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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, si els sembla bé començam el
plenari d’avui. El primer punt de l’ordre del dia correspon al
debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el
Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 4257/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Font i Aguiló, relativa a delegat del Govern
a Formentera.

Primera pregunta, RGE núm. 4257/12, relativa a delegat del
Govern a Formentera, que formula la Sra. Margalida Font i
Aguiló. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. President. En la meva primera intervenció en el
si d’aquest parlament vull denunciar que després d’assistir a tres
plenaris, amb aquest, encara no tenc grup parlamentari i per
tant, la veu de Formentera no es pot sentir com els formenters
i les formentereres mereixen. Dit això... 

(Alguns aplaudiments)

...pas a formular la pregunta: com valora vostè, Sr. Conseller de
Presidència, que el delegat del Govern de les Illes Balears a
Formentera posi l’interès del Partit Popular per davant dels
interessos generals de Formentera? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

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, niego la
mayor, el Sr. Delegado de Formentera está cumpliendo con su
cometido de una forma seria y eficaz y no tengo indicio alguno
de que estén sucediendo los hechos que usted denuncia. Desde
luego usted lo denuncia sin aportar prueba ni argumento alguno.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sr. Conseller, només li diria que passàs per Formentera i
sabria l’opinió general de la majoria dels ciutadans i ciutadanes
de Formentera. 

De totes maneres, continuen intentant justificar
l’injustificable i li diré per què. Primer, perquè és del tot
incoherent i incomprensible que en temps d’austeritat i crisi,
vostès acabin de crear una nova duplicitat administrativa del tot
innecessària al mateix temps que retallen en educació, salut o
polítiques socials; i d’altra política, el nomenament del delegat,
Sr. Alcaraz, només serveix als interessos polítics del Partit

Popular ja que, si realment fos un servei independent i es
plantegés treballar per a tots els formenters i formentereres, el
nou delegat hauria dimitit no només com a portaveu del PP al
consell sinó també com a conseller.

La realitat és que Formentera, avui, té un delegat sense
delegació ni horari, tot plegat un disbarat. El nou delegat no
defensa els interessos dels Formentera enfront de les polítiques
del Partit Popular, sinó que defensa el Partit Popular a
Formentera oposant-se sempre a les decisions de l’equip de
govern de l’illa que és el que representa la voluntat i els
interessos majoritaris dels formenterers i les formentereres. A
més, ha deixat ja palès el seu tarannà en amenaçar a demanar el
tancament de la ràdio pública a l’illa si no es vetaven tres
tertulians que havien expressat la seva disconformitat amb el
seu nomenament i les polítiques del Govern presidit pel Sr.
Bauzá.

Que el representant del Govern a Formentera sigui alhora el
principal encarregat de criticar la gestió de l’equip de govern del
consell no sembla que sigui la millor manera d’afavorir la
colAlaboració institucional. El temps ens ha donat la raó als que
creiem que darrere aquesta decisió no hi ha un intent de millorar
el servei als ciutadans, sinó una decisió política a l’únic consell
insular que vostès no governen.

Rectifiquin, encara hi són a temps i destinin el cost
econòmic d’aquesta delegació a la formació professional a
Formentera, segurament tots els joves de l’illa els ho agrairan.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, jo desde
luego considero lamentable que la primera intervención que
usted tiene en esta cámara sea para verter este tipo de
acusaciones, desde luego sin aportar prueba alguna y que
además lo haga..., que tenemos que tener una pregunta más ya
que su grupo no ha querido acogerla y tiene que... tenemos
que...

(Alguns aplaudiments)

... mire, creo que usted es del Partido Socialista y tengo la
impresión que su grupo no la quiere. Mire, en cualquier caso le
diré que la delegación de Formentera responde a un
compromiso electoral del Partido Popular, compromiso que
hemos complido como usted muy bien sabrá y lo hemos hecho
para acercar el Gobierno de la comunidad autónoma a los
ciudadanos de Formentera, cuestión esta por la que usted
debería estar contenta y en cambio, quiere anteponer la crítica
política a los intereses de los ciudadanos de Formentera. 



1732 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 38 / 5 de juny del 2012 

 

La política de este govern es acercar el Gobierno a los
ciudadanos de Formentera, ustedes en cambio lo que hacían era
acercar los sueldos a algunos amigos de Formentera. Nosotros
hemos contratado a una persona, al delegado del Gobierno, que
es un alto cargo, ustedes tenían a tres, lo triplicaron, y además
entre ellos estaba el Sr. Hilari Ferrer que usted debe conocer
muy bien. Además una cosa curiosa, había un delegado
específico de la Escuela Balear del Deporte para Formentera,
esto, desde luego, Sra. Diputada, es austeridad.

En cuanto al local, lo vamos a compartir con el SOIB, para
ahorrar costes, pero resulta que aun no hemos podido utilizar el
local porque tenemos que hacer frente a una deuda de 200.000
euros que ustedes, el gobierno pasado, nos dejó pendiente de
pago. Por lo tanto, creo que en breve podremos utilizarlo.

En cualquier caso, Sra. Diputada, es muy curioso, pero en el
origen de todos los males de esta comunidad autónoma siempre
aparece alguien del pacto.

Muchísimas gracias.

I.2) Pregunta RGE núm. 4246/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions a zones turístiques madures.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 4246/12, relativa a actuacions
en zones turístiques madures, que formula el Sr. Josep Torres i
Cardona del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, conseller de Turisme i Esports, l’activitat turística és
un element estratègic de la nostra economia i pilar bàsic per al
creixement econòmic i, per tant, per al futur de la nostra
comunitat.

L’activitat turística sovint està reglada per una normativa
extensa, dispersa i que ha quedat desfasada per donar resposta
a les necessitats d’adaptació de les noves tendències i formes de
concebre el turisme i per a la creació de nous productes que ens
permetin diferenciar-nos d’altres destinacions, el que passa per
l’especialització i diversificació de la nostra oferta turística per
tal de continuar sent una destinació competitiva, moderna i
sostenible.

Per això, des de fa temps estam davant la necessitat de
refondre tota aquesta normativa en una nova llei turística que
doni resposta a la realitat actual. Vostè, Sr. Conseller, des del
primer dia ens anuncià que aquesta era per a vostè una prioritat
i el seu compromís, compromís que ha complert amb la
presentació de la Llei turística en aquest parlament per a la seva
tramitació.

Un dels objectius que ha de perseguir aquesta llei és la
recuperació de les zones de primera generació que, precisament
pel fet de ser pioneres, són zones madures que necessiten d’una
reconversió per continuar sent competitives, reconversió que,
tenint en compte les circumstàncies econòmiques actuals i la
impossibilitat de poder realitzar-les només amb fons pública,
haurà de venir de la mà de la inversió privada i per atreure
aquestes inversions caldrà donar facilitats escurçant terminis en
la tramitació i oferint seguretat jurídica.

Hem pogut veure que ja s’han iniciat alguns d’aquests
projectes com pot ser el de la reconversió de Magaluf, vostè va
anunciar en comissió també que tenia alguns projectes per a la
Platja de Palma, però segur que ja tendrà localitzats altres
indrets de zones madures en altres illes, com pot ser per
exemple a l’illa d’Eivissa, Platja d’En Bossa o Sant Antoni, que
necessiten plans de reconversió.

Per això li volem preguntar, Sr. Conseller, si inclou la nova
llei turística la possibilitat d’actuar en zones turístiques madures
com per exemple Sant Antoni.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado, efectivamente
en el Proyecto de la ley de turismo de las Islas Baleares queda
definido lo que es una zona turística madura o saturada. Así,
literalmente dice que “son aquellos ámbitos territoriales de una
isla en el que se sobrepase el límite de oferta turística máxima
que reglamentariamente se establezca, que exista un exceso de
oferta, se registre una demanda causante de problemas
medioambientales o en el que por la obsolescencia de la mayor
parte de las infraestructuras del sector turístico se hayan
transformado en zonas degradadas o existan desequilibrios
estructurales que impidan o dificulten un desarrollo competitivo
y sostenible de la industria del sector turístico en la zona por la
sobrecarga urbanística y ambiental, la sobreexplotación de
recursos o la obsolescencia de sus equipamientos turísticos”. 

Esto es el artículo 77, para dar entrada a estos posibles
núcleos saturados, y a continuación se establece lo que se va a
poder hacer con ellos desde el punto de vista de la misma ley.
Sin duda, evidentemente, Sant Antoni y otros puntos de la
geografía balear entran dentro de estas... por uno y otro aspecto,
dentro de estas definiciones, pero corresponderá al consejo
insular de cada isla la declaración de zona turística saturada o
madura. En este caso, lógicamente, al Consell Insular de Ibiza.
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En cuanto a las actuaciones que permite la nueva ley, en
primer lugar, la aprobación por parte del consejo insular
correspondiente de planes de revalorización tendentes a la
mejora, la recalificación, la revalorización, la rehabilitación o la
reconversión de la zona sin necesidad que el planteamiento
municipal esté adaptado al plan territorial insular
correspondiente. La aprobación de estos planes de
revalorización llevará aparejada la declaración de interés
autonómico y turístico, debiendo darles tramitación preferente
en todas las administraciones. 

También se da la posibilidad de las reconversiones y
cambios de uso que requerirán informe preceptivo y vinculante
del ayuntamiento y cuando el cambio sea a uso residencial el
tamaño mínimo de la vivienda deberá ser de 90 metros
cuadrados y la densidad máxima será de una vivienda cada 120
metros cuadrados de edificación, debiendo contemplar una
propuesta de un mínimo del 10% de edificación destinada a
usos diferentes al residencial.

Este cambio, el cambio de uso, significará que siempre se
abonará a la administración el 5% del presupuesto de ejecución,
material de las obras correspondientes a dicho cambio de uso.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 4251/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a derogació del Decret 41/2004.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 4251/12, que queda
ajornada a petició del Govern mitjançant l’escrit RGE núm.
4363/12.

I.4) Pregunta RGE núm. 4243/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a elecció de la primera llengua de primer
ensenyament.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 4243/12, relativa a
elecció de la primera llengua de primer ensenyament, que
formula la Sra. Carolina Torres i Cabañero del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, sembla
mentida que aquest govern del qual vostè és membre s’hagi de
justificar cada dia dins i fora d’aquest parlament perquè vol
complir i fer complir la llei. Sembla mentida, Sr. Conseller, que
donar compliment a l’article 18 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril,
de normalització lingüística, i garantir el dret de pares i mares
a triar la primera llengua d’ensenyament, sigui la catalana o la
castellana, sigui objecte de dures crítiques per part dels
membres de l’oposició. I sembla mentida, Sr. Conseller, que
defensar la llibertat de les persones, la llibertat a triar la primera
llengua d’aprenentatge dels seus fills, que és un dret reconegut
a més pels tribunals, per a alguns això sigui un atac a la nostra

llengua i que a més sigui aprofitat de manera interessada i
demagògica per fer una oposició oportunista i deslleial.

Per culminar, però, el cinisme polític que gasten alguns
membres de l’oposició d’aquesta terra basta llegir la resolució
de la consellera Bàrbara Galmés de dia 27 d’agost de 2007, de
la qual m’agradaria que vostè fes una valoració, ja que aquesta
resolució encomanava que els centres educatius que estaven al
programa d’elecció de llengua, programa que va començar a
implantar...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

...el Govern del PP -jo sé que als membres de l’oposició aquest
tema els incomoda-, havien d’establir les mesures necessàries
per fer efectiu el dret dels alumnes recollit a l’article 18 de la
Llei de normalització lingüística i que a més els centres havien
d’organitzar les mesures amb els seus recursos per poder
atendre individualment els alumnes les famílies dels quals
manifestassin la voluntat d’exercir el seu dret a rebre el primer
ensenyament en la seva llengua, malgrat fos aquesta diferent a
la del projecte lingüístic. Curiós.

També és cert que la Sra. Galmés feia poc que era consellera
d’Educació, després que el pacte guanyàs les eleccions el 2007
quan va fer aquesta resolució. Segurament després algú la va
renyar perquè a l’any següent va publicar un decret que
derogava la implantació del programa d’elecció de llengua,
decret que, per cert, els tribunals han condemnat. En definitiva,
que la llibertat i el dret de les persones està per damunt de tot
això.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns apladiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada, vostè has explicat
molt bé el que són les coses...

(Remor de veus)

...és a dir, ha explicat molt bé que a l’oposició li interessa
escoltar el que li interessa escoltar, li interessa demanar,
evidentment, el que li interessa demanar i no li interessa tampoc
el que li contesten, però crec que aquesta és una molt bona
resolució de la consellera Galmés.
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La consellera Galmés feia aproximadament un mes que era
a la casa i va haver de treure una resolució d’inici de curs en la
qual deia quasi exactament allò que deim nosaltres, que la llei
del 86, de normalització lingüística, garanteix l’elecció de
llengua de primer ensenyament; segon, que els centres ho
havien de recollir en la seva PGA i al pla de suport, tercer, que
això és un dret fonamental.

