa és lògica si tenim en compte que el
Servei de Salut gestiona el 98% de la conselleria i més del 30%
del pressupost de la comunitat autònoma; es reforça així mateix
l’àrea assistencial la qual cosa redundarà en una major
colAlaboració i comunicació amb els professionals sanitaris,
perquè hi ha una vicepresidència només pel tema assistencial;
millora la coordinació entre les diferents direccions generals i
la consellera, el que es tradueix en una major funcionalitat; evita
duplicitats ja que integra la planificació i el finançament de les
prestacions sanitàries que fins ara depenien de la Direcció
General de Salut Pública i Consum i de la Direcció General de
Gestió Econòmica i Farmàcia, les integra -com deia- i la seva
execució serà a través dels recursos del Servei de Salut.
En definitiva, aquest canvi suposa una major optimització i
una millora dels recursos, així com una estructura més
executiva, més àgil en la presa de decisions i en la seva
posterior aplicació i, sobretot, un concepte nou més cohesionat.
Creiem que aquesta és la millor estructura per fer front a la
situació actual que requereix mesures valents i esforços per
garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.

També dins aquest decret, d’altra banda, tenint en compte
que l’Estat ha dictat el Reial Decret 1039/2011, de 15 de juliol,
pel qual s’estableixen els criteris marc per garantir un temps
màxim d’accés a les prestacions sanitàries del Sistema Nacional
de Salut, que té per objecte garantir als usuaris del sistema un
temps màxim d’accés a les prestacions sanitàries de manera que
aquest accés es pugui fer en condicions d’igualtat efectiva.
Per això, la comunitat autònoma ha d’adaptar la seva
normativa, que està constituïda pel Decret 83/2006, de 22 de
setembre, de garanties del temps màxim de resposta a l’atenció
sanitària especialitzada, programada i no urgent, al Servei de
Salut de les Illes Balears, a les directrius bàsiques estatals. És
per això que amb aquest decret de mesures urgents que avui
volem convalidar es deroga també aquest decret 83/2006. Així,
a partir d’ara i segons estableix la normativa estatal d’aplicació
bàsica i comuna a tot el territori nacional, quedarà garantit el
temps màxim d’accés de 180 dies per a determinades
intervencions quirúrgiques, les que marca el decret estatal,
cirurgia cardiaca valvular i coronària, cataractes, pròtesis de
maluc i de genoll.
El Govern tendrà un màxim de quatre mesos per adaptar la
normativa autonòmica a les previsions d’aquest reial decret
1039/2011, de 15 de juliol, que estableix els criteris marc per
garantir el termini màxim d’accés a les prestacions sanitàries del
sistema Nacional de Salut.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Intervencions dels grups en
torn a favor, en aquest cas el Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. María José Bauzá.
LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:
Muchas gracias, Sr. Presidente. En cuanto a la convalidación
del Decreto Ley 3/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes
para la reestructuración del Servicio de Salud de las Islas
Baleares, que hoy es objeto de debate vamos a votar por
supuesto a favor.
Este decreto ley se estructura en dos artículos y en varias
disposiciones. La primera parte del decreto ley hace referencia
a la nueva estructura del ib-salut como muy bien ha explicado
la consellera. Ya lo dijo el presidente del Govern, José Ramón
Bauzá: ésta será la legislatura de las reformas y la
reestructuración del sector público, algo que no será fácil, pero
que es necesario en la actual situación económica. Y es que es
difícil imaginar un punto de partida peor para esta legislatura:
economía en recesión, récord de desempleo, déficit público,
caída del crédito, altos niveles de endeudamiento. La difícil
situación que atraviesa la economía balear y la española es en
gran medida consecuencia de los excesos y desequilibrios
acumulados durante los últimos años de gobiernos de
izquierdas.
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El objetivo del Gobierno es garantizar mejor el uso de los
recursos públicos y gestionar de form austera y eficiente sin
alterar en ningún caso ni la calidad ni la oferta asistencial.
Así, la reestructuración del ib-salut se suma a las medidas de
reorganización del sector público empresarial y fundacional que
desde el inicio de esta legislatura se han puesto en marcha para
la consecución de un clima que favorezca la reducción del
déficit, la competitividad, la contratación de puestos de trabajo
y el empleo estable.
En esa linea también trabaja tanto el Gobierno de la Nación
como el resto de comunidades autónomas ante la clara evidencia
de que en el contexto de crisis actual se hace imprescindible
verdaderas reformas estructurales y cambios de mentalidad, en
la forma de gestionar y en la forma de funcionar de las
administraciones públicas.
Así, el ib-salut como organismo autónomo que gestiona el
mayor presupuesto de esta comunidad no podía quedar al
margen de este proceso. Tenemos muy claro que existe un
amplio margen de mejora en la gestión de la sanidad y los
pacientes se merecen que hagamos todo el esfuerzo posible para
garantizar la calidad del sistema.
Con el Decreto Ley 3/2012 se modifica la estructura
organizativa del Servicio de Salud de tal manera que será
encabezado por la consejera de Salud, Familia y Bienestar
Social, que asume la presidencia del ente y del consejo de
dirección. Esta presidencia será asistida en sus funciones por
dos vicepresidencias, que recaen en el director general de Salud
Pública y en el director general de Gestión Económica y
Farmacia. Como ha dicho la consellera este nuevo organigrama
permitirá una estructura más resolutiva a la hora de tomar
decisiones y lo más importante será mucho más ágil a la hora de
implementar las políticas transversales de las direcciones.
Otros temas importantes es que la nueva estructura no
conlleva la creación de ninguna plaza de dirección nueva, ya
que en el nuevo organigrama la presidencia y los dos
vicepresidentes son cargos que ya existen. Se refuerza la figura
ejecutiva de la consellera al integrarse en el Servicio de Salud
de la conselleria.
El consejo de dirección, que es el órgano colegiado de
gobierno del ente, sustituirá al consejo general y se transforma
así en un órgano mucho más dinámico y adquiere un papel
fundamental a la hora de fijar las directrices del ib-salut. En su
composición tendrán también representación las gerencias del
área de salud, que era una reivindicación histórica, además del
resto de órganos de dirección del ente lo que lo convierte en un
órgano mucho más efectivo en la toma de decisiones.
Por otra parte, conscientes de que los profesionales son los
responsables máximos de la excelencia sanitaria, se ha
reforzado el área asistencial añadiendo una subdirección con la
que se obtendrá más colaboración y comunicación con los
profesionales sanitarios. No nos será posible avanzar en una
sanidad de excelencia sin contar con los profesionales que al
final son los artífices de la misma.
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En mi opinión, una de las grandes ventajas de esta
reestructuración es la integración de las dos direcciones
generales en el ib-salut. Se alcanzará mucha más funcionalidad
al mejorar la coordinación y potenciar las sinergias. Hasta ahora
la Dirección General de Salud Pública agrupaba todas las
políticas de protección, prevención y promoción de la salud que
son fundamentales en la prevención de enfermedades y por
tanto, la mejora de la calidad de vida.
La mayoría de estos planes deben ser desarrollados por el
personal del ib-salut y hasta ahora dependían de otro director
general, por lo que con la reforma, al quedar ambas bajo las
directrices del mismo vicepresidente de Servicios Asistenciales,
se podrán evitar duplicidades, ganar en eficacia y en eficiencia
y, por supuesto, en reducción de costes. El mismo efecto se va
a producir al unir bajo las directrices del vicepresidente de
Servicios Generales todo lo referente a farmacia, vacunas,
compras, etcétera.
Por otra parte, ésta no es la primera ni la única medida que
toma la Conselleria de Salud en cuanto a cambios estructurales
y de funcionamiento para mejorar la eficacia de la gestión
sanitaria, se ha llevado a cabo la creación de cuatro sectores
sanitarios, con la extinción de la Gerencia de Atención Primaria.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la
consellera, ha autorizado la extinción de las fundaciones
sanitarias públicas: el hospital comarcal de Inca, Son Llàtzer y
Manacor, y su integración en el Servicio de Salud de las Islas
Baleares. Recientemente también se ha aprobado la extinción de
GESMA y su integración en el Servicio de Salud, que será
efectiva a partir del 1 de enero de 2013. Todo ello va a permitir
racionalizar los procedimientos y centralizar la toma de
decisiones en cuestiones presupuestarias, de régimen de
personal e impedirá gastos descontrolados, como los realizados
en la pasada legislatura.
Señoras y señores diputados, la coyuntura económica actual
obliga a tomar medidas que nos hagan más eficaces y nos obliga
a conseguir una mayor eficiencia de los recursos que permitan
mantener la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público.
En cuanto al artículo 2, en la modificación de la Ley del
sector público instrumental, relativo al límite de las cuantías de
las retribuciones del personal directivo, tema que tanto les gusta,
como en tantos otros temas la oposición intenta dar mensajes
confusos a la ciudadanía respecto a este tema, aquí nadie ha
subido el sueldo a nadie, este decreto lo único que hace es
reproducir el artículo 11.4, que ya preveía la última ley de
presupuestos que presentó el pacto en este parlamento, sí, la Ley
9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la
comunidad autónoma para el 2010, donde dice textualmente:
“En todo caso las retribuciones correspondientes a los gerentes
y al resto de órganos unipersonales de dirección de las
entidades, ta, ta, ta... que integran el sector público, no pueden
exceder de las retribuciones correspondientes de los directores
generales, con excepción de los altos cargos del Servicio de
Salud de las Islas Baleares”. Esto en la última ley de
presupuestos de... si quiere la buscamos.
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Esta excepción ha sido una constante en la ley de
presupuestos durante la legislatura del pacto, sin embargo al
aprobar la Ley del sector público instrumental parece que se
olvidaron de añadir la excepción que se había convertido en
norma común de todas las leyes de presupuestos. Eso sí, como
en tantas otras ocasiones ustedes ponen la norma y después
hacen lo que les conviene en cuanto a su aplicación.
Miren, al final creo que en este tema estamos todos de
acuerdo, nos encontramos con las mismas dificultades a la hora
de configurar equipos en el ámbito de salud. Sabemos que la
gestión sanitaria tiene sus peculiaridades y que se hace difícil
encontrar buenos gestores por las diferencias salariales con
respecto a la empresa privada o por la bajada de sueldo que le
supone a un médico dedicarse a la gestión. Así, para afrontar
este asunto existen dos opciones: una, seguir su ejemplo, mirar
hacia otro lado y mantener la ley como está para que nadie se
escandalice y, mientras, trampear con los sueldos de los
directivos del ib-salut; o una segunda opción, que es por la que
hemos optado, que es directamente modificar la ley, y eso es lo
que hemos hecho. La diferencia es que en este caso nosotros
optamos por la transparencia con mayúsculas.
Señoras y señores diputados, si existe este problema pues
pongamos luces y taquígrafos sobre el mismo y demos una
cobertura legal a estas contrataciones. Ustedes optaron por la
vía de sobre el papel pongo una cosa y después hago la otra, y
no es que lo diga yo, es que lo dice un informe de la
Intervención de esta comunidad, sí, el informe de la
Intervención sobre el ejercicio 2011, de gastos de personal, dice
que “en cuanto a las retribuciones del personal directivo,
diecisiete directivos de atención primaria especializada superan
el límite que la ley de presupuestos establece para los directores
generales”.