Després, què va venir?, que supòs que algú la degué
pressionar per canviar el decret i el 2008 va anulAlar aquests
termes i va posar termes d’ús preferent de llengua catalana. Fa
poc el Superior de Justícia li ha dit “no, no, si anava bé, anava
bé com anava”, la nostra resolució va bé, va exactament en la
línia que la Sra. Galmés, per cert, desafortunadament cessada
als dos anys perquè recordem que el PSOE és l’únic partit
polític que ha duit la Conselleria d’Educació que ha necessitat
dos consellers per a una legislatura.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 4378/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a consens lingüístic.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 4378/12, presentada en
substitució de la pregunta RGE núm. 4254/12, relativa a
consens lingüístic, que formula el Sr. Lluís Maicas i Socias del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
com valora el conseller d’Educació, Cultura i Universitats la
ruptura del consens lingüístic existent a les Illes Balears d’ençà
de 1986?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, si em permet
corregir els termes de la pregunta tal com jo l’entendria el que
fa aquest govern és anar modificant en funció de la legislació
que ha sortit dels tribunal Superior i Constitucional
d’interpretació de tal com s’ha anat aplicant aquest consens
lingüístic al llarg de tots aquests anys.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no cal que li recordi
que fou el mes d’abril de 1986 quan, mitjançant un exercici de
responsabilitat política, aquest parlament, sent conseller el Sr.
Gilet i president el Sr. Cañellas, aprovà la Llei de normalització
lingüística, una eina que ha permès als ciutadans d’aquesta
comunitat viure un llarg període d’equilibri i d’harmonia, no
sense els períodes d’intents desestabilitzadors de la dreta més
extrema que afortunadament era -i vull creure que és encara-
una minoria molt disminuïda. El Govern al qual pertany, amb
vostè al capdavant, ha trencat segons la meva opinió aquest
consens, ha creat un clima hostil de confrontació, de separació,
d’enfrontament. 

Crec, Sr. Conseller, que cal que abandonin l’orgull, deixin
de banda la prepotència, facin mitja passa enrere i recuperin el
consens en matèria de llengua. Rectificar no rebaixa ningú, sinó
que l’enalteix, i la primera obligació d’un govern és esforçar-se
per trobar fórmules de convivència per als seus ciutadans.
Deixin de banda l’arrogància d’una victòria perquè és gran la
diferència entre l’obtenció d’una majoria electoral i guanyar-se
el respecte de la majoria social.

Sr. Conseller, amb les dades que tenim a les mans sobre
l’elecció de llengua en l’ensenyament hem de convenir que els
pares d’aquestes illes, els ciutadans d’aquesta comunitat han
demostrat una maduresa, una intelAligència i un sentit comú
propis de persones sensibles i assenyades. Els resultats obtinguts
l’haurien de fer reflexionar sobre la necessitat de provocar tanta
crispació per tal d’obtenir uns resultats que l’assabenten de
l’exemplar sensatesa dels pares i, en certa manera, de com
valoren l’extraordinària feina feta i la dedicació de tot el conjunt
de la comunitat educativa. 

No vull acabar sense dir-li i agrair-li, en la intervenció que
ha tengut abans sobre la consellera Galmés, l’elegància i la
finesa de no parlar d’algú que no es pot defensar en aquesta
tribuna.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. Diputat. Evidentment que la Sra. Galmés, la
qual conec personalment i crec que puc dir públicament que
som amics, mai no se m’ocorreria, i més en aquest cas, fer un
comentari i a més coincidint amb ella respecte del que
pràcticament un servidor ha transcrit a la resolució respecte del
que va escriure ella. Per tant, no és res més que coincidència.

En segon lloc, li agraesc moltíssim el to de la intervenció i
li diré, li posaré de manifest allò que els tribunals ens van dient:
el remet a la darrera sentència del Tribunal Superior de Justícia
a Catalunya del mes passat sobre el Reglament d’usos de català
a l’Ajuntament de Barcelona que no és sospitós de ser qualsevol
tribunal extrem, sinó el Tribunal Superior. El Tribunal Superior
ve a dir que la posició de les llengües oficials dins l’àmbit
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públic sempre s’ha de dur en un àmbit d’equilibri, en
conseqüència la qualificació jurídica de català com a llengua
d’ús preferent és inconstitucional. 

Dos, no hi ha un deure general de coneixement de català
paralAlel al que existeix al coneixement en castellà, per tant, això
sí, en tot cas s’hauria d’exceptuar l’àmbit de l’ensenyament. 

Això és exactament el que pretenc: adaptar la normativa que
ha anat sorgint al llarg de 25 anys a la constitucionalitat. Moltes
gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 4244/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informe de la Sindicatura de Comptes
en relació amb l'àrea de Salut.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 4244/12, relativa a informe de
la Sindicatura de Comptes en relació amb l’àrea de Salut, que
formula la Sra. Catalina Palau i Costa del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A
l’anterior legislatura el Govern del pacte es va passar els quatre
anys afirmant que es prenien mesures contra la corrupció dins
el Govern. Ens deien que tot s’estava fent a la perfecció,
repetien que la seva gestió pública era neta i exemplar.
Aprovaren la Llei del bon govern. El Sr. Manera contava a cada
ple del Parlament que tenien interventors a totes les conselleries,
que ho controlaven tot exhaustivament, que vetllaven perquè
polítics i funcionaris complissin estrictament amb la legalitat.
Però quina sorpresa ens hem dut quan ha sortit l’informe sobre
l’exercici 2010 de la Sindicatura de Comptes. La Sindicatura
deixa ben clar que la gestió feta pel Sr. Antich i el seu equip
distava molt de ser exemplar i allà on ens deien que hi havia
control i absoluta legalitat, resulta que només s’hi han trobat
pistes sobre possibles delictes de prevaricació, malbaratament
de cabdals públics i frau a l’administració. 

I un dels casos més greus i cridaners és el de l’ib-salut,
perquè s'incomplia la Llei de contractes, perquè la política de
contractació de personal va ser escandalosa, el modificat de
l’Hospital de Son Espases, 280 milions d’euros sense justificar-
ne l’interès general; l’adjudicació de l’Hospital de Can Misses,
que no compleix amb el plec de clàusules administratives, etc.
Nosaltres pensam que aquest informe de la Sindicatura de
Comptes esgarrifa i demostra que el pacte no va treballar per als
interessos generals dels ciutadans de Balears. 

Ens agradaria saber, Sra. Consellera de Salut, vostè que ha
tengut la desgràcia de rebre aquesta herència, que ens digui
quina és l’opinió que té sobre aquest informe de la Sindicatura
de Comptes respecte de la gestió de l’ib-salut?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo no afegiria quasi res
més del que vostè ha dit. Sí que he tengut la desgràcia de rebre
aquesta herència, però li puc assegurar que no som mica
desgraciada, tot el contrari. 

Vostè ho ha dit quasi tot, però m’agradaria afegir que són
600 milions d’euros el deute que vàrem tenir la desgràcia de
trobar a l’ib-salut, 280 milions d’euros de sobrecost a Son
Espases, pel famós modificat, ara ja entenem per què es va fer.
Tot això ha duit com a conseqüència això, a més dels sobresous,
les productivitats injustificades, contractes, adjudicacions i
concessions amb deficiències administratives i que han suposat
conseqüències econòmiques irreparables per a la nostra
comunitat i que ara nosaltres hem de gestionar.

A més a més, com vostè ha dit a la Sindicatura de Comptes
posa els punts sobre les i en alguns aspectes gens lloables de la
gestió dels nostres predecessors del Govern, predecessors que
ara intenten donar lliçons. L’informe és clar i taxatiu respecte de
la contractació a Son Espases, en allò que es refereix al seu
modificat. Com dic, la Sindicatura és contundent, “no estan
adequadament justificades a l’expedient, -diu l’informe-, les
raons d’interès públic que exigeixen la modificació del
contracte en determinats punts”. Per exemple, en el punt de
l’adequació del projecte a l’entorn natural, paisatgístic i
mediambiental. Tampoc no està justificat excloure de la
concessió certes partides corresponents a serveis i equipaments
obsolets del projecte original. Tampoc no està justificat extreure
del model econòmic el pagament de l’impost de construccions
i instalAlacions en obres corresponents a la societat
concessionària. Tot això respecte del modificat.

Però també la Sindicatura és molt contundent, crida l’atenció
i manifesta no estar conforme amb l’adjudicació de l’Hospital
de Can Misses, perquè l’oferta guanyadora oferia un seguit de
millores que després no estaven recollides en el contracte, ni en
el plec de condicions i es va valorar igual que l’altra empresa
licitadora. Per tant, conclou la Sindicatura que l’adjudicació de
Can Misses no compleix amb el plec de clàusules
administratives del contracte. Jo no entraré a qualificar què és
això, però vostè ha donat una pista important.

Però és que també hi ha altres concessions d’obra pública
que s’han fet amb deficiències, deficiències en la tramitació del
procediment d’adjudicació, amb la publicitat del contracte i, per
no parlar de personal, quan la Sindicatura diu que “s’han
detectat incompliments en la remuneració de l’activitat
realitzada i s’abonen quantitats superiors a les establertes sense
suport administratiu de cap tipus”. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.7) Pregunta RGE núm. 4240/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d'ajust de personal al servei de
l'Administració pública autonòmica.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta RGE núm. 4240, relativa a Pla d’ajust de
personal al servei de l’administració pública que formula el
diputat Sr. Alejandro Sanz i Benejam del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Como todos ustedes saben, estamos ante una situación
realmente delicada. Baleares está atravesando un difícil
momento económico al que hay que hacer frente desde todos los
ámbitos de la sociedad con coherencia y responsabilidad. El
Govern balear ha heredado una deuda inasumible para la
administración, por lo que se hace imprescindible tomar
medidas encaminadas al ahorro y a la austeridad en las arcas
públicas. El Govern del pacte no tuvo ningún reparo en seguir
gastando más de la cuenta, a pesar de que la deuda cada día era
mucho más elevada. 

Ahora este gobierno aplica políticas eficientes y realistas,
fundamentadas en un plan dirigido a mantener el estado del
bienestar y a proteger el futuro de las próximas generaciones.
Durante los últimos cuatro años del Gobierno del pacte la deuda
se incrementó en 10 puntos. Es decir, se pasó del 6,9% al 17%,
lo que en cifras supone que nuestra comunidad pasó de deber
alrededor de cerca de 1.500 millones de euros el 2007, a deber
6.000 millones de euros el 2011. Además en los últimos cuatro
años las plantillas de las administraciones públicas se
incrementaron en más de 4.500 empleados públicos.

Sr. Conseller de Administraciones Públicas, ahora lo fácil es
hacer demagogia detrás de las pancartas y hacer ver que el
Govern va en contra de las políticas sociales, com le acusaron
hace varias semanas en esta misma cámara, de despedir a una
persona discapacitada que trabajaba en la administración. El
Grupo Parlamentario Popular defiende y apoya las medidas que
ha aplicado el Govern balear porque responden a una gestión
realista y eficiente de nuestros recursos, máxima austeridad,
reducción del déficit y gestión eficiente del dinero público.

Por todo ello formulamos la siguiente pregunta: ¿qué
opinión le merece al Sr. Conseller de Administraciones Públicas
las actuaciones llevadas a término en relación al Plan de ajuste
del personal al servicio de la administración pública
autonómica?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el que li puc dir és
que totes les mesures impulsades per la Conselleria
d’Administracions Públiques, per al personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma són absolutament
necessàries en el context econòmic actual, mesures que segons
els nostres càlculs, suposaran un estalvi de molts de milions
d’euros a la nostra comunitat. La política laboral d’aquest
govern és ni més ni manco la que consideram necessària per fer
front a la situació i aconseguir tirar endavant.

Respecte del comentari que ha fet vostè sobre l’acusació que
se’m va fer fa unes setmanes, d’acomiadar i cit textualment,
“acomiadar una persona discapacitada superior al 45%, que duia
22 anys treballant per a l’administració pública, amb
productivitat signada i segellada”, li puc dir que en aquest cas
es va rescindir un contracte a una treballadora laboral, que, per
dir-ho finament, no ha pogut demostrar que tenia la titulació
corresponent per ocupar la plaça que ocupava aquell dia. Per
tant, que ha estat ocupant de manera indeguda una plaça, com
deixen constància les reclamacions realitzades tant per aquest
Govern com també per l’anterior. Per tant, no entenc molt bé la
reclamació que se’m va fer aquell dia.