En cuanto a la disposición adicional única, relativa a la
aplicación del complemento específico del director general a los
vicepresidentes del servicio de salud, sinceramente creo que es
del todo lógico teniendo en cuenta que los dos vicepresidentes
van a asumir mayores funciones, además de sus ya direcciones
generales, y que por otra parte deja de haber un gerente. Pero si
aún así quieren entrar en las demagogias de subidas de sueldos
les diré que este cambio no sólo no genera un mayor gasto a las
arcas autonómicas sino que encima supone un ahorro de
alrededor de 28.000 euros al descontar el sueldo base de la plaza
de gerente que queda extinguida.
Para terminar y entrando ya en el último punto del decreto,
la disposición derogatoria única que deroga el Decreto 83/2006,
de tiempos máximos de espera, primero quiero recordarles que
este decreto de garantía de demora fue implantado en su
momento por un gobierno del PP, pero con la derogación de
este decreto de garantía de demora esta comunidad no pasa a
quedar sin decretos de garantía de espera, sino que pasa a
aplicar el Real Decreto 1039/2011, por el que se establecen los
criterios para garantizar un tiempo máximo en todo el Sistema
Nacional de Salud. Esta norma tiene una naturaleza jurídica de
legislación básica y común en materia de garantía de tiempos
máximos de acceso para todo el Sistema Nacional de Salud y su
elaboración se ha llevado a cabo con una activa participación de
las comunidades autónomas.
Curiosamente, el texto fue objeto de acuerdo en la sesión
plenaria del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de
Salud celebrado el 18 de octubre del 2010, siendo, por cierto,
anfitrión el exconseller de Salud de esta comunidad, puesto que
se celebró en Palma, y bajo la presidencia de la exministra de
Sanidad del Gobierno del Sr. Zapatero. En la tramitación de esta
norma también se sometieron asimismo a consulta los sectores
afectados y el Consejo de consumidores y usuarios.

(Alguns aplaudiments)
Por otra parte, y en cuanto al personal de alta dirección, el
mismo informe habla de tres altos cargos de servicios centrales
que igualmente se excedían del sueldo. También habla de
nombramientos irregulares de la conselleria a cargo del ib-salut
i del incremento del 107% de los puestos directivos y jefaturas
en plantilla. Sí, ...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
... y es más, añade que, mediante una resolución del director
general del ib-salut de 2011, resolución que parece hecha a
medida para favorecer a determinados cargos de entonces, se
establece que el personal funcionario o estatutario fijo que sea
nombrado directivo continuaría cobrando la carrera profesional
cuando la propia Intervención lo considera del todo irregular.
Miren, el Partido Popular tiene otra forma de actuar,
queremos ser transparentes con los ciudadanos y sobretodo ser
claros y por ese motivo hemos optado por introducir esta
modificación, para solventar una situación anómala que se viene
dando en el Servicio de Salud. Creo que es mucho más
coherente que hacer las cosas de extranjis sin que nadie se
entere y luego rasgarse las vestiduras cuando otros lo ponen
negro sobre blanco.

Este real decreto define los criterios marco para garantizar
a los usuarios un tiempo máximo de acceso a las prestaciones
del Sistema Nacional de Salud de manera que dicho acceso
pueda realizarse en condiciones de igualdad. Y en ello radica el
aspecto fundamental de esta norma, que es novedosa en el
sentido de crear un marco único de garantía para todo el Sistema
Nacional de Salud. La exministra, al presentar en el consejo
interterritorial el real decreto, puntualizó que si bien es cierto
que muchas comunidades autónomas ya tenían regulado los
tiempos máximos de acceso no todas tenían un carácter
homogéneo, por lo que se ha buscado un marco común. Por otra
parte, la disposición transitoria de este real decreto ya establecía
un período de adaptación para las comunidades autónomas.
Por este motivo este gobierno ha decidido derogar el decreto
y redactar uno nuevo para adaptarlo a este real decreto estatal.
Con la normativa estatal queda garantizado el tiempo máximo
de acceso de 180 días para determinadas intervenciones
quirúrgicas: la cirugía cardiaca, valvular, la coronaria, las
cataratas y la prótesis de cadera y de rodilla.
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Señoras y señores diputados, la dramática situación en la
que estamos inmersos, dado el estado de las arcas autonómicas,
nos obliga a reaccionar, no podemos quedarnos anclados en el
inmovilismo y para eso tenemos que hacer reformas y adquirir
compromisos para hacer viable la sanidad, para mejorar la
calidad de nuestro sistema y desde la responsabilidad proteger
y fortalecer la sociedad del bienestar. Es un objetivo
irrenunciable para el Gobierno autonómico y para el Gobierno
del Sr. Rajoy un modelo sostenible de sanidad pública,
universal, gratuita, de calidad y que tenga al paciente en el
centro del sistema. Debemos poner freno a los gastos sin
control, debemos sentar las bases de un sistema de sanidad y de
servicios sociales que sea responsable en la gestión de los
recursos.
Miren, los políticos normalmente identificamos y sabemos
perfectamente por dónde se tiene que ir y qué medidas tenemos
que tomar en momentos como los actuales, pero a menudo
algunos no son capaces de hacerlo por su elevado coste
electoral; con la situación actual los ciudadanos entienden que
hay que tomar ciertas decisiones que no se pueden evitar y por
eso los ciudadanos han elegido a partidos que ven capaces de
hacerlo. Se están adoptando muchas medidas por parte del
Gobierno, algunas medidas son difíciles, pero estamos en una
situación excepcional, estamos en una situación extraordinaria
y, por tanto, hay que tomar unas medidas que no tendríamos que
tomar en otras circunstancias. Debemos ser más eficientes, más
eficaces y debemos priorizar, y la prioridad de este gobierno es,
precisamente, la sanidad y las políticas sociales, porque tenemos
una responsabilidad contraida con todas las personas que
necesitan atención por parte de este gobierno.
Este es el punto de partida, un punto del que ningún
gobierno desearía arrancar, pero la responsabilidad de gobierno
consiste precisamente en afrontar la realidad y trabajar para
cambiarla. Lo único que sería imperdonable y lo que se podría
reprochar al Gobierno es que no tomara decisiones; podemos
equivocarnos en más de una ocasión, pero tengan la certeza de
que el objetivo está claro, el rumbo está marcado y este
gobierno va a tomar las decisiones que hagan falta para sacar a
la comunidad de esta situación.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Bauzá. Intervenció dels grups
parlamentaris en torn en contra. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Gràcies, Sr. President, bon dia, senyors i senyores diputats.
Som aquí al Parlament novament per a un debat de validació i/o
derogació d’un decret llei, la nova norma de legislar d’aquest
govern; un decret llei que, segons l’article 49 del nostre Estatut
d’Autonomia, és un instrument legislatiu provisional, previst
per a situacions d’extraordinària i urgent necessitat, i aquest
mateix article diu que un decret llei no pot afectar els drets
establerts en aquest Estatut i tampoc els pressuposts generals de
la comunitat. Ara hi ha una nova i urgent necessitat? Sap la Sra.
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Consellera de quan és el darrer decret que estableix l’estructura
bàsica del Servei de Salut? De dia 29 de desembre de 2011, no
fa ni 60 dies.
Per altra banda, aquest decret llei afecta els drets establerts
en aquest Estatut, l’article 25.3 diu que totes les persones en
relació amb els serveis sanitaris tenen dret al coneixement i a
l’exigència de compliment d’un termini màxim perquè els sigui
aplicat un tractament. Recordem, els decrets lleis no poden
afectar els drets establerts dins l’Estatut, com tampoc no poden
afectar els pressuposts generals, com vostès fan amb les
modificacions que introdueixen, dues anotacions jurídiques que
estudiarem com afrontar-les.
La justificació del Partit Popular és una autèntica falAlàcia,
quan la realitat és una única justificació, la irresponsabilitat
política en gestió sanitària per part del PP, nou mesos
d’absència d’una consellera que ella mateixa ha reconegut que
no hi ha estat, que no ha dirigit i que ha dit que no sabia què
havia de fer; nou mesos de menyspreu als professionals sanitaris
i als ciutadans i ciutadanes d’aquestes Illes, nou mesos de caos.
I si hi ha una conselleria del Govern del Partit Popular que
rompi aigües, ara que s’acompleixen nou mesos de Govern, és
la de Salut que, suposadament, dirigeix la Sra. Consellera. La
seva gestió és un desastre per als ciutadans i per als
professionals ...
(Remor de veus)
... no ho dic jo, ho diuen els periodistes, tothom, caos,
esperpent, chirigota, irresponsable, un desgavell.
(Més remor de veus)
Sra. Consellera, l’exposició de motius ...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
EL SR. THOMÀS I MULET:
... del decret llei els traeix el subconscient, perquè ho diu ben
clarament: “L’ib-salut està especialitzat en gestió sanitària, ha
tengut una autonomia organitzativa i funcional molt accentuada.
Tenim una situació de dificultat econòmica que obliga a un alt
grau de disciplina i coordinació pressupostària i, per tant, es fa
necessari que les decisions de la conselleria siguin
immediatament decisions del servei”. Es veu que fins ara no era
així, perquè políticament ens diu: jo no hi he estat, han fet el que
han volgut i ni m’he assabentat, o no m’he volgut assabentar.
Per tant, ara és el moment que la política es posa a fer gestió
sanitària.
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I podríem resumir aquest decret llei en tres parts: una nova
reestructuració d’ib-salut, que ja li he dit que fa dos mesos de la
darrera; que modifiquen dues lleis i de passada ens pujam els
sous, que, per cert, la Sra. Consellera s’ha oblidat d’aquest punt
del decret llei, no n’ha parlat, i una més, la més greu de totes, ja
que hi som anulAlam drets dels nostres ciutadans en salut, una
destrelada literal, anulAlam el Decret de garanties de demora per
a intervencions quirúrgiques, consultes hospitalàries i proves
complementàries. Per cert, parlam del decret llei, no parlam del
decret.

colAlecció de càrrecs, quan per a mi és una absoluta
irresponsabilitat.