En definitiva, només faltaria que aquest govern no pogués
actuar davant qualsevol presumpta comissió d’almanco una falta
disciplinària per part d’un empleat públic. Per tant, Sr. Diputat,
aquest Govern seguirà fent la feina que els ciutadans li han
encomanat. Seguirà fent la feina que per responsabilitat hem de
dur a terme, per tal de solucionar la situació que ens hem trobat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 4374/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya de l'112 amb vistes al proper estiu.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 4374, presentada en
substitució de la pregunta RGE núm. 4239, relativa a campanya
del 112 de cara al proper estiu i que formula el diputat Sr. Óscar
Fidalgo i Bestard del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Uno de los elementos más atractivos
de nuestra geografía interinsular son, sin lugar a dudas, las
playas, las costas y los accesos al mar, en los que los visitantes
y sin duda los propios vecinos de Baleares disfrutan
mayoritariamente del periodo estival. Junto a la belleza del
paisaje, la limpieza y la calidad de nuestra aguas, los servicios
que ofrecen nuestras playas son importantes. Sin duda unas
playas dotadas de servicios, en las que existe vigilancia, así
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como medios a disposición del usuario, son esenciales cuando
ocurren incidentes desgraciados provocados por accidentes
asociados a las altas temperaturas y a las actividades deportivas
y acuáticas que se practican en las inmediaciones de nuestro
extenso litoral. La seguridad y la vigilancia son dos elementos
imprescindibles para asegurar la tranquilidad de los usuarios y
de nuestras playas y costas. Un accidente primero debe tratar de
prevenirse y, en el caso de que ocurra, debe contarse con los
elementos más eficaces para su resolución. La rapidez en la
respuesta y en la coordinación también son importantes. Un
personal cualificado de infraestructuras accesibles y medios
técnicos adecuados son los mejores ingredientes para una
jornada agradable y sin incidentes. 

Es por ello que debemos planificar la campaña estival que
ahora ha comenzado y ofrecer información sobre nuestros
medios humanos y materiales a disposición del usuario en el
litoral de las Islas Baleares, para garantizar el bienestar de los
que nos visitan y de los ciudadanos de esta comunidad
autónoma.

Así las cosas Sr. Conseller de Administraciones Públicas,
¿qué objetivos persigue el Govern de les Illes Balears con la
campaña iniciada para el 2012 por el 112 y relativa a la
prevención y seguridad en nuestras playas? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. El passat dia 1 de juny va començar
a les Illes Balears la temporada pel que fa a les platges, com ha
dit vostè, motiu pel qual el servei d’emergències de l’112 va
procedir a recordar la informació bàsica per a la seguretat en
totes aquestes zones de bany.

Aquests consells es basen a respectar bàsicament la
senyalització, les pautes per protegir-se del sol i gaudir del
bany, així com en la precaució quan es practiquen activitats
subaquàtiques. No obstant açò, la Direcció General d’Interior,
Emergències i Justícia s’inicia molt abans en les seves
actuacions preventives per garantir que les condicions a les
platges siguin les millors per a tots els usuaris. De fet, el passat
mes de març es van realitzar a Eivissa, a Menorca i a Mallorca
respectivament sengles jornades tècniques de seguretat, a les
quals hi varen assistir els responsables dels municipis costaners.
També s’ha enviat una circular als ajuntaments per a
l’actualització i/o l'adequació dels plans d’emergència de les
platges de risc mitjà i alt i dels procediments d’emergències a
les platges de risc baix. 

Es va procedir a la revisió i a la modificació dels protocols
operatius per a la comunicació entre els serveis de salvament i
el SEIB 112, amb l’objectiu de millorar els existents i ampliar
la cobertura dels serveis de salvaguarda a les platges sense cap
tipus de vigilància, mitjançant el desplegament de recursos
aquàtics disponibles a les platges que sí en aquest cas estiguin
vigilades. 

Al llarg d’aquests darrers mesos s’han mantingut diferents
reunions entre la direcció general i l’112 per tal d’implantar els
nous protocols operatius que s’estan revisant. S’ha planificat el
calendari d’inspeccions de les zones de risc mitjà i alt per
comptar amb el compliment de les mesures de seguretat
disposades a la normativa vigent. S’han signat els convenis de
cessió per al lliurament de desfibrilAladors en els municipis que
ho han solAlicitat i s’ha inscrit en el registre de serveis de
salvament a uns 200 socorristes, nombre que es veurà
incrementat en el tram de la temporada alta.

D’aquesta manera es pot dir que tot està a punt per a l’estiu
a les zones que són de la nostra competència pel que fa a
seguretat, si bé açò darrer depèn sempre en gran mesura dels
usuaris als que intentem fer arribar tots els consells oportuns,
segons la memòria de platges del 2011, l’any passat es van
comptabilitzar uns 540 incidents greus i la nostra intenció és
que aquesta xifra sigui menor aquesta temporada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 4242/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Conferència sectorial d'educació.

Novena pregunta RGE núm. 4242, relativa a Conferència
Sectorial d’Educació que formula la diputada Sra. Aina Maria
Aguiló i Garcias del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, el ministre
d’Educació el Sr. Wert, va explicar el passat dia 25 de maig als
responsables de les comunitats autònomes, dins el marc de la
Conferència Sectorial, les noves mesures i el canvi que prepara
el Govern en matèria educativa. 

Entre altres assumptes que es van debatre en aquesta
conferència, hem de destacar que es va parlar d’assumptes tan
vitals per a l’educació com el nou model d’FP dual, la reforma
de la Llei educativa, l’elaboració de l’Estatut del docent, la
reforma universitària. També va parlar de l’assignatura per a la
ciutadania. Hem pogut llegir en els mitjans de comunicació que
es va arribar a un gran consens sobre aquesta assignatura, ja que
es varen incloure a la reforma les aportacions de les diferents
comunitats autònomes. També varen tractar el tema del nou
decret de beques, per cert, crec que és amb la disminució del
pressupost per a beques generals i per a beques anomenades de
salari. 
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També hi va haver un gran acord no només en el fons, sinó
també en nou sistema de finançament sobre la principal via de
colAlaboració entre el ministeri i les comunitats autònomes. Com
per exemple, els programes de cooperació territorial, on s’han
definit unes prioritats molt clares, la lluita contra el fracàs i
l’abandonament escolar i el seu finançament estatal al cent per
cent, i no com abans que es demanava el cofinançament.

Totes aquestes mesures, Sr. Conseller, formen part del full
de ruta del PP per modificar la tendència del fracassat model
educatiu que tenim fins ara. Aquestes mesures res no tenen a
veure amb les mesures conjunturals que els governs estan
obligats a prendre per la situació econòmica actual i que ens
serviran per sortir del forat econòmic en què ens ha deixat el
PSOE, tirar cap endavant i realitzar la vertadera reforma del
sistema educatiu.

Per tot això i per la importància dels temes tractats a la
Conferència Sectorial del ministeri amb les comunitats
autònomes, el Grup Parlamentari Popular creu convenient que
aquest Parlament conegui la seva valoració. I per això li
demanam, Sr. Conseller, dels assumptes tractats, quina és la
seva valoració?

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Efectivament, en aquesta reunió amb
el Sr. Ministre, ens va explicar una sèrie de propostes
d’esborranys, per tal de dur endavant iniciatives noves, o per tal
d’explicar com se pot fer la distribució de crèdit, tant amb allò
que afecta a beques, com a allò que afecta fons territorials de
desenvolupament de la LOE.

Jo qualificaria la reunió, així ho vàrem fer molts de
companys, com a molt positiva en el context pressupostari en
què ens trobam. Repeteix, es fan esforços per tal de mantenir
aquelles àrees fonamentals i es comencen a explorar vies
alternatives, entre altres coses, perquè els nostres joves,
problema que tenim a tot l’Estat i especialment en aquesta
comunitat, puguin accedir no a un nou model, més bé a la
incorporació dins el model global de formació professional,
d’una nova via de formació molt més implicada en les mateixes
empreses. Per tant, valoraria molt positivament aquesta línia
d’esborrany de reial decret, que fixaria les bases a nivell estatal
sobre la formació professional dual. 

En allò que fa referència a la modificació de currículum de
l’anomenada fins ara educació per a la ciutadania, tot i que ja
hem tengut en aquest parlament alguna consideració respecte
aquests currículums, sí crec que són uns currículums que es
centren amb allò que compartim tots, formacions basades en
aquests valors comuns i recollits constitucionalment en recollir
i explicar els acords internacionals sobre drets humans, drets
dels infants, drets de les persones, que també és important que
es coneguin, en el reforçament d’aquestes àrees també, a allò
que fins ara era l’educació ètica a quart d’ESO i tota un seguit

de propostes que poden ser acceptades per qualsevol,
independentment de què li volgués donar un determinat caire o
un altre. Aquestes bases estan bàsicament imbricades en el
nostre ordenament constitucional, que ha de conèixer qualsevol
alAlot en acabar la secundària.

Finalment, també voldria destacar l’alleujament que suposa
per a les comunitats autònomes, que al final treballàrem sobre
la distribució territorial d’aquests fons de cooperació, vitals per
a aquesta comunitat autònoma i que realment en els darrers anys
hem tengut problemes per poder-los fer efectius, perquè el propi
Ministeri d’Hisenda de l’Estat posava pegues el 2011 a
comunitats autònomes amb dèficits molt elevats. Amb la nova
proposta suposaria que no hauríem de participar en el
cofinançament i això ajudaria molt a les arques d’aquesta
comunitat que ja es troben en una situació ja prou complicada.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 4238/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
targeta sanitària.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta RGE núm. 4238, relativa a targeta sanitària
que formula la diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, President. Bon dia a tothom. Sra. Consellera, en
quin punt es troba la tramitació de la nova targeta sanitària per
a la qual els ciutadans i ciutadanes paguen 10 euros i no la
tenen? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vostè sap que la
tramitació de la targeta sanitària actualment està en fase de
concurs, un concurs que com es va anunciar en el Pla
d’equilibri, millorarà les condicions per fer una despesa inferior,
es farà amb mitjans propis. I els ciutadans que han renovat la
targeta sanitària des de gener fins a 31 de maig han estat més de
80.000 i tendran la targeta sanitària a partir de ..., la primera
targeta, la previsió és que estigui el darrer trimestre d’aquest
any, un o dos mesos més tard del que estava previst amb
anterioritat. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Sra. Consellera, aquest any que ha estat un annus
horribilis per a la sanitat balear, vostè va justificar que s’havien
de pagar 10 euros per una targeta que, segons les seves paraules,
era una targeta, un nou document que tendria un xip
personalitzat, a més d’una foto, que s’havia d’emetre en el
moment de la gestió de la targeta i que havia d’identificar al
pacient. Això va justificar, segons vostè, aquests 10 euros que
paguen tots aquests ciutadans que renoven la targeta sanitària i
que el mes de gener els varen dir que els mes de maig rebrien la
targeta i que ara el mes de maig els diuen que no tenen cap dia
fix per poder recollir aquesta targeta. 

Sra. Consellera, això és un frau, i si no demani-ho  al
director de Consum i sotsdirector de l’ib-salut, quan un ciutadà,
una persona, paga un producte, no l’hi donen i no sap quan l’hi
donaran, això és un frau. Vostè com a consumidora no se’n
fiaria de cap comerç, de cap producte, de cap empresa que no li
donàs el producte que vol i no li digués quin dia ho pot recollir,
i això és el que fa aquest govern. 

Efectivament, nosaltres li dèiem que això no tenia sentit,
nosaltres sempre hem estat en contra d’aquesta targeta sanitària
i li vàrem dir que tenia dues finalitats, una, recaptadora, perquè,
efectivament, a aquestes 88.000 persones vostè els cobra els 10
euros, està recaptant a costa dels ciutadans; i que era un
copagament, perquè abans aquesta targeta sanitària no es pagava
i ara es paga i amb aquests 10 euros tornen a tenir aquesta
targeta sanitària. 

Sra. Consellera, nosaltres li demanam que retiri el pagament
o el copagament d’aquesta targeta, però sabem que això, amb la
majoria parlamentària que tenen, no ho faran, però almanco
tenguin la decència d’aturar aquest pagament de 10 euros fins
que tenguin tot l’instrumental preparat perquè la gent pagui els
10 euros i se’n pugui dur la targeta que li pertoca i que ha pagat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sí, abans no es pagava la targeta i ara
es paga. Com a altres comunitats autònomes s’ha establert una
taxa, que no copagament, però és que abans estava assegurada
la viabilitat de la sanitat i es podien pagar les nòmines i quan
nosaltres vàrem arribar al Govern les nòmines del personal -això
no li agrada que li ho digui- no estaven assegurades ni a Inca ni
a Manacor.

Els ciutadans que paguen la renovació de la targeta li he de
dir que els que tenen una vigència posterior al 31 de desembre
de 2012 i la renoven al llarg d’aquest any tenen un 50% de
bonificació. També li he de dir que a vostès els fa molta gràcia
fer demagògia amb aquest tema, però jo crec que a aquestes
alçades ja no cal que confonguin més els ciutadans perquè
tothom sap que el període de vigència de la nova targeta
començarà en el moment que el pacient la rebi, no quan abona
la taxa. 

El procés actual d’expedició, ja ho hem explicat moltes
vegades, s’expedeix des del centre de salut. La taxa, l’usuari, la
paga al banc, com qualsevol altra taxa, i abans de cinc dies
presenta el pagament al centre on li expediran la targeta. En
aquests moments és una targeta com la que tenia, però quan la
targeta estigui enllestida i el concurs i comenci llavors a
comptar la vigència de la targeta serà una targeta amb més
prestacions, serà una targeta amb fotografia per identificar al
pacient, ... Jo no sé si és que vostès no volen que es controli l’ús
fraudulent de les targetes sanitàries perquè ho podrien dir, ho
podrien dir públicament si no estan d’acord que això es controli.
I podrien dir públicament si no estan d’acord que es millori el
servei de la targeta sanitària que, com vostè ha dit, durà un xip
que donarà accés a l’historial mèdic on faci falta i amb molta
més rapidesa que l’actual targeta sanitària.

Si a vostès tot això no els agrada, diguin-ho, perquè vostès
criticaven que el concurs era molt car, nosaltres hem rectificat
i feim un concurs més barat i farem la targeta amb mitjans
propis. Si això no els agrada, diguin-ho també. I així les coses
quedaran sobre la taula molt més clares. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.11) Pregunta RGE núm. 4253/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retallades en educació.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 11, RGE núm. 4253, relativa a retallades
en educació, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, muchos
ciudadanos y especialmente profesionales de la enseñanza no
entienden que en estos momentos esté usted recortando los
ingresos de los profesores aumentándoles la jornada laboral para
poder despedir así interinos, reduciendo la dotación de los
centros públicos y que por otro lado usted contraiga nuevos
compromisos con centros privados. Por eso le pido que dé una
explicación no dirigida a mí sino dirigida a todos aquellos que
no entienden, explíqueles por qué quita el dinero de lo público
para ponerlo en los centros privados. Por eso le quiero
preguntar, Sr. Conseller, ¿por qué los recortes presupuestarios
en su conselleria no afectan a la concertación de nuevos
colegios, en este caso con segregación de sexos -así sabe a cuál
me refiero? Y antes de que me conteste, Sr. Conseller, le tendría
que solicitar que esta semana lo haga con educación, como
usted lo hacía antes de ser conseller. Nada más.
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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):

Le aseguro que lo trataré de hacer lo mejor que pueda y
con toda la educación del mundo. Le pido también el mismo
fair play.

Segona qüestió, els concerts no lleven doblers ni de públic
ni de concertat. Vostè no sé si sap que ve per capítol 1 i capítol
2 tot allò que fa referència al pressupost d’ensenyament públic
i per capítol 4 per a transferències a allò que va amb un
reglament, per cert del Govern socialista del 86, del decret de
concerts.

Nosaltres no hem tocat ni una coma d’allò que diu el
reglament. A vostès, també a la consellera Galmés, els va tocar
resoldre la convocatòria de concerts i la va resoldre contra llei,
va arribar als tribunals per dues vegades i li varen dir que tenien
dret a aquest concert i per no arribar que ens sancionin, aquest
govern l’únic que ha discutit és l’abast d’aquest concert, no la
naturalesa del concert. Per tant, hem fet exactament allò que
hem de fer en resolució ferma d’un tribunal. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, no se refugie usted
en sentencias porque las sentencias cuando se ejecutan tienen un
sistema, se tiene que informar a la sala, la sala pide qué órgano
es el que la tiene que cumplir y usted tiene que dar ese parte
concreto y usted tiene que explicar que está cumpliendo la
sentencia. Usted no ha dado el concierto cumpliendo la
sentencia, aquí está el boletín, o, ¿no es cierto lo que dice el
boletín? El boletín dice que usted lo da por un código 18, esto
es lo que dice el boletín, no en cumplimiento de ninguna
sentencia. Y el código 18 establece que son necesidades
educativas en la zona de dichos colegios, hemos de recordar que
están en el Parc Bit y en la Universidad.

Mire, nuestra principal queja de lo que hace, primero le
quiero decir una cosa, no es lo mismo reunir los requisitos para
tener un concierto que tener un derecho reclamable al concierto,
son dos cosas distintas. Y no se ha reconocido aquí un derecho
reclamable al concierto, y usted así lo ha dado por un código 18.
Usted lo que ha hecho ha sido una opción ideológica, que
respeto, que es legítima, ustedes lo hacen así, nosotros no lo
habríamos hecho así, por opción ideológica, no por
cumplimiento de sentencia. Y ese concierto cuando esté
desarrollado completamente llegará a costar 2 millones y medio
de euros a las arcas públicas, dinero con el cual podría pagar
más de 70 profesores en la enseñanza pública.

Usted, ¿puede ahora con la conciencia tranquila dirigirse a
los profesores a los que va a despedir este año, a 70 al menos de
ellos, y decirles, mire, no va a haber dinero para vosotros
porque ese dinero, por una opción ideológica, lo voy a poner a
un centro privado, puede hacerlo?

Finalmente, Sr. Conseller, lo que nos están demostrando con
estas opciones es que para los centros públicos ustedes ponen la
tijera y para los centros privados, la cartera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller. 

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

Muchísimas gracias, Sr. Diputado, me ha puesto más fácil
la contestación de lo que creía, ya que ha hablado de opción
ideológica. Primera cuestión, sap quants de centres hi ha
d’aquesta mateixa titularitat a Espanya concertats? 35. Per cert,
2 a Astúries, sap qui governa a Astúries, amb separació de
sexes?, el Partit Socialista Obrer Espanyol. 

(Remor de veus)

Sap quants... no, jo, què vol que li digui? Sap quants n’hi ha
a Cantàbria, pacte PSOE-Partit Regionalista?, 2, amb separació
de sexes. Però el súmmum de l’homogeneïtat i del concepte
ideològic del concert el tenen a Catalunya, on PSC, modalitat
PSOE de Catalunya, Iniciativa per Catalunya-Els Verds i
Esquerra Republicana, sap quants de centres tenen concertats
allà?, 16, 16 centres de l’Opus.

Per tant, això només li ho dic perquè vostè ho tengui clar per
la qüestió ideològica que tant li preocupa.

Segona qüestió. Podríem no complir la sentència, això és
veritat, això és veritat, podríem no complir sentències. Tenim
cada marró per no complir sentències que vostès havien de
complir que Déu n’hi do!

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 4252/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a centres del Parc Bit.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 12, RGE núm. 4252, relativa a centres del
Parc Bit, que formula la diputada Sra. Conxa Obrador i Guzman
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, de quina
població satisfan les necessitats d’escolarització els centres del
Parc Bit?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Actualment, 124 alumnes d’educació infantil.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Actualment, cap necessitat d’escolarització d’aquella zona,
Sr. Conseller. Perquè vostè es refereix sempre a la sentència del
Tribunal Superior de Justícia per atorgar el dret a concertar
aquesta escola de l’Opus, però no diu, amaga la veritat, perquè
no diu que aquesta escola haurà de complir els requisits de
reglament de concert i vostè sap, perfectament, que aquesta
escola mai no podrà complir aquests requisits perquè en aquesta
escola no hi ha necessitats educatives, hi ha una vaqueria de
vaques angus hi ha un ranxo picador, hi ha un xalet, però no hi
ha necessitats educatives especials. No tenen famílies amb
problemes socioeconòmics. La seva ubicació impedeix l’accés
a alumnes que no tenen recursos per fer front al cost del
transport escolar i al menjador. No té cap projecte d’interès
educatiu. Ben al contrari, té un projecte educatiu que vulnera,
sistemàticament, la Constitució i la Llei Orgànica d’educació,
la discriminació i la segregació.

Per cert, sap quina zona educativa li ha atorgat la conselleria
per justificar el concert? Una zona única que apareix amagada
en aquest document que està penjat a la conselleria. Li han creat
a mida, a mida, una zona única perquè aquesta escola pugui
rebre alumnat de tot el municipi de Palma, senyor. Un privilegi,
la primera vegada que es fa, la zona única per al colAlegi de
l’Opus. 

Miri, vostè ha modificat el mapa escolar de les zones de
Palma sense signar un ordre, sense cap resolució, sense
publicitat, una instrucció dictada d’amagat per afavorir un
centre que incompleix sistemàticament tots els requisits per ser
concertat. Una vergonya, Sr. Bosch, una vergonya, un nyap que
posa en entredit el procés d’admissió d’alumnes per al proper
curs escolar. Vostè no s’ha de referir a Catalunya, no s’ha de
referir a Astúries per justificar que vostè a Balears és el
conseller de l’educació d’elit, és el conseller que afavoreix
l’educació que segrega, l’educació sectària i l’educació
excloent. Vostè és el conseller d’Educació a Balears i representa
els privilegis de tota aquesta gent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

En primer lloc, continuaré amb el mateix fair play que m’ha
solAlicitat el Sr. Diéguez, que crec que vostè té, en fi, un
concepte diferent del que és el fair play.

Tot allò que ha dit crec que s’ho inventa o li passen... miri,
les zones són tres, les zones són tres. Li comentaré una dada que
vostè no ha dit, on hi ha aquest Parc Bit de nova creació és la
zona d’escolarització amb la meitat d’unitats concertades que a
la A i a la C. Per tant -si em deixa li ho explic- vostè si no vol
no ho expliqui. O sigui que no s’ha anat a concertar a una zona
on hi havia suficient nombre d’unitats concertades, sinó a la que
històricament té aproximadament la meitat.

Tercera, els sap greu que els recordi el que vostès fan, quan
governen, amb els centres concertats d’aquesta titularitat. I jo ho
comprenc perquè els obre una via d’aigua respecte dels
missatges que envien a diferents llocs d’Espanya, donde digo,
digo, digo Diego i on li convé segons les circumstàncies.

Li comentaré més, respecte del concert de batxillerat també
a aquesta comunitat autònoma una consellera anterior va dir, no
es preocupin que l’any que ve els llevarem, no els llevaren en
els tres anys. Vostès a la concertada fan el discurs que els convé
segons i quan els convé i tracten de remoure una cosa que en els
anys vuitanta estava damunt la taula, però avui no, que és la
coexistència dels dos, lleven aquí i a mode de Robin Hood
donen allà. Per cert, molts de vostès, o del seu àmbit, duen els
fills a centres concertats, per cert, o a privats. Però si vol que
continuem per aquest camí, què vol que li digui? Han perdut els
papers.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.13) Pregunta RGE núm. 4241/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inserció de treballadors en pràctiques a
empreses.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 13, RGE núm. 4241, relativa a inserció de
treballadors en pràctiques a empreses, que formula la diputada
Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Ja hem parlat en diverses ocasions de
les polítiques actives d’ocupació com a aquelles eines que
faciliten la inserció laboral. Hem dit també que la integració del
SOIB dins la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha
d’anar encaminada a retallar la distància entre formació
professional, formació reglada i no reglada, formació no
tradicional, etc., per aconseguir que de cada cop més persones
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obtinguin un títol oficial o certificat de professionalitat per
poder acreditar els seus coneixements i la seva experiència
davant l’empresa. 

Per tenir una societat més competitiva hem de tenir una
societat millor formada, i aquesta formació ha de respondre a les
necessitats del mercat que ho ha d’absorbir, però per arribar
aquí havíem d’acabar amb una dinàmica que de cada cop més
allunyava l’oferta formativa de les demandes reals de les
empreses que deixava 3.000 estudiants fora cap plaça de
formació professional o que oferia cursos massa generalistes
sense conèixer les demandes del sector.

El diàleg amb els sectors econòmics és bàsic per poder
dissenyar una oferta formativa coherent, atractiva i sobretot
eficient. La nova reforma laboral fa especial incidència en el
capítol de formació, i la nova formació professional dual que es
vol implantar combina precisament la formació amb pràctiques
a empreses, seguint el sistema de països com Alemanya que
lidera l’ocupació juvenil, amb un índex d’atur juvenil que
s’estima que serà inferior al 5% a finals d’any.

Per això li demanam, Sr. Conseller, quins acords ha signat
el SOIB per facilitar la inserció de treballadors en pràctiques a
les empreses i en què consisteixen, i els animam a seguir
treballant en aquesta línia ja que les darreres dades d’ocupació
i d’augment d’afiliació a la Seguretat Social en aquesta terra
demostren que si encara hi ha molta feina a fer s’obri un camí
cap a l’esperança de la recuperació econòmica.

Moltes gràcies.

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. Efectivament, dins el Pla de treball
de la conselleria, després han anat succeint altres fets que ho
han reforçat, respecte de reials decrets, ja vàrem veure que era
clau tenir una major implicació entre la formació de l’ocupació
i el departament de formació professional, per la qual cosa el
SOIB s’hi va adscriure l’estiu passat. Dins aquesta línia,
públicament hem expressat en aquest parlament que volíem que
els estudis de formació professional guanyassin en
“ocupacionabilitat” -si és una paraula correcta-, en capacitat de
relacionar allò que estudies amb capacitat de trobar una feina.