Anem per parts, reestructuració de l’ib-salut. On és aquesta
situació extraordinària i d’urgent necessitat, perquè vostès
governen fa nous mesos, la darrera estructura no té ni dos
mesos, deu ser que ha arribat la primavera, som davant presa de
possessió. I vull començar dient que no conec cap precedent,
mentre per arreu es tendeix a separar la funció gestora de la
política, per guanyar precisament en eficiència, i hem de dotar
de decisions pròpies i més efectives de gestió els serveis
sanitaris, mentre el servei ha de ser l’organisme encarregat
d’assegurar la provisió de serveis d’acord amb un pressupost i
uns criteris de qualitat, vostès, vostè substitueix una direcció
que hauria de ser d’un professional, per una persona política, i
per tant aquesta organització ni aporta transparència ni
eficiència.

En definitiva, per a nosaltres és un desastre. Hi ha un expert
en gestió sanitària bastant reconegut en aquest país que ha
definit aquesta situació com passar d’una pelAlícula de Torrente
a un spaghetti western, i això va referit al seu projecte de
reestructuració. Tenim un comitè de direcció que dictarà,
escoltin, un comitè de direcció que dictarà els criteris d’actuació
d’acord amb els directius de la conselleria i que elevarà a la
conselleria el pla d’actuació; no s’adonen que són els mateixos,
no s’adonen.

Sra. Consellera, jo no sé si vostè ho sap, però Balears va ser
pionera, l’any 1994, a entendre precisament la necessitat de la
separació de funcions entre planificació i finançament, el que ha
de fer la conselleria i la compra, assegurament i provisió de
servei, que és el que correspon al servei. Va ser la creació del
SERBASA, sap vostè què era el SERBASA? Fet per un
conseller de Sanitat del PP, que va ser un precedent que tot l’ibsalut i moltes comunitats autònomes han seguit a posteriori,
perquè, a més, no hi ha propostes, no hi ha avantatges a la seva
proposta, no és necessària aquesta nova estructura per controlar
el servei, és suficient en fer feina des de la conselleria, no
necessita ficar-se dins el Servei de Salut. Un valor, una nova
sotsdirecció assistencial per controlar la resta de sotsdireccions,
i què fa el director assistencial? Ni aporta funcionalitat, tot el
contrari.
Ja sé que a vostè no li interessa la nostra opinió, però ha
demanat opinió al responsable de sanitat del PP a nivell estatal
o, com a mínim, a persones que tenguin experiència en governar
en la gestió? Saben de qualque país civilitzat en què la gestió
del Servei de Salut la compra, la provisió sigui exercida des del
propi poder polític? Saben de qualque comunitat autònoma
d’aquest país que funcioni així? No, perquè ningú no fa el que
vostès faran. Qual el pertinent és la professionalització de la
gestió, quan tothom intenta separar les tasques polítiques de les
gestores, aquí se juga a confondre. Quan s’intenta donar a la
gestió el seu propi espai amb persones que es puguin dedicar,
que li puguin dedicar tot el seu esforç, aquí es relega a una tasca
complementària. Que, per cert, on és l’experiència en gesetió
d’aquestes persones?
Desapareix un òrgan directiu, el Consell General, que tenia
la representació institucional de participació territorial, plural,
de colAlegis professionals i de consumidors; ara tenen dos
vicepresidents, que, a més de no tenir experiència en gestió
sanitària, acumulen direccions generals, pareix que fan

Ara vostè està satisfeta que creen un consell de direcció, on,
per cert, no hi ha ningú d’Atenció Primària, què es pensa que no
existia un consell de direcció d’ib-salut? Potser en el seu temps
no, però en el meu sí. Es crea una nova sotsdirecció assistencial
per servir d’enllaç entre iguals, i diu que on hi ha un sotsdirector
d’Atenció Primària, que només és una figura de coordinació
assistencial sense gestió de recursos de forma directa.