En aquesta línia hem continuat treballant i és veritat que som
la comunitat autònoma que, a dada d’avui, aquest darrer mes, ha
creat realment la meitat de llocs de treball que s’han creat
aquest mes passat i que no som en la línia que voldríem, però
segurament tant de bo sigui així, i estic segur que tothom hi
estarà d’acord, hem d’anar en aquesta línia atesa la situació
econòmica.

M’agradaria dir i agrair la resposta majoritària que ha tengut
dins el sector professional que encara fa feina a futures reunions
amb cambres especialment per la, diguem-ne, capacitat que
tendran d’intermediació per tal de poder apropar més
informació, formació, implicació més directa de l’alumne dins
les empreses. A data d’avui duim signats els següents acord, des
d’abril, des de fa poc, des d’abril d’enguany amb la Federació
Hotelera de Mallorca, amb la Societat Espanyola de
Companyies Aèries, amb l’Associació d’Empreses Nàutiques de
Balears, amb la Unió de Pagesos de Mallorca, amb l’Associació
d’Empresaris d’InstalAlacions Elèctriques i Telecomunicacions,
amb l’Associació d’Industrials i InstalAlacions amb Calefacció
i Climatització, amb l’Associació de Productores Audiovisuals
de les Illes Balears; i tenim dos futurs acords pendents de signar
amb la Fundació Laboral per la Construcció i amb l’Associació
d’InstalAlació Nàutic Esportives de Balears. També han
expressat el seu interès per començar a treballar en un futur
conveni l’Associació Hotelera de Menorca -ASHOME- i
l’Associació Professional de Perruqueria de Menorca.

És a dir, el teixit empresarial s’implica cada vegada més en
la formació dels futurs professionals, i crec que aquesta és la
línia adequada. Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 4245/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a avantatges de la nova Llei de turisme
per als municipis.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 14, RGE núm. 4245, relativa a avantatges
de la nova llei de turisme per als municipis, 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.
L’inici de la indústria del sector turístic a Balears fou en la
dècada dels seixanta i fins ara ha continuat desenvolupant-se. Si
bé als seus inicis hi havia una manca absoluta de regulació del
sector, al llarg dels anys esdevingué certa planificació que
culminà els anys noranta amb la regulació de tot tipus
d’aspectes complementaris a la mera edificació. Al llarg
d’aquests anys, però, la modernització de la planta d’allotjament
no ha estat constant i part de l’oferta de restauració i oci es troba
en un àmbit que no li permet emprendre actuacions rentables
que puguin ser competitives.

La realitat dels últims anys ha demostrat que la indústria
turística balear, encara que es tracta d’un destí àmpliament
consolidat, es troba en una situació de pèrdua de competitivitat;
requereix l’adopció de mesures que afrontin el problema, que
cal considerar-lo com a estructural i no merament conjuntural.
La mateixa Comissió Europea estima que la política del turisme
necessita un nou impuls.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 38 / 5 de juny del 2012 1743

 

Malgrat tots aquests indicadors de la necessitat d’afrontar el
repte d’actualitzar la Llei general turística adaptant-la als nous
temps i circumstàncies, l’equip de Govern anterior es va estimar
més posar pegats aquí i allà en lloc d’agafar el toro per les
banyes, eren tants els partits polítics que s’havien de posar
d’acord que a la fi, l’un per l’altre, el més còmode va ser deixar-
ho estar.

Però aquest Govern Popular si fa els deures, el maig va ser
aprovat el projecte de llei de turisme que garantirà la seguretat
jurídica, modificarà la legislació obsoleta i permetrà
l’eliminació de les traves administratives per tal de millorar la
competitivitat del sector i impulsar el desenvolupament
econòmic. Per això, Sr. Conseller, quins avantatges tendrà la
nova Llei de turisme per als municipis? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente, gracias, Sra. Diputada. Como son
muchas, el texto es largo, voy a pasar a enumerarlas con la
mayor rapidez posible, es una selección que hemos hecho de las
que creemos más importantes.

Primera, podrán declarar actuaciones y proyectos de interés
turístico municipal, dando preferencia a estas tramitaciones
administrativas sean de iniciativa pública o privada.

Dos, podrán redactar su plan de desarrollo turístico
municipal en coordinación con los planes integrales estratégicos
nacional y autonómico para mejorar el destino, marcar ejes de
acción y facilitar la coordinación entre municipios, zonas
turísticas y mancomunidades.

Tres, se les incorpora a través de la FELIB, y en algunos
casos directamente, a los órganos de turismo previstos en la ley:
Consejo Asesor de Turismo, Comisión Interdepartamental de
Turismo, Mesa Municipal de Turismo y en consorcios como el
Consorcio de la Bolsa de Plazas.

Cuatro, se les permite definir los usos compatibles y
secundarios posibles en los establecimientos turísticos de
alojamiento.

Cinco, se les ofrece la opción de integrar sus oficinas de
información turística en la red general de oficinas de turismo,
disfrutando de las ventajas que pueden tener: estadísticas,
ayudas, etc.

Sexto, se incorpora la figura de declaración de Municipio
Turístico, posibilitando la aplicación de medidas que defina el
Plan integral de turismo y la Ley estatal de municipios
turísticos.

Siete, se incorporan las declaraciones de interés turístico
municipal en lo que se refiere a ferias, acontecimientos,
itinerarios, rutas, publicaciones, eventos y tradiciones.

Ocho, se incorpora el concepto de población flotante, con el
objetivo de incentivar inversiones en las zonas turísticas.

Noveno, se incorpora la posibilidad de declarar zona
turística madura o saturada por parte del consell insular, a fin de
poder redactar planes de revaloración de la zona.

Décimo, se regula el todo incluido, impidiendo sacar fuera
del establecimiento bebidas y alimentos evitando así el botellón
y la suciedad en las vías públicas, playas, etc.

Once, se regula la señalización turística.

Doce, se incorpora la posibilidad de tramitar cambios de uso
con informe preceptivo y vinculante del ayuntamiento, que se
condiciona a la rehabilitación integral del edificio y a la cesión
al ayuntamiento del 5% del presupuesto de la inversión en la
zona.

Trece, se fomenta la mejora de establecimientos con
beneficios de incremento de edificabilidad, en algunos casos la
ley obliga al promotor a ceder un 5% del presupuesto al
ayuntamiento.

Catorce, se crea la ventanilla única, que acorta plazos y
facilita la coordinación entre administraciones, incluso el
control de la oferta ilegal.

Quince, los fondos del Consorcio de la Bolsa de Plazas se
destinarán obligatoriamente a actuaciones en las zonas turísticas
maduras.

Dieciséis, se permite el uso turístico en cualquier edificio
catalogado, siempre que cuente con el informe favorable del
ayuntamiento y si la catalogación es municipal. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.15) Pregunta RGE núm. 4255/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a incompatibilitats del president del
Govern.

Pregunta número 15, RGE núm. 4255/12, relativa a
incompatibilitats del president del Govern, que formula el
diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. President. Des de fa unes setmanes el Grup
Parlamentari Socialista intenta obtenir informació en relació
amb els interessos, activitats, patrimoni i les possibles
incompatibilitats del Sr. President.
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Sr. Portaveu del Govern, per quin motiu dilata la resposta
sobre les incompatibilitats del Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. Diputat. Amb tot respecte, li diria que no estic
d’acord amb la pregunta, no hi ha dilatació a la resposta que
vostè diu a la pregunta que vostè proposa; per la qual cosa
senzillament no hi ha tal dilatació en el temps.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No és així, Sr. Bosch. Ja sabem que el president ha
incomplert la Llei d’incompatibilitats en simultaniejar el càrrec
de president amb el d’administrador de Divino i de Bauser, ens
ha mentit a tots; com també incompleix el codi ètic i de
transparència del Partit Popular.

Digui’m per què no vol contestar sobre les seves relacions
amb el Sr. Borja Rupérez? El perquè del seu nomenament i el
seu cessament com a director general d’IB3? Digui’m per què
no ha presentat una querella per calumnies enfront de les
declaracions damunt el tema de les gravacions que, segons
aprova, posen els pèls de punta?

I ara li manca el problema de la farmàcia, el paper sostenia
que no es podia ser membre del Consell de Govern i titular
d’una oficina de farmàcia i va obtenir una sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que així ho
reconeix. Compliran aquesta sentència en aquest cas, com ha dit
abans?

Els hem presentat un escrit demanant que es declari aquesta
incompatibilitat i es neguen a contestar i ho fan perquè saben
que el Sr. Bauzá renunciarà abans a ser president que a l’oficina
de farmàcia, perquè si renuncia a la farmàcia no podrà atendre
els pagaments de les quotes hipotecàries, per un import de més
de 10.000 euros mensuals; unes hipoteques que amb el sou de
president no pot atendre.

(Remor de veus)

Per això es neguen a contestar el nostre escrit, confien que
l’assumpte es resolgui en els tribunals després del seu mandat.

Sr. Portaveu, qui no té res per amagar és transparent i té fàcil
la resposta, qui es resisteix, qui no vol resoldre incògnites va per
mal camí. Però sap el que seria realment greu? Que no ens ho
haguessin contat tot, ni el Sr. President ni el Consell de Govern,
i qui calla també es fa còmplice.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sr. Vicenç, amb tot respecte i veient que lògicament vostè
llegia tota una sèrie de “perorates” qualificant, segons vostè, tot
allò que creu, independentment de la meva resposta, crec que
volia aprofitar el Reglament d’aquest Parlament per una vegada
demanat al president, tornar amollar tot allò que vostès volen
amollar. No té res a veure amb l’opinió d’aquest portaveu.

Qualsevol portaveu del Govern té, bàsicament, la missió de
transmetre el més fidelment possible l’opinió oficial del
Govern, i a això em remet. Però és que aquí es dóna el cas que,
a més, la persona, Sr. President interessat, dimarts passat ho va
fer, tenc davant la transcripció d’allò que va dir, que
evidentment l’hi estalviaré llegir-ho, perquè vostè ja ha fet un
judici de tot allò que creu, del que no creu, del que farà i del que
no passarà, i han passat per tota la resta per damunt,
independentment que jo li hagués contestat qualsevol cosa.

Sr. Thomàs, a l’hora de parlar d’una oposició responsable
permeti’m que també els ho demani a vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I.16) Pregunta RGE núm. 4247/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de corredor
ferroviari de la Mediterrània.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 16, RGE núm. 4247/12, relativa a projecte
de corredor ferroviari de la Mediterrània, 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, presidente. El corredor ferroviario mediterráneo es
uno de los ejes esenciales para la cohesión de Europa y de
España; elemento vertebrador para dinamizar los sectores
económicos industriales. Aún así, y su importancia, el anterior
Govern no se manifestó ni se interesó nunca por esta
infraestructura prioritaria, es con la llegada del Partido Popular
cuando el Govern apuesta por ella.
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En nuestra comunidad, el presidente Bauzá lidera
firmemente el respaldo al proyecto, no pudiéndose decir lo
mismo del Sr. Antich, habiendo hecho más en estos meses que
otros en toda una legislatura, destacando su presencia en
Bruselas y en la declaración política de Almería. Es clara la
apuesta del Partido Popular por el corredor ferroviario del
Mediterráneo.

El Partido Popular, con mayoría absoluta, podría haber
llevado una iniciativa parlamentaria al respecto, no se hizo, se
propuso una declaración institucional, aceptada por la
oposición, aprobada en el Pleno del pasado 18 de octubre.
Desafortunadamente, a los siete meses el Grupo Parlamentario
Socialista, con deslealtad institucional, presentó una proposición
no de ley ajena a la declaración institucional. El Grupo
Parlamentario Popular, alternativamente, presentó el mismo
texto de la declaración institucional siendo incoherentemente
votado en contra por la oposición siete meses después,
rompiendo el consenso alcanzado en un tema tan importante.

Destacar que la Comisión Europea acordó, el 19 de octubre,
incluirlo como eje prioritario de la Red Transeuropea de
Transportes. El pasado 28 de mayo se reunieron en Valencia
representantes políticos y empresariales de comunidades
implicadas, asistiendo el conseller de Presidencia, poniendo en
común las diferentes iniciativas de cada comunidad para
avanzar conjuntamente esta vital infraestructura.

Así, Sr. Conseller de Presidencia, como bien informado que
está, ¿en qué situación se encuentra el proyecto de corredor
ferroviario del Mediterráneo? Gracias.

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, efectivamente,
la semana pasada tuve la oportunidad de asistir en Valencia a
una reunión con otros consejeros de otras comunidades
autónomas, en concreto de Valencia, de Cataluña y de Murcia,
y además también asistieron representantes de las
organizaciones empresariales, de las autoridades portuarias y de
las cámaras de comercio, y durante esta jornada tuvimos la
oportunidad de expresar nuestro respaldo político a esta
infraestructura por la importancia esencial que tiene para las
economías de estas comunidades autónomas.

Además, va a posibilitar que todos los puertos del arco
mediterráneo se conviertan en la puerta de entrada a Europa de
todas las mercancías que provienen de Oriente a través del
Canal de Suéz. Esta infraestructura cuenta con la financiación
de la Unión Europea; se prevé una inversión global de más de
51.300 millones de euros, en concreto a fecha de hoy ya se han
invertido más de 9.000 euros, y tiene que estar plenamente
operativa en el año 2020.