Jo sí parlaré del segon bloc d’aquest decret llei. Vostès
modifiquen dos articles de la Llei del sector públic, perquè els
titulars de les gerències i d’altres òrgans de direcció del sector
públic instrumental, en aquest cas les persones que siguin
titulars de gerències o d’altres òrgans de direcció del Servei de
Salut i puguin rebre quantitats retributives superiors, i també
modifiquen el punt 5 de l’article 22, que fa referència a personal
directiu professional de naturalesa no laboral pel mateix motiu,
perquè puguin cobrar més. I, és més, afegeixen una disposició
addicional única que modifica, que modifica la Llei de
pressuposts de fa dos mesos, en què es canvia un complement
específic perquè els nous vicepresidents de l’Ib-salut el puguin
cobrar.
És a dir, canvien dues lleis, la Llei del sector públic
instrumental i la de pressuposts, perquè puguin cobrar més els
gerents, els directius de les gerències, el personal directiu
professional de Servei de Salut i els dos vicepresidents. No
diuen a l’exposició de motius que hi ha una mala situació
econòmica i que és necessària una altra disciplina econòmica?;
idò vostès canvien dues lleis per cobrar més, per apujar-se el
sou.
És curiós que avui hem conegut una interlocutòria de la Sala
del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia balear, i diu
que tot el personal, això és funcionaris, personal directiu o
personal eventual, ha de suportar sota el mateix criteri els
perjudicis i els efectes que la crisi causa, i diu que no es pot fer
distinció de tractament tan important entre uns i altres servidors
públics que poden posar en risc els interessos generals, i també
diu que no es pot admetre que els sous augmentin perquè les
seves funcions siguin més àmplies. El criteri a seguir ara no és
altre que el de la restricció econòmica. En conclusió, si hi ha
crisi és per a tot; això és el que diu la interlocutòria que avui
hem conegut.
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I tenim un tercer bloc en aquest decret llei, que és la
derogació del Decret 83/2006, de garanties dels temps màxims
de resposta a l’atenció sanitària especialitzada programada i no
urgent, les conegudes llistes d’espera d’intervencions
quirúrgiques, consultes externes i proves complementàries. I
aquesta modificació és un gran exemple de cinisme polític que
a més han representat ara mateix. Ho justifiquen perquè es volen
adaptar a una normativa estatal que marca un temps màxim
d’accés a les prestacions sanitàries, que posa uns criteris marc,
però que també diu, també diu que és competència de cada
comunitat autònoma establir el temps màxim d’accés. Ningú, ni
aquí ni en el Ministeri de Sanitat, ni cap norma no ens obliguen
a renunciar als nostres drets, als nostres drets en salut que han
conquerit els ciutadans de les nostres illes.
L’any 2006 va ser precisament l’exconsellera de Salut del
Partit Popular, la Sra. Castillo, que donà compliment mitjançant
el decret a l’article 19 de la nostra llei de salut del 2003, que diu
que el ciutadà té dret que les prestacions sanitàries li siguin
dispensades en un temps prèviament definit i conegut per
l’usuari, que serà fixar reglamentàriament. El mateix que diu la
nostra norma fonamental, l’Estatut d’Autonomia, al seu article
25.3. Ara vostès rompen, deroguen, anulAlen el compromís
adquirit pel Servei de Salut d’atendre els ciutadans amb les
adequades condicions de qualitat dins el termini de 180 dies per
una intervenció quirúrgica, 60 dies per una consulta externa
amb un especialista hospitalari, o els 60 dies per una prova
complementària. Ningú, ni aquí ni a Madrid, no els obliga a
renunciar al nostre decret, al compromís adquirit amb els
ciutadans. Vostè, Sra. Consellera, dóna una destralada als drets
en salut dels nostres ciutadans. Està clar: el Partit Popular no
prioritza la salut dels ciutadans, més bé l’abandona; en lloc de
prioritzar, definir, establir criteris, el que fa el Partit Popular és
simplement i senzillament laminar les garanties dels nostres
ciutadans.
A dia 31 de desembre de l’any passat vostè va reconèixer
que hi havia més de 14.000 persones pendents d’una intervenció
quirúrgica, més de 61.000 pendents d’una consulta externa, i ara
podem afirmar que hi ha prop de 1.000 persones que fa més de
sis mesos que estan pendents d’una intervenció quirúrgica, o
més de 70.000 persones pendents d’una consulta externa. La
seva gestió per als ciutadans en salut ha estat i és nefasta. Cada
dia empitjora i ja ho saben tots els professionals sanitaris, i
desgraciadament ja ho pateixen els nostres ciutadans. Ara volen
amagar aquesta situació, i ho fan anulAlant drets de ciutadans i
ciutadanes que ja no tenen, ja no tenim, dret a saber quan ens
operaran, quan ens veurà un especialista d’hospital o quan ens
faran una prova complementària. Vostè ja no vol assumir cap
compromís amb els ciutadans, vostè ja no vol donar cap garantia
als ciutadà. Recorda aquest fulletó que varen fer l’any 2006?
Assumien un compromís que s’ha seguit durant anys. Ara vostè
ja no ho vol.
A dia d’avui la realitat és que no citen per a mamografies
preventives, que estan un any per fer una colonoscòpia o que hi
ha dones amb càncer de mama que esperen i esperen la
radioteràpia.
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El que és més greu és que el mateix dia que aprova el
Consell de Govern aquest decret llei, el mateix dia, decideixen
establir una deducció de la quota íntegra autonòmica del 15%
per les despeses del contribuent per la contractació d’una
assegurança privada sanitària, i diu textualment el comunicat del
Govern: “L’objectiu d’aquesta mesura és descongestionar la
sanitat pública i incentivar el sector privat”. Al Govern, al
conjunt de ciutadans ens consta això 3 milions d’euros.
Tot aquest conjunt de raons fa que el Grup Parlamentari
Socialista no pugui validar aquest decret llei que ens proposa
una nova reestructuració de l’Ib-salut, on s’elimina una gestió
professional per fer una gestió política que no aporta
transparència ni eficiència, on es modifiquen lleis per augmentar
sous de nombrosos directius del Servei de Salut i on són
derogats drets en salut dels ciutadans.
Al Partit Popular ni li preocupa la salut dels ciutadans ni
prioritza la seva salut.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Thomàs, per favor.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Els nostres ciutadans se mereixen un respecte, no es
mereixen ni un president ni una consellera que prioritzen els
diners a l’atenció sanitària. Moltes gràcies.
(Aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari PSMIniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Santiago.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
Gràcies, president. El decret llei de mesures urgents per a la
reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears és el
decret llei número deu. Un govern que havia de ser, segons el
president en el debat d’investidura, el govern del consens, en
nou mesos de govern, deu decrets llei. Aquest és el sistema de
consens que té. És un decret llei que modifica dues lleis, la Llei
5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, i la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental, i que a la
seva disposició derogatòria es deroga del Decret 83/2006, de 22
de setembre, de garantia del temps màxim de resposta a
l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el
Servei de Salut de les Illes Balears.
L’article 49 de l’Estatut d’Autonomia estableix que en cas
d’extraordinària i urgent necessitat el Consell de Govern podrà
dictar mesures legislatives provisionals en forma de decret llei.
Quina urgència hi ha per pujar els sous d’alts càrrecs?, quina
urgència hi ha que justifiqui que un decret llei s’utilitza per
pujar els sous a alts càrrecs? No poden esperar als pressupostos
de l’any 2013, que no diu que hi hagi brotes verdes, però segons
el Sr. Montoro hi ha indicios positivos. No poden esperar a
l’any 2013?, han d’utilitzar la figura d’un decret llei, que és per
a qüestions urgents i extraordinàries?
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Quan el nostre grup parlamentari ho va denunciar als mitjans
de comunicació la conselleria va expressar que no hi havia la
intenció de pujar els sous. Doncs per què un decret llei? Jo avui
esperava que el retirassin, perquè com que no hi ha la intenció
de pujar els sous perquè això va ser el comunicat de premsa de
la conselleria quan nosaltres ho vàrem denunciar, idò el
retiraran. Per què?, per què duen fins aquí, fins al darrer termini,
el decret llei si no tenen la intenció de pujar aquests sous?
Perquè a més a més, Sra. Bauzá, no es modifica un sou d’un
alt càrrec, es modifica per als titulars de la Gerència, els altres
òrgans de direcció del Servei de Salut i el personal directiu
professional, és a dir, per a tothom i perquè els dóna la gana a
la conselleria i al Govern. No és un cas excepcional d’un gestor
difícil de trobar, que podria ser entenedor, no, no, és per a
titulars de Gerència, altres òrgans de direcció del Servei de
Salut i el personal directiu professional.
I a més a més diu, a la seva disposició addicional única
estableix que, als dos vicepresidents del Servei de Salut de les
Illes Balears, se’ls aplica una quantia de complement específic
de director general. El que nosaltres entenem és que ho cobraran
per partida doble, perquè ja ho cobren com a directors generals
i ara, a partir d’aquí, ho cobraran com un complement específic.
Però és que no és un reconeixement de 2.000 euros, 3.000 euros,
4.000 euros, 5.000 euros, 6.000 euros, 7.000 euros; és un
complement de 25.000 euros, 25.000 euros de reconeixement,
quan la mitjana dels nostres sous de la comunitat autònoma és
de 21.000; vull dir que un alAlot preparat, llicenciat de 25, 26
anys, 27, 28, cobrarà 21.000, i aquests dos senyors per fer una
mica més de feina 25.000 euros més? És això just?, és això
austeritat? La resposta està claríssima.
No podrà tenir el nostre suport un decret llei que puja els
sous a qualsevol alt càrrec, de l’Ib-salut en aquest cas, quan es
demana austeritat, quan s’han de reduir 300 milions d’euros,
quan hi ha més de 53.000 famílies que no reben cap tipus
d’ajuda econòmica per cobrir les seves necessitats bàsiques.
Retirin aquest punt. I a més a més, com ha dit el Sr. Thomàs,
després del coneixement de les darreres mesures cautelars, que
diuen que efectivament la pujada del 25% dels sous dels
privilegiats que fan feina devora el president es varen pujar i no
està en consonància amb el sentit comú, perquè no és una
sentència ferma però llegeixin-la i veuran vostès com aquestes
mesures sí que apliquen el sentit comú.