Este corredor mediterráneo va a discurrir por cuatro
comunidades autónomas, que es Andalucía, Murcia, Valencia
y Cataluña, con un recorrido de más de 1.300 quilómetros, que
van desde Algeciras hasta Portbou. Y tengo que decirle que,
además, se prevé la creación entre todas las comunidades
autónomas afectadas de más de 69.000 puestos de trabajo.

Hay que tener en cuenta que los territorios que atravesará
este eje ferroviario representan más del 50% de la población,
más del 50% de la economía y más del 605 de las
exportaciones. Para nuestra comunidad autónoma, a pesar de
que esta infraestructura no afecta físicamente a esta comunidad
autónoma, pero sí que tiene una repercusión especial para
nosotros puesto que, además de agilizar el tránsito de las
mercancías, también va a tener una repercusión importante en
el abaratamiento de puestos, perdón, en el abaratamiento de
costes, por lo tanto, la repercusión, como usted puede suponer,
es muy importante.

Quiero decirle también que la repercusión de toda esta
inversión desde luego desde nuestra comunidad autónoma la
valoramos muy importante para todo nuestro tejido empresarial,
para la creación de puestos de trabajo y una repercusión desde
luego muy importante, en términos generales, en nuestra
economía.

Muchísimas gracias.

I.17) Pregunta RGE núm. 4248/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procés d'escolarització
2012-2013.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 17, RGE núm. 4248/12, relativa a procés
d’escolarització 2012-2013, 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. Avui és
un bon dia per parlar d’educació i sobretot perquè aquests
mesos de maig i juny són els mesos essencials dins tot el que
suposa el procés d’escolarització del proper curs escolar 2012-
2013.

Un procés d’escolarització que inclou novetats importants
quant al nombre d’alumnes, nous centres escolars, places
concertades, llistes d’espera o nous criteris de baremació. Però
sobretot inclou com a principal novetat la lliure elecció de
llengua on, per primera vegada a la història de les nostres illes,
els nins i nines de segon cicle d’infantil i de primer cicle de
primària poden elegir la primera llengua d’ensenyament. Els
pares dels nins de 3 anys ja ho han pogut fer, han pogut fer la
seva elecció i, en breu, els nins de 4, 5, 6 i 7 anys rebran una
carta per elegir.

(Remor de veus)
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El Partit Popular substitueix la decisió d’un consell escolar
per l’elecció de cada pare i cada mare en el futur que volen per
als seus fills, ells són els que podran decidir el futur dels seus
fills.

Hi ha, Sr. Conseller, un especial interès per part de
l’esquerra de vendre aquest dret com a una segregació de nins.
Curiosament, sempre l’esquerra parla de segregació, parla de
segregació de sexe, d’idiomes, d’escola concertada, pública o
privada, el que per a uns és segregació per a nosaltres és
llibertat. I a més una llibertat reconeguda reiteradament pels
tribunals de justícia, l’elecció de centre, la concertació de places
o la llengua han donat lloc a múltiples sentències que donen la
raó a la llibertat i no als qui parlen de segregació.

El Partit Popular va ser el primer partit en aplicar la lliure
elecció de centre, que també es qüestionava i ara ningú no
qüestiona. I de nou és el Partit Popular qui implanta la lliure
elecció de llengua, que segur que a un futur ningú no
qüestionarà, perquè abans de tot és una opció amb llibertat.

Sr. Conseller, com valora el procés d’escolarització per al
proper curs? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sra. Diputada. El millor que una persona pot
valorar un responsable d’educació en el procés d’escolarització
és que és normal, és que no passa res, és que els pares solAliciten
una sèrie de centres per ordre de prioritat i, a més, enguany
poden exercir una llei que fa 25 anys els dóna suport en un dret
lingüístic que tenen, però que històricament, per allò que sigui,
no ho han pogut fer d’una manera explícita. Ara ho poden fer
d’una manera explícita, senzilla, normal.

I aquest és un tema que amb el temps i a base de fer feina
resultarà absolutament normal i tendrem un sistema educatiu,
esper, que mai no es veurà qüestionat per sentències d’un
Suprem o d’un Constitucional perquè un pare troba que no pot
fer efectius els seus drets.

Per tant, el millor que es pot dir és que és un sistema amb
llibertat i amb normalitat. Amb un any complicat, uns anys
pressupostàriament complicats, que fan que a tots en els centres
educatius, als responsables d’educació a tota la societat realment
és conscient d’allò que suposa ajustar el sistema econòmic per
donar garanties al sistema educatiu, perquè el sistema educatiu
sigui sostenible.

Jo li assegur que el millor que crec que es pot dir és que és
un procés, que encara no ha acabat, que també es podrà, si n’és
el cas, acabar de perfilar la solAlicitud a altres nivells, tal com
diuen les sentències del Superior de Justícia d’aquesta
comunitat, i serà un procés tranquil.

El temps estic segur que ens donarà la raó. Ja ho deia el
Decret del 97 a l’article 9; l’article 9 els recoman que el
repassin, el Decret del juliol del 97, d’ensenyament, deia de la
llengua catalana, per cert, fet pel Partit Popular, per cert en
vigor, per cert mai no qüestionat, a l’article 9 selecciona
clarament i diu que aquells centres en els quals no hi hagi un
ensenyament compartit, llavors estava pensat per centres només
en castellà, el decret pretenia un esperit de bilingüisme al 50%,
avui, tal vegada hauríem d’aplicar-ho a centres només en català,
però el propi decret deia que en qualsevol cas, a centres en què
no hi hagués un ensenyament compartit sempre es podia fer
efectiu o s’ha de fer efectiu allò que diu l’article 18. I em
complau dir que ara es pot fer efectiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 4377/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
cessament del Consell Escolar.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 18, RGE núm. 4377/12, presentada en
substitució de la pregunta RGE núm. 4235, relativa a cessament
del Consell Escolar, que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. President, en el Decret Llei
5/2012, publicat en el BOIB divendres passat, vostès varen, de
manera unilateral i sense previ avís, cessar els membres del
consell insular, i sense cap tipus de consens han establert una
altra composició d’aquest organisme. Per quins motius?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller. Ah, perdó! 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.
Doncs, miri, d’acord amb el criteri d’austeritat que hem aplicat
des de l’inici del Govern, s’han reduït consells
d’administracions, comissions consultives, amb l’objecte
d’ajustar-les a la situació pressupostària.

Hi ha una diferència entre tancar i reduir, perquè vostè en
aquests darrers dies ha fet com a una insinuació que es tancava
el Consell Escolar. Simplement, el Consell Escolar, que és un
òrgan consultiu, fins a la data tenia 50 membres i ara es proposa
que es vegi reduït a 36 membres.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament, hi ha una reducció,
curiosament, molt més dels representants de professors, pares,
alumnes i sindicats que, en canvi, els de l’administració que
pràcticament es mantenen igual, curiosament.

Un Consell Escolar que és cessat poc després d’haver fet un
informe negatiu, la segregació d’alumnes precisament, paraula
que a la Sra. Cabrer no li agrada, i que, a més, la majoria
silenciosa dels pares i mares han demostrat que vostès han creat
un problema allà on no n’hi havia, triant en més d’un 90% o el
català o el projecte lingüístic de centre. En definitiva, vostès,
per tant, han fet, com deia, un problema allà on no hi era.

I per arreglar aquesta qüestió han fet una resolució del
conseller que de cap de les maneres el Consell Escolar li hagués
pogut donar el vist-i-plau; una resolució, publicada en el BOIB
dia 31 de maig, del conseller, en què, des del nostre punt de
vista, declaren el caos per al curs 2012-2013, diuen als centres
que estableixin les mesures organitzatives i pedagògiques per
establir la segregació lingüística i diuen als centres que
s’organitzin, amb els seus recursos, que ja s’arreglaran. En
definitiva, vostès diuen als centres que ja t’arreglaràs, però tu
has de fer el que jo t’estic dient respecte de la segregació
d’alumnes.

Ara, com que el resultat de la segregació d’alumnes no els
han agradat, fan ensobrar a tots els funcionaris de la Conselleria
d’Educació unes cartes, com bé ha explicat la portaveu del Partit
Popular, perquè arribin a tots els pares i puguin fer efectiva
aquesta resolució del conseller de 31 de maig. Una resolució,
insistesc, que el Consell Escolar, si l’hagués vista, si l’hagués
analitzada, els hagués dit: senyors, això no és admissible, no
poden dir als centres que sense cap tipus de recurs, sense cap
tipus de recomanació, sense cap tipus de suport i de reforç
apliquin la segregació lingüística, tant si poden com si no.

En definitiva, per tant, Sr. Bauzá, li deman una vegada més
que rectifiqui i que canviï tota aquesta qüestió de la segregació
lingüística.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, el procediment a seguir és: primer, el cessament dels
membres actuals; després, la constitució d’un nou Consell
Escolar, en aquest cas, en un termini de 30 dies, però amb la
mateixa proporcionalitat, ni més ni menys, exactament la
mateixa proporcionalitat. Curiosament, el contingut de la
resolució diu el mateix que havia d’haver fet la Sra. Galmés, de
la qual tots vostès ara reneguen.

El que no diu és el següent que li diré ara: que suposa un
estalvi de 6.700 euros per cada sessió plenària; un estalvi de
1.600 euros per cada comissió; un estalvi de 3.282 euros per
cada comissió específica; una modificació de les dietes per
assistència de 130,88 euros a 30 euros; una disminució de les
dietes de manutenció de 30 euros a 14 euros. Això suposa un
estalvi anual de 90.000 euros, això suposa un estalvi en la
legislatura de 360.000 euros, això en pessetes són 60 milions de
pessetes.

Per tant, el Consell Escolar seguirà fent exactament la
mateixa manera, ens costarà a tots un poc menys, 60 milions de
les antigues pessetes, i si es pot fer el mateix per 360.000 euros
nosaltres ho farem. Per tant, no es fa res que nosaltres no creim
que sigui necessari i simplement es fa tot el contrari del que
vostès haurien d’haver fet. Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 4256/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a autopistes d'educació.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 19, RGE núm. 4256/12, relativa a
autopistes d’educació, que formula la diputada Sra. Francesca
Lluch 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, vostè, en el
seu discurs d’investidura, i el cit textualment, va dir: “El meu
compromís és que aquesta legislatura sigui sobretot la
legislatura de l’educació, la legislatura de les autopistes de
l’educació”. Bé, idò ja és el moment de demanar-li resultats de
la seva gestió, ja té herència, ja no només hem de jutjar el que
ha dit sinó el que ha fet durant aquest primer any.

I li vull demanar, creu vostè que la política de retallades que
aplica farà possible les autopistes d’educació que va prometre?

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sra. Armengol.
Sí, ja tenim herència, la mateixa que teníem quan vàrem arribar,
que ens varen deixar vostès.

(Remor de veus)

Em sap greu, però continuaré dient el mateix i no ho tornaré
repetir. Els ajustaments que estam duent a terme sí que
permetran mantenir el sistema educatiu, demostrarem que amb
una manera diferent de gestionar podrem fer el mateix o més
amb menys recursos. I l’educació, Sra. Armengol, és
fonamental per al projecte del Partit Popular de les Illes Balears
i també per a aquest govern.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, les
decisions polítiques les pren vostè durant ja fa un any. Vostè ens
diu coses que després no fa i després resulta que fa el que no
deia, vostè, Sr. Bauzá, és molt poc transparent, jo diria que és
opac. I ens hauria d’explicar a tots els ciutadans per què retalla
l’escola pública i en canvi té doblers per concertar un colAlegi a
l’Opus Dei. Ens hauria d’explicar per què vostè en el pla d’ajust
retalla 35 milions d’euros a educació i si això fa possible les
autopistes per a l’educació. Vostè ha decidit augmentar la ràtio
d’alumnes per aula amb l’excusa dels retalls. Vostè ha decidit
acomiadar 1.000 interins al mateix temps que massificar les
aules. Vostè ha decidit reduir en un 30% el manteniment en els
centres escolars.

Així vol fer les autopistes de l’educació?

Vostè ha decidit eliminar el suport als infants que tenen
necessitats especials. Vostè ha decidit donar suport a l’augment
de les taxes universitàries i a la reducció de les beques escolars.
El seu conseller ha creat un conflicte allà on no n’hi havia,
vostès han decidit segregar els infants en termes de llengua.

Així vol fer les autopistes de l’educació?

I a més, Sr. Bauzá, ha decidit fer-ho des de la imposició,
sense dialogar. Ahir el vaig sentir dir que l’important d’un
polític és saber dialogar; idò és tot el contrari del que vostè fa.
Els òrgans de diàleg existents els elimina o els reestructura quan
no li diuen el que vostè vol sentir, això no és consens ni és
diàleg.

Sr. Bauzá, amb l’excusa de la crisi està aplicant retallades
molt ideològiques, quan vostè treu pit que retallant és més chulo
que ningú, a mi em fa vergonya, perquè retallar en educació, en
formació, en investigació és matar el nostre futur.

Sr. President, la conclusió és clara: les autopistes de
l’educació eren per a l’Opus Dei.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. 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, per la seva tranquilAlitat, perquè veig que ara li preocupa
molt el tema educatiu, quan nosaltres a l’anterior legislatura ja
li recordàvem i que eren a la cua en el fracàs escolar i
abandonament, en aquell moment no li preocupava, ara és quan
la preocupa; però per a la seva tranquilAlitat, li diré el que feim.

S’ha modificat la ràtio alumne-professor a Balears, però
aquest és dels més baixos d’Espanya. S’han augmentat la
dedicació dels professors a 21 hores, amb un màxim de 21, ja
veurem què fan les comunitats autònomes governades pel
PSOE, fins a quines hores arriben. S’està treballant per
solucionar la situació de saturació a l’Institut de Marratxí, que
nosaltres vàrem cedir els terrenys quan era jo batle. (...) de Maó
que s’estan adequant tots els sistemes d’infraestructura. El CEIP
d’Es Pratet a Eivissa, que ni es va construir; ara començarà a
construir-se i funcionarà. L’institut de Santa Eulària.

S’han desbloquejat 5 milions d’euros en el projecte
d’Innocampus que estaven bloquejats per vostès i permetrà
construir l’Escola del Doctorat de la Universitat.

Executarem ajudes als grups competitius que no es duen a
terme des de l’any 2005.

En el tema de desenvolupament constituirem la Comissió de
seguiment del conveni de tecnologia industrial. Per primera
vegada s’han preparat proves per poder obtenir el títol de
batxillerat als majors de vint anys.

Hi ha moltes coses, però el més curiós que jo li he de dir és
que feim feina per mantenir un sistema, un sistema que no es
manté a càrrec de deute, com fan vostès. Avui, en el punt 2
d’una moció que presenten, tornen a seguir en el mateix, gastar
el que no tenen, llegesc textualment el que vostès proposaran:
“Instar el Govern de les Illes Balears que adjudiqui de forma
immediata tots els projectes que formen part de les inversions
estatutàries corresponents a les anualitats del 2009 i 2010.”

(Remor de veus)
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Miri, això és el que fan vostès, adjudicar el que no tenen,
supòs que abans d’això hauran parlat amb els proveïdors per
dir-los: adjudicarem i no et pagarem. Aquest és el seu modus
operandi, fan, gasten el que no tenen i després demanen
responsabilitat. Enhorabona per aquesta gestió, Sra. Armengol.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 3808/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aprovació del Decret Llei
16/2012.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la interpelAlació RGE núm. 3808,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aprovació del Decret Llei 16/2012. En nom del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Passam a interpelAlar la Sra.
Consellera de Salut sobre el Reial Decret Llei 16/2012.

Bé, la conclusió és molt fàcil, el Govern del Partit Popular
ha aprovat de manera unilateral i amb el vot en contra dels
grups parlamentaris, un reial decret que suposa un canvi de
model sanitari. I per què? Perquè es retalla en prestacions, drets
dels ciutadans en matèria sanitària i entre d’altres coses
s’exclouen determinats colAlectius d’aquesta cobertura sanitària.

Com que som dins un àmbit polític, hem de remarcar que
això ho ha fet el Partit Popular tot solet, sense perdre ni un
segon amb el diàleg, ni amb grups parlamentaris, ni amb partits,
ni amb professionals, ni associacions de malalts, amb ningú. I
a més diuen mentides, perquè diuen que ho han aprovat amb el
suport de les comunitats autònomes, qüestió que no és certa,
perquè ni Andalusia ni Catalunya ni el País Basc ni Canàries ni
Astúries no li donaren suport, excepte en aquells aspectes que
no els queda més remei jurídicament. Per tant, tenim que el
Partit Popular passarà a la història d’aquest país per acabar amb
el Sistema Nacional de Salut que hem conegut els darrers trenta
anys.

Un canvi de model sanitari d’un sistema dels més eficients
del món i que, a més, canvia un sistema per un de menys
eficient. Deim que és un canvi de model perquè clarament
aquest país havia decidit que es dotaven d’un sistema nacional
que vol dir cobertura universal per raó de ciutadania, no per ser
assegurat o beneficiari d’un assegurat, sinó un dret per ser
ciutadà, evidentment finançat per imposts que paguen els
espanyols amb una cartera única i comuna i sense
discriminacions, que lluitava i que era un element molt
important per a la cohesió social d’aquest país. Això va quedar
reflectit a la Llei general de sanitat l’any 86, a la Llei de cohesió
de l’any 2003, liderada pel Partit Popular, i a la Llei general de
salut pública de l’any passat, i tot això ho ha canviat el PP, tot
solet, unilateralment i mitjançant un reial decret sense diàleg,
sense consens i sense voler-ho tramitar com a un projecte de
llei.

I amb un objectiu, que no és la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut, l’únic objectiu és aconseguir un objectiu de
dèficit que imposa BrusselAles, no hi ha altre motiu, no és un
reial decret que s’hagi generat per a la sostenibilitat sanitària. I
en tenim prou d’exemples, si volem posar exemples a nivell
estatal podríem parlar de Bankia, podríem parlar de l’amnistia
fiscal o podríem parlar d’altres exemples a la nostra comunitat
autònoma.

Per tant, ningú, a més, pot assegurar que el presumpte estalvi
sigui per finançar el sistema sanitari. Si vostès volguessin que
aquestes mesures fossin per a la sostenibilitat serien
conjunturals, fixarien un espai temporal per sortir de la situació
actual, i ho han fet això en altres decisions, quan surt un
ministre sempre diu: l’IRPF a les rendes altes l’hem pujat, sí,
però és temporal. Ara modifiquen el sistema sanitari i no ho
diuen, jo no li he sentit, Sra. Conseller, dir que aquest canvi
sigui conjuntural i temporal.

Hem dit que vostès han modificat el model, que passa d’un
sistema de ciutadania a un sistema de condició d’assegurat i per
tant tornam a un concepte de beneficència per a qui no tengui
recursos o no cotitzi a la Seguretat Social.

Introdueix conceptes nous, com els copagaments i
copagaments nous, i una cartera de serveis suplementària i una
altra complementària i ningú no creu que aquestes mesures
siguin per fer una sanitat pública sostenible.

Per tant, també hi ha un camí que és començar la (...) de la
gestió de la sanitat, són unes retallades de drets dels ciutadans
que aquest reial decret fa, especialment amb malalts, amb
pensionistes, amb malalts crònics o aquells que tenen malalties
rares. I no em serveix que comentin temes d’herència, perquè
hem tengut prou informació de com s’amagaven els deutes a la
comunitat de Madrid, a la comunitat Valenciana o aquest
amplíssim forat que és Bankia.

Vostès aprofiten aquest canvi de model no per fer-ho
sostenible, el que diuen és que hem introduir copagaments, hem
de fer gestió privada i hem de disminuir cartera de serveis,
perquè reduir cartera de serveis és el que passa actualment i, si
no, després en parlarem de llistes d’espera quirúrgiques. Això
és llevar prestacions, és llevar qualitat assistencial, és llevar
drets dels nostres ciutadans.

Cartera de serveis, ara la modifiquen, quina necessitat té
vostè de modificar la cartera de serveis? Ja sabem què
modificarà, ho sap, Sra. Consellera? Perquè el que sí sabem és
que hi ha una cartera de serveis suplementària on el transport
sanitari no urgent, la prestació ortoprotètica i els tractaments
dietètics terapèutics tendran copagaments. El 90% del transport
sanitari tendrà copagament; el concepte urgent o no urgent no
ve definit per la malaltia sinó per la situació vital, i això vol dir
que qui necessiti anar a rehabilitació, per anar a hemodiàlisi, per
anar des de l’hospital a un domicili o des d’un domicili a una
consulta externa, situacions que succeeixen cada dia, aquesta
persona haurà de pagar.
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En relació amb la prestació ortoprotètica, se’n recorda del
document que li vàrem mostrar, ja quasi fa un any, i vostè va dir
que era mentida? Ara ha resultat que qui deia mentides era
vostè, la que ho negava, nosaltres no érem alarmistes, ara,
desgraciadament, és una trista realitat per a milions de
ciutadans. Les persones que necessiten prendre un tractament
dietètic terapèutic no ho prenen per caprici, ho prenen perquè
tenen trastorns metabòlics que ho necessiten per viure, per
millorar la seva qualitat de vida, i vostè els castigarà amb un
copagament.

Tres exemples molt clars de per què afecta els malalts: si
estàs malalt, el Partit Popular penalitza amb copagaments. Pel
mateix reial decret, a més, s’indica que aquests ciutadans hauran
de pagar aquestes qüestions en funció de l’escala de
copagaments de prestació farmacèutica, però té un afegitó, que
diu: “sin que se aplique ningún límite de cuantía a esta
aportación”. Ja li vaig demanar i no em va contestar, esper que
avui em contesti.

També vostès han exclòs determinats colAlectius, i ja no
parlam d’estrangers ni d’immigrants, també parlam de ciutadans
espanyols que es veuran exclosos.

L’any 2000 el Partit Popular decidí que era suficient estar
empadronat a un municipi per tenir dret a l’emissió de la
targeta, ara vostès decideixen que també necessitin residència
fiscal, quan aquests no cotitzen perquè un natiu no vol
assegurar-los moltes vegades. I què passarà amb el colAlectiu de
ciutadans espanyols, amb una persona amb una discapacitat de
menys d’un 60%, que sense feina no podrà ser assegurat, no
podrà ser beneficiari? Què haurà de demostrar, què és pobre? O
un jove de 26 anys que no té feina, que no ha estat donat d’alta,
que no està assegurat si no té feina no podrà estar com a
beneficiari dels seus pares, també haurà de declarar que és
pobre? Això són els problemes, com excloure colAlectius que
ens crearan problemes de salut pública i ens redireccionaran cap
a urgències.

No seran eficients ni sanitàriament ni econòmicament.
Recordi que en el seu propi pla de retalls vol tancar els centres
de salut a les cinc i mitja, per impedir l’accessibilitat de molts
ciutadans a l’atenció primària.

Per cert, ja li vaig demanar, i esper que avui em contesti, ja
sap com plantejarà els convenis amb les ONG perquè els donin
assistència sanitària, com va dir la Sra. Ministra?

I parlem de copagament de farmàcia, els pensionistes
pagaran el 10%, les persones actives pagaran un 25% més del
que pagaven, i diuen vostès que és progressiu; quina progressió
hi ha entre 18.001 euros i un que guanya 99.999? Això no ho
entén ningú.

I també exclouran medicaments que diuen que són per a
mals menors. I també faran pagar a aquelles persones que van
a recollir medicaments al servei de farmàcia hospitalària per a
malalties importants, hepatitis crònica, VIH Sida, fertilitat,
artritis reumàtica, etc. És més, vostès volen que els ciutadans
paguin la seva aportació en el moment que es retira el
medicament i l’administració es dóna sis mesos per reintegrar-
los-ho, això sí, si ho demanen. Per tant, ara, si ets una persona
major pagaràs més, si estàs malalt pagaràs més, si tens una

malaltia rara pagaràs més i sense cap mesura progressiva.
Duguin el copagament a la renda i no la renda al copagament.

Vostè, com a consellera, pensa posar qualque intervenció
compensatòria per a totes aquestes intervencions amb persones
que quedaran excloses? Quina defensa ha fet vostè de les seves
competències? 

El nostre Estatut d’Autonomia, a l’article 25.1, diu que es
garanteix el dret a la prevenció i a la protecció de la salut
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal.
L’Estatut d’Autonomia és una llei orgànica, votada per tots els
grups parlamentaris, on queda el caràcter universal? El Partit
Popular se l’ha carregat. Els nostres ciutadans ja no tenen dret
a la protecció, a la salut amb caràcter universal, només els
assegurats i els seus beneficiaris. Això vostè ho havia d’haver
defensat a Madrid i crec que no ho ha fet.

Ahir mateix vàrem conèixer que el Consell de garanties
estatutàries de Catalunya ens ha dit, ens ha reafirmat que
contravé tres articles de la Constitució, el dret a la protecció de
la salut, el dret a la igualtat dels ciutadans i, per tant, vostè
discrimina per raons de naixement i de raça. 