Qualcú es pot imaginar que els redactors de l’Estatut
pensaven que quan introduïen la figura del decret llei
s’utilitzaria per llevar als ciutadans i a les ciutadanes drets?,
qualcú ho pensava, això? Que un govern aprofitaria aquest
instrument jurídic per limitar l’acció de protesta o reclamació
dels ciutadans?, com és el que ens proposa el Sr. Bauzà, que no
sols fa un ús i un abús dels decrets llei, perquè ja en duim deu,
sinó que els utilitza per anar contra els interessos dels ciutadans
i de la ciutadania. Abans d’aquest decret llei un ciutadà o una
ciutadana sabia que l’administració de salut tenia uns terminis
per poder ser operat, per ser atès a consultes externes o per fer
proves diagnòstiques; ara no els té, perquè això és el que passa,
això és el que passa. Nosaltres teníem un decret llei que deia
que 180 dies, termini màxim per a l’assistència sanitària
especialitzada programada i no urgent; 60 dies màxim per a
primeres consultes externes, 60 dies màxim per a la realització
de proves diagnòstiques i terapèutiques, i si l’administració no
ho complia el ciutadà tenia dret a ser derivat a la concertada.
El decret que avui ens proposen diu: “Decret estatal en vigor
des de la derogació del decret autonòmic: 180 dies de termini
màxim d’espera per cirurgia cardíaca valvular o coronària,
cataractes, pròtesis maluc i pròtesis de genoll”. Les altres
intervencions quirúrgiques no en tenen, de termini màxim, no
en tenen. L’altre sí que en tenia, aquest no en té. Hi ha terminis
per a consultes externes?; no hi ha terminis per a consultes
externes. Hi ha terminis per a la realització de proves
diagnòstiques terapèutiques?; no hi ha terminis. Hi ha obligació
de la conselleria, en el cas que incompleixi la cirurgia cardíaca
valvular, coronària, cataractes, pròtesis i tal, de derivar-la a un
altre lloc?; no n’hi ha. Vostès no votin com a parlamentaris,
votin com a pares, com a mares, com a ciutadans. Quin decret
volen?, aquest o aquest?
Avui hem de decidir això, no hem de decidir una acció de
govern, avui hem de decidir el que va millor per als ciutadans.
Quin decret volen com a pares, mares o ciutadans? Quin?,
diguin, votin, votin en consciència.
(Petit aldarull)
Nosaltres votarem aquest. Vostès votaran aquest?, vostès
reduiran drets als ciutadans? Això és el que estan fent, això és
el que avui el Govern vol proposar.
(Remor de veus)

Derogació del decret de temps màxim de demora, que també
es modifica o s’anulAla, es deroga amb aquest decret llei. El
comunicat de premsa del Govern per explicar la derogació del
decret de garantia de demora ho explica clarament: es deroga
una normativa autonòmica que donava més drets a la ciutadania
per una normativa estatal que no estableix mínims..., perdó, que
estableix mínims per a tot l’Estat, però que estableix mínims.
Per això volem autonomia, senyors parlamentaris del PP?, per
derogar normativa més bona per als ciutadans? No hauria de ser
al contrari?, tenim uns mínims a nivell estatal i aspirar a
millorar els decrets estatals? No és per això que es va fer
l’autonomia?

Sí, sí. Sí, és així. És un decret llei que incompleix la Llei de
bona administració del Govern, perquè el que no deia el
comunicat del Govern era que amb la derogació d’aquest decret
també es deroga el registre de pacients pendents d’intervenció
quirúrgica programada del Servei de Salut i el registre de
pacients pendents de consultes externes i de proves
diagnòstiques. Per tant a partir d’avui, a partir d’aquest decret,
nosaltres no tendrem accés al que es coneixia com a llistes
d’espera, al registre de pacients o, en tot cas, serà voluntari per
part del Govern, però no serà obligatori.
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No hi ha urgència, no hi ha necessitat, el que hi ha és una
incapacitat o una voluntat política de no voler complir el decret
autonòmic. L’administració es fa més opaca, manco transparent,
no coneixement les llistes d’espera, els ciutadans tendran manco
drets i manco capacitat de reclamació; els drets seran manco
subjectius, vull dir que els ciutadans no tendran dret a reclamar
a l’administració, seran més arbitraris i més discrecionals. Per
això no el votarem positivament.
I finalment aquest decret llei també modifica l’organigrama
de l’Ib-salut. Nosaltres reconeixem que el president ha de poder
dissenyar el seu govern tal com consideri oportú i els consellers
i les conselleres les seves conselleries, i entenem que si volien
fer això per adaptar l’Ib-salut era necessari modificar aquesta
llei. Però si tan clar ho tenia, com ho ha exposat la consellera,
per què no ho varen fer amb la Llei de pressupostos, que s’ha
aprovat fa dos mesos?, o tres mesos, dos mesos i mig? Per què
no ho varen fer amb la Llei de pressupostos si ja tenien el
diagnòstic i l’anàlisi tan fets i tan clars i era tan necessari aquest
canvi? Per què no es va fer? Perquè és una altra demostració de
la manca de planificació i de la improvisació d’aquest govern,
i especialment de la Conselleria de Salut. Perquè aquest canvi,
seriosament, tots llegim la premsa, tots coneixem informació,
aquest canvi no respon a una necessitat de millora de
l’administració, aquest canvi respon a una crisi interna de la
conselleria, i per això es fa aquest canvi i només respon a això,
una crisi de la qual el Sr. Bestard ha sortit guanyador: feina de
la seva especialitat, sense passar cap prova i contractació
directa; de la crisi, el que n’ha sortit millor ha estat el que han
cessat.
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I no és perquè no es pogués fer bé, perquè s’ha fet, amb
governs conservadors i amb governs progressistes, s’ha fet, és
ara, és ara que s’ha deixat de fer, insisteix, per un problema de
crisi i per un problema segurament intern del Partit Popular, que
no troben una persona que pugui satisfer totes les necessitats
internes.
Han volgut ocultar una crisi de conselleria amb una proposta
de reorganització i això també ho demostra el cessament de tots
els alts càrrecs que feien feina amb el Sr. Bestard, perquè si era
una reorganització no era necessari cessar tot l’equip anterior i
perdre l’experiència que tenia aquest equip. El que han fet ha
estat llevar el director i llevar els seus càrrecs perquè,
efectivament, hi havia una crisi important. No compartim
aquesta reorganització però en tot cas no seria el punt de
discòrdia d’aquests decrets lleis, els altres dos sí i per això
votarem en contra.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Santiago. Torn de rèplica? La Sra.
Bauzá, quan vulgui.
LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:
Bueno, es cuando menos curioso que el exconseller hable de
mala gestión sanitaria.
(Alguns aplaudiments)

El comunicat de premsa que va treure el Govern i que tenc
aquí..., un momentet..., el comunicat de premsa de dia 9 del 3 de
2012 de les 12,30 del Consell de Govern ho diu clarament:
quina és la necessitat de fer aquesta modificació?, i digui-li que
els ha traït, perquè a vegades les paraules ens traeixen i a vostès
els han traït. Diu: “És necessari per a un major control”. Un
major control?, o és que no en tenien, de control?, la conselleria
no tenia control de l’Ib-salut? O qui necessitava més control?,
qui necessitava més control? Això ho posa el seu comunicat, ho
fan per la necessitat de més control, d’un major control. Idò
controli, és la seva obligació. I per això ha de canviar tot l’Ibsalut? No hi ha cap mesura que digui com beneficiarà als
ciutadans -és que no ho posa- com beneficiarà als ciutadans, si
serà més ràpida l’atenció primària, l’hospitalària...; no, no, un
major control. Una major funcionalitat; vostès ens volen fer
creure que, on hi havia tres òrgans i ara n’hi ha quatre, això és
una millor funcionalitat? Que on hi havia un director ara n’hi
haurà dos i això és una millor coordinació? Això respon
clarament a una crisi interna que hi va haver dins la conselleria
i que això ho hagués resolt, Sra. Consellera, nomenant un
director de l’Ib-salut de la seva confiança i no haguessin estat
necessaris tots aquests canvis.
No tenim clar per què ha de separar l’àrea assistencial de
l’àrea de serveis centrals, l’àrea de gestió i l’àrea de planificació
quan, com ha dit el Sr. Thomàs, mirant vostès tots els altres
serveis de salut o anàlegs no només d’Espanya, sinó també
d’Europa, el que fan és separar l’acció política de l’acció
professional, vull dir que professionalitzen l’acció sanitària,
amb altres sectors ho fan, però amb el sector sanitari tots. I
doncs aquí no, aquí el que fem és tornar enrera, polititzar la
gestió sanitària.

Hablemos de su nefasta gestión, pasar de una deuda de 187
millones en 2007 a 526 millones en 2010 eso es mala gestión.
(Alguns aplaudiments)
Los excesos retributivos de sus altos cargos, eso es mala
gestión.
(Alguns aplaudiments)
Gastarse más de 180.000 euros en másters, viajes y dietas,
eso es mala gestión.
(Alguns aplaudiments)
Y, como dice usted, no es que lo diga yo, es que lo dicen los
diferentes informes de la Sindicatura, de la Intervención ...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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También podemos hablar del sobrecoste de 280 millones de
Son Espases y lo que ha supuesto para las arcas del ib-salut.
(Alguns aplaudiments, remor de veus i cridòria)
Por otra parte, curioso que me insista el portavoz del PSOE
en el tema de las retribuciones, me he traido el informe de la
Intervención para que vean que no me lo invento yo, en este
informe dice los excesos retributivos de los directivos y que se
pagaban carrera profesional cuando no tenían que pagársela.

Nuestras modificaciones siempre seran para mejorar, ustedes
fueron incapaces de tomar medidas que mejoraran la gestión. La
consellera, desde que está, ha tomado múltiples decisiones para
mejorar la gestión: se han suprimido 46 plazas de directivos, 46
plazas, ahora se funciona perfectamente con 58; se han reducido
3 millones de euros para el sobrecoste de directivos; se han
eliminado liberados sindicales; se han tomado decisiones como
quitar horas extras y peonadas; llevamos ahorrados ya 60
millones de euros en lo que llevamos gobernando. Lo que no se
merece la ciudadanía es una oposición como ustedes, tan
irresponsable.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Es que además consta hasta los nombres de los directivos en
concreto, que no voy a mencionar, pero si alguno tiene interés
le puedo dejar el informe.
No es mala gestión, y usted que también menciona, Sra.
Santiago, que se coloque al Sr. Bestard en el ib-salut; ¿no es
mala gestión que el Sr. Pomar esté colocado en una empresa que
trabajaba para el ib-salut siendo él gerente del ib-salut?
(Alguns aplaudiments)
O sea, para que el Sr. Thomàs después no me niegue las
cosas. O sea, es que cualquiera de ustedes puede meterse en la
página www.mensor.es y le aparece, pues esto, esto, esto es
ilegal Sr. Thomàs.

Y mire, Sra. Santiago, desde el PP estamos firmemente
comprometidos con el estado social y con la sociedad del
bienestar y por eso estamos trabajando para poder mantenerla,
no como ustedes que lo único que saben es gastar y gastar y ya
veremos quien viene a pagar las cuentas.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Thomàs, té la paraula.
EL SR. THOMÀS I MULET:
Estan tranquils? Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Hay una ley de incompatibilidades, la Ley 2/1996 de esta
comunidad autónoma, en su artículo 4.4, establece la
incompatibilidad, establece que no se puede trabajar en ninguna
empresa con la que se haya contratado durante un año posterior
a esa contratación.

Tant de bo que parlen de transparència, quan treuen un
decret llei que és el més opac per als drets dels ciutadans;
parlam de drets de salut dels ciutadans, no parlam, la seva
intervenció, personalment, m’ha paregut lamentable, d’un nivell
baixíssim, baixíssim ...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:
Mire, los gobiernos están para tomar decisiones, gobernar es
tomar decisiones y buscar soluciones. No hay que tener miedo
a los cambios, con el pretexto de que siempre se ha hecho así,
las cosas se pueden mejorar y se deben mejorar, la situación
actual demanda cambios, los ciudadanos demandan cambios,
serias maneras de hacer las cosas. Ya hemos visto lo que pasa
con los gobiernos que no reaccionan, hemos visto que pasa con
los gobiernos que no reaccionan a los cambios y que no toman
decisiones, que simplemente prefieren no arriesgar, no decidir,
no afrontar los problemas. Los ciudadanos de estas islas votaron
claramente un cambio en la manera de hacer las cosas, quieren
un gobierno que mire de frente a los problemas y actúe y tome
decisiones.

Veig que el seu grup comparteix la meva opinió. Sempre ho
hem dit, si hi ha res ilAlegal se’n vagin als tribunals, el que ja
sabem és que el seu expresident del Partit Popular té una
condemna de sis anys, i el que vendrà.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
Perquè difamar, difamar, no surt gratis, no surt gratis, i
parlar de qualque persona que no és aquí diu molt poc de vostè.
El Codi Penal diu que no es pot robar, apliqui-s’ho,
apliquin-s’ho.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
A mi el que em preocupa és, una, vostès empren un
instrument legislatiu per a situacions d’extraordinària i urgent
necessitat que no existeix, fa nou mesos que governen, nou
mesos, la darrera estructura de l’ib-salut és de dia 29 de
desembre, fa dos mesos. On eren, on era, Sra. Consellera? No
s’assabentava del que passava a ca seva? Perquè resulta que no
s’assabentava, ni s’assabentava ni es volia assabentar ni
comandava, perquè ara desembarco de Normandía, tot estava
mal fet.
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Parlen de reducció de càrrecs, ja passarem comptes a veure
què ens ha costat aquest tiovivo de gerents i gerents, quatre
secretaris generals en nou mesos, això és de rècord, de rècord
Guinness, de rècord Guinness.
I després aproven, fa dos mesos, una llei de pressuposts, que
s’havia llevat l’excepció del Servei de Salut i ara al cap de dos
mesos la tornen posar, si s’havia llevat i l’han tornada introduir,
i no parlam d’un ni de dos, parlam de 20, 30, 40 o 50 persones.
Ja passarem comptes del que costa això a la comunitat
autònoma. Ja sé que hi ha problemes, ja sé que hi ha problemes,
però vostès aproven una llei de pressuposts fa dos mesos en què
lleven aquesta clàusula i ara la tornen posar.
Les persones tenen capacitats, però no és normal que una
persona acumuli tres direccions generals i sigui vicepresident de
Serveis Assistencials o vicepresident de Gestió, això és
patològic en medicina. Es necessita una mica de serietat, però
vostès no donen importància al que tot el món civilitzat fa:
professionalitzar la gestió, separar funcions de planificació i
finançament de la compra, l’assegurament i l’aprovació, vostès
tot plegat, tot plegat, és igual.
Perquè, miri, el que ja no té perdó, i ho he dit abans, és un
exercici d’un cinisme polític impressionant, és el Decret de
garanties; el decret estatal marca uns criteris marc i diu
taxativament que és competència de la comunitat autònoma
establir els seus temps màxims d’excés, i, com deia la Sra.
Santiago, són vostès que decideixen derogar, anulAlar el decret
dels ciutadans en salut, són vostès.
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On són els drets dels ciutadans? Conviden que els ciutadans
se’n vagin del servei públic, això és el que fan, perquè els
anulAlen els drets que ens han costat a tots molts anys conquerirlos; ja no sabem quan ens operaran, ja no sabem quan tendrem
una consulta externa i ja no sabem quan ens faran una prova
complementària, això és el que vostès votaran: anulAlar els drets
en salut dels nostres ciutadans.
Ja no discutirem si n’hi ha cent o dos-cents, ja no importa la
discussió perquè no hi haurà informació, perquè no hi ha drets.
I això és el que vostès votaran.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Thomàs, per favor.
EL SR. THOMÀS I MULET:
I torn a dir, al Partit Popular ni li preocupa la salut dels
ciutadans ni prioritza la seva salut i els nostres ciutadans es
mereixen un respecte i no es mereixen ni un president ni una
consellera que prioritza els diners per damunt l’atenció sanitària.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Santiago, quan vostè vulgui.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Diuen que són transparents, són opacs, ara ja no hi haurà ni
registre, ni informació, ni drets. Què li dirà, Sra. Consellera, a
un ciutadà que està pendent que l’operin? Si ja no té drets, ja no
té garanties? Aquell compromís que va assumir la Sra. Castillo
i hem assumit a posteriori des de l’any 2006, on queda aquest
compromís? Ja no existeix, ja no existeix, ja no hi ha garanties,
ja no hi ha compromís. No se’n vagi a un lloc que ningú no li ha
demanat, ni aquí ni a Madrid que se’n vagi, el decret estatal és
un decret marc, que es va aprovar perquè no existia, però que
moltes comunitats autònomes ja tenien regulada. I nosaltres
vàrem decidir 180 dies, 60 dies i 60 dies, informació i
transparència, i vostè, i vostès decideixen que no hi ha d’haver
transparència i que hi ha d’haver opacitat.
Miri, miri la importància que dóna a la salut el Govern
d’aquestes illes, no hi són, no hi són, ...
(Remor de veus)
... doncs aquí es fa feina també, perquè el que ens preocupa són
els drets dels ciutadans en salut. Vostè tal vegada té doblers per
pagar una assegurança, però i el que no en té, com li
garanteixen, quin compromís assumeixen? L’anulAlen, a veure
si ho entenen, és que anulAlen els drets en salut, l’anulAlen; un
senyor que l’han d’operar d’una trencadura inguinal què li
contestarà la Sra. Consellera? Perquè ha desaparegut el seu dret,
ja no garanteixen res, ja no assumeixen cap compromís, això és
el que vostès aprovaran avui, vostès, no nosaltres, vostès.

Començaré també com ha començat el Sr. Thomàs, si vostès
troben que hi ha una mala gestió que hagi de ser duta als
Tribunals, doncs ho facin, nosaltres ho vàrem fer i els Tribunals
en aquest moment tenen Palma Arena, Palacete, caja ColaCao, Bitel 2, Òpera i Turisme Jove, els convit també que la
mala gestió que va fer el pacte de progrés, si vostès consideren
que és tan greu, la duguin als sistemes judicials. I si no, discutim
de política aquí, discutim de política, però discutim de política,
i vostès només venen amb consignes, en lloc de venir a defensar
aquí el decret llei, surt una parlamentària del Partit Popular a
atacar el Govern anterior, hi ha altres espais per atacar. Em pot
donar qualque argument de la segona rèplica de la Sra. Bauzá
que hagi defensat aquest decret llei? Cap, un atac, atac a l’altre
Govern. No tenen arguments per defensar aquest, no tenen
arguments per defensar-ho? Clar, no en tenen ...
(Remor de veus)
... com que no tenen arguments ataquen l’altre Govern i així els
cinc minuts, així els cinc minuts, cap argument. Jo pensava que
vostè em diria, miri, Sra. Santiago, això és pitjor que això i que
m’ho explicaria, perquè jo li he donat voltes i voltes i no ho he
aconseguit, no he aconseguit com a mare, jo vull això i no vull
això, si la meva filla s’ha d’operar, si les meves filles s’han
d’operar jo vull que l’administració estigui obligada amb 180
dies, amb 60 o tal, i ara no, ara tenc això. I jo pensava que vostè
sortiria aquí i em donaria arguments per a això, i em surt atacant
la gestió de l’anterior Govern, i així cada setmana.
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Bé, doncs continuïn així, però, per favor, som a un
Parlament, volen donar arguments polítics i no només atacar la
gestió anterior!
Pensava també que la rèplica de la Sra. Bauzá m’explicaria
com pot justificar 25.000 euros de complement, quina feina
farien aquests dos vicepresidents perquè se’ls donàs a cada un
25.000 euros, o que em diria que és mentida això dels 25.000
euros, perquè des d’allà m’ho feia, aquí no ho ha fet, que tal
vegada em diria que era mentida; ni mentida ni justificació, res,
atac a ...

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, ara passarem a votar la
validació o no del decret llei debatut. Per tant, passam a votar.
Votam.
33 vots a favor; 19 en contra.
Aquesta presidència demana si qualque grup parlamentari
desitja que es tramiti com a projecte de llei.
Per tant, si ningú no ho demana, s’aixeca la sessió.

Miri, són tan exagerats que ja no són creïbles, són tan
exagerats i tan repetitius que són avorrits i no creïbles. Perquè
la ciutadania els començarà a demanar respostes del que
gestionen vostès, la resta ja ho saben, ja ho han valorat, cada un
té la seva opinió, però el que fan vostès es començarà a valorar;
la rèplica, cap argument, no sabem, i jo he fet preguntes, podria
sortir la consellera, té dret a rèplica com a Govern, tampoc,
tampoc no surt a donar arguments, a convèncer, a veure si ens
poden convèncer; no, venen amb les coses fetes i ja res.
Després ens diuen, s’argumenta que l’Estat té un decret;
l’Estat té un decret per a aquelles autonomies que no tenien
garantits els 180 dies, és a dir, per a aquelles autonomies que tal
vegada les cataractes eren a 200 dies, i l’Estat els diu: 200 dies
és excessiu, 180. Nosaltres teníem 180, 60 i 60, idò ara no en
tenim, ara només tenim l’estatal.
(Remor de veus)
I a més ho justifiquen dient que així tot l’Estat serà igual,
esta España única, tornam a aquesta España única, ...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor.
LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:
... aquesta España única que pareix que ha de tenir el mateix
decret per a tot, l’Estat posa el mínim, l’aspiració dels governs
autonòmics és superar aquests mínims. Idò no, avui, amb els
vots del Partit Popular, en tendrem manco.
En fi, cap argument, tot són consignes, això jo crec que és
molt trist per al Parlament, però sobretot és nefast per als
ciutadans i ciutadanes.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 28, de dia 20
de març del 2012.
- Pàg. 1211.
Allà on diu: EL SR. TORRES I MARÍ:
Ha de dir: EL SR. TORRES I CARDONA:
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