Jo torn al mateix, aquest canvi de model que ha fet el Partit
Popular, pel carreró del costat, no està justificat, no hi ha cap
necessitat urgent de realitzar una reforma estructural. Fins fa
poc les comunitats autònomes gestionades pel PP només
reclamaven augment de finançament, podem pressuposar que el
Partit Popular considera que el sistema sanitari no és sostenible
i que, per tant, és necessari intervenir-lo, que és el que ha fet, un
sistema que tothom sap que és fàcilment defensable a qualsevol
lloc del món, un dels sistemes més eficients en termes de
despesa, de resultats en salut i en satisfacció dels ciutadans. La
raó de produir aquest canvi de model sanitari amb copagaments,
amb reducció de carteres de serveis, pèrdua de qualitat
assistencial, és perquè al Partit Popular no li agradava. L’excusa
no és la sostenibilitat, l’única raó és produir un canvi de model
sanitari. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, una vegada més m’interpelAlen
per defensar i explicar el Reial Decret 16/2012, reial decret que
va aprovar unes mesures urgents al Consell Interterritorial de
Sanitat, el segon d’Ana Mato com a ministra de Sanitat,
mesures aprovades pel conseller del País Basc i pel conseller de
Catalunya, encara que vostè digui que no, i el 24 d’abril
aquestes mesures varen ser publicades al butlletí oficial en un
reial decret aprovat prèviament pel Consell de Ministres.
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Vostè diu que això no es fa per fer un sistema més eficient,
sinó simplement per canviar el model sanitari. Miri, Sr. Diputat,
això es fa per poder mantenir el sistema sanitari públic espanyol
tal i com el coneixem. Tot el sistema de salut de l’Estat
espanyol està en perill i està en perill perquè el punt de partida
pel qual tant l’Estat espanyol com nosaltres ens hem vist
obligats a dur a terme uns plans d’equilibri econòmic és molt
clar, la greu crisi econòmica que es viu a nivell mundial i que al
nostre país ha estat agreujada fortament pels governs
progressistes. Sí, Sr. Thomàs, pels governs progressistes que ara
volen donar lliçons i que ara ens volen dir com s’han de fer les
coses amb la ruïna que ens vàrem trobar, perquè li vull recordar,
una altra vegada més, que en aquesta comunitat hi havia més de
600 milions d’euros de deute i que el total a l’Estat espanyol del
deute sanitari era astronòmic, més de 15.000 milions d’euros. 

Jo no sé si quan vostè em diu que feim això per complir el
dèficit vostè no vol que complim amb el dèficit estipulat pel
Govern espanyol, vostè no vol que complim amb el pressupost,
vostè vol que continuem fent allò que vostè feia, contractant,
pagant sobresous, vostè vol que continuem pagant productivitats
sense cap tipus de justificació, perquè nosaltres no retallam
prestacions, posam ordre a un caos que és molt difícil de
regularitzar i que és molt difícil de controlar de la manera que
vostè el va deixar. Com li deia, amb contractacions totalment
arbitràries, amb dèficits administratius que han duit com a
conseqüència unes despeses econòmiques insostenibles per a
aquesta comunitat, sentències sense complir, sentències sense
complir, contractes de personal sense cap tipus de suport
administratiu. Vostès, el Partit Socialista, varen gastar més de
18.000 euros en el Pla E, sap que s’hagués pagat amb aquests
18.000 euros?, doncs el deute de 16.000 milions d’euros a
sanitat. 18.000 milions d’euros varen gastar en el Pla E el Partit
Socialista. A més, vostès van de 400 euros a tots els
treballadors, independentment de la seva renda, no haguéssim
hagut de retallar 10.000 milions en sanitat i educació perquè no
retallam prestacions, prenen mesures per no haver de retallar
prestacions i no s’exclou cap colAlectiu.

Vostè diu que això no s’ha consensuat ni s’ha parlat. Abans
de la presentació es varen tenir moltes reunions per part del
ministeri amb colAlectius, colAlegis professionals i amb tota
mena de persones relacionades. Com li dic, Catalunya i País
Basc sí que hi varen donar suport. Jo hi era en aquell consell
interterritorial. No sé si el varen informar bé a vostè. No hi ha
un canvi de model, s’assegura el sistema sanitari públic.
L’assegurament, vostè sempre parla de l’assegurament, què és
que fins ara quan una persona naixia no s’apuntava a la
seguretat social per tenir sanitat?, o què feien amb el nadons?

Per cert, m’agradaria que, vostè tampoc no em contesta les
preguntes, vostè vol que qualsevol persona que vengui al nostre
país simplement pel fet d’empadronar-se tengui dret a una
targeta sanitària? Perquè, sap què ha passat gràcies a això?
Doncs que el Govern del Sr. Zapatero no va voler incorporar la
transposició de l’article 7, inclosa dins la Directiva 2004/38 del
Parlament europeu, i això feia que, va fer que Espanya va ser
l’únic país que no la va incorporar, i el sistema nacional de
salut, amb els seus pressuposts, ha hagut d’assumir, gràcies a
això, l’assistència sanitària d’estrangers que ja tenien cobertura
en els seus països i nosaltres hem gastat 917 milions d’euros en
el nostre país del sistema de salut espanyol perquè quasi
700.000 europeus s’han beneficiat, sense dret, del nostre sistema

tenint targeta sanitària. Jo no sé si a vostè això li pareix bé, ens
ho podria dir. 

No deixam ningú sense assistència, ja li vaig explicar a la
comissió, però com que vostè no escolta li repetiré les vegades
que faci falta, qualsevol persona que vengui al nostre país i no
tengui targeta sanitària té dret a l’assistència urgent; els menors
de 18 anys i les dones embarassades tenen dret a l’assistència
sanitària; les persones amb malalties greus, com ara tuberculosi,
SIDA o altres també tenen dret a assistència sanitària. 

Vostè ha parlat també de copagament. No es fa cap
copagament per assistència sanitària, ja hi havia copagament
farmacèutic. Vostè fa demagògia utilitzant les paraules, però el
copagament farmacèutic ja hi havia i el que hi ha ara és que els
aturats que no tenen cap prestació no han de pagar per les
medecines i abans pagaven un 40%. Li pareixia bé a vostè que
els aturats sense cap prestació econòmica paguessin un 40%?,
doncs ara no han de pagar. I sí han de pagar els pensionistes un
10% de les medecines i quan guanyen menys de 18.000 euros
tenen un límit de 8 euros al mes. I això serà tornat el més aviat
possible, no en sis mesos com vostè diu, no en sis mesos,
nosaltres establirem un sistema que sigui el més ràpid possible.

Si a vostè no li sembla bé que es prengui una mesura
dissuasiva quan es tiraven, fins ara, 3.700 tones de medicaments
ja pagats pel sistema sanitari, es tiraven al fems, si a vostè això
li sembla bé doncs pugi aquí i digui-ho . Nosaltres hem fet, el
Govern central ha fet aquest decret, el tema del copagament
farmacèutic l’ha canviat per evitar aquest malbaratament de
medicació i de sous que ens ha duit a la situació en què estam
ara. 

Bé, ja li vaig explicar també a la comissió, és un copagament
que, per exemple, els treballadors actius fins ara tots pagaven un
40%, a partir d’ara els que més tenen pagaran més. A vostè
sembla que això tampoc no li va bé, perquè les persones que
guanyen més de 100.000 euros fins ara pagaven igual que una
que guanyés 18.000, un 40%. A partir d’ara els que guanyen
més pagaran un 60%. 

També moltes altres d’aquestes mesures van, com li deia, al
sosteniment del sistema sanitari públic, no a la privatització, que
és allò que vostès volen fer veure. Miri, la sanitat privada em
mereix tots els respectes per la seva tasca i colAlaborarem amb
ella sempre que sigui possible, però vostès, què varen fer?
Vostès varen enfonsar el sistema sanitari, és igual si era privat
o públic, perquè el que ha quedat és un desert i, a més, quan
vostès governaven, vostè concretament, és quan més s’ha
invertit en la sanitat privada. La disminució de la llista d’espera
que vostè va aconseguir el 2010 va ser perquè va fer una
despesa en concerts amb la medicina privada, que mai no
s’havia gastat tant en concerts amb la medicina privada com
amb vostè. I ara se li ompl la boca dient que nosaltres
privatitzam. Però bé, vostè va continuar amb la concessió
administrativa de Son Espases i vostè va començar la
construcció de l’hospital de Can Misses amb una concessió
administrativa que externalitza els serveis no sanitaris. Què és
això?, doncs colAlaboració públicoprivada. I ara sembla que això
ja no val.
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Vostè diu que no hi ha diàleg ni hi ha oposició. Miri, vaig
tenir oportunitat d’assistir a un consell interterritorial amb la
ministra Pajín, si allò és el que vostè entén per diàleg i per
consens, realment entenc que digui aquí tot el que diu perquè
allà per descomptat ni es va demanar opinió, ja es va dur tot fet,
ni tan sols se’ns va donar cap document ni vàrem poder opinar
sobre res del que allà es va decidir. No sé si quan vostè hi anava
funcionava de la mateixa manera.

Bé, jo crec que li he contestat a tot el que vostè m’ha
preguntat, encara que vostè, com sempre, o no escolta o no li
agraden les meves respostes. Ah! També m’ha demanat per les
persones menors de 26 anys, les persones menors de 26 anys i
que ja no depenen de... no m’ha preguntat sobre això? Ah! Bé,
doncs així no li contest. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, qui interpelAla som
jo, no vostè, som jo, no és vostè. Vostè hauria de contestar les
preguntes. Evidentment no m’interessa que em contesti si un
menor de 26 anys és beneficiari, no, he dit major, el BOE no
parla de menors parla de majors de 26 i això és molt important,
això és molt important. No confongui sostenibilitat amb
finançament. Jo he conviscut amb molts consellers del Partit
Popular, un per exemple que és portaveu en el Congrés
actualment, i tothom parlava de finançament, no de
sostenibilitat. Podríem parlar del deute sanitari de Madrid, de la
Comunitat Valenciana, de Múrcia, miri, dia 18 de març de 2010
tots els consellers vàrem firmar un pacte, un acord del qual
vostè s’ha beneficiat, per exemple, amb la vacuna de la grip. I
això és el que s’ha de fer.

El problema és de finançament, no és de sostenibilitat,
perquè de gestió, ja li he dit moltes vegades, gestió del Partit
Popular, en bonança econòmica, desviació de +12% l’any 2007,
l’any 2011 -2%. I jo no crec que aquest sistema no sigui
sostenible, estam a 2 punts menys de PIB que França o
Alemanya i tenim millors resultats en salut, que això és
l’important. Però ara vostès ens volen fer combregar que per ser
sostenible hem d’introduir copagaments, hem de reduir cartera
de serveis i hem de privatitzar gestió. Hem de fer un canvi de
model. Efectivament, vostè considera que no modifica cartera
de serveis, que no modifica prestacions?, doncs jo sí que ho
crec, i milers de ciutadans d’aquest país també ho opinen.

Vostès tenen un problema de facturació amb els estrangers
comunitaris?, com el teníem nosaltres, o, no el varen tenir l’any
2011 que no aconsegueixen cobrar tot el que haurien de cobrar?
S’ha millorat, però queda camí a fer, que és el que diu el
Tribunal de Comptes. El problema no el creen els emigrants, el
problema de facturació el creen els ciutadans europeus. Vostè
diu que no modifica copagament per assistència sanitària, o, no
és assistència sanitària aquell ciutadà que té un problema
metabòlic i necessita tractament?, que ara vostè li posa un
copagament o un tractament ortoprotèsic. Li record que no són
els ciutadans que compren les medecines, la prescripció la fan
els facultatius. Si no és necessari que no les prescriguin. Mirin
si és fàcil. 

Hi ha altres solucions. Vostès volen fer creure això, que
només es pot fer reduint els doblers, reduint cartera de serveis,
introduint copagaments, i això no és així, hi ha altres
alternatives. Vostès podrien pujar els imposts a l’alcohol o al
tabac, per exemple. Vostès podrien augmentar la facturació a
tercers, per exemple, no només a la Unió Europea, a les mútues
laborals, a les mútues d’assegurances, etc. I, evidentment amb
mesures d’eficiència, algunes d’elles recollides en aquest reial
decret, és veritat, la central de compres, l’adequació d’envasos,
... Bé, també podríem fer subhasta de medicaments i sembla que
no la volen fer. Per tant, a més del que vostès fan, es poden fer
moltes altres coses. 

Jo ja li vaig dir, la comunitat científica, professional està
preocupada, està astorada i la bibliografia a nivell mundial ja
ens posa, l’ha feta el British Medical Journal, com un greu
problema que es crearà a Espanya amb aquesta ruptura de
l’atenció universal. I vostè, com a consellera, tenia l’obligació
de defensar el que diu el nostre Estatut d’Autonomia, que la
protecció a la salut és a través d’un sistema públic de sanitat
universal. I vostè això no ho ha defensat, igual que preceptes
constitucionals, si tenim autonomia, si tenim competències en
salut per exercir-les i, evidentment, això ho hauria de haver fet
vostè. 

Vostè per la porta de darrera, amb el Partit Popular, ha
canviat el model de la sanitat d’aquest país, un model universal,
públic i gratuït, gratuït, però pagat a través d’imposts de tots, no
a través de qui està malalt o de qui necessita un medicament o
una atenció sanitària. Han tirar enrere lleis generals de sanitat,
la Llei de cohesió del Partit Popular o la Llei de salut pública.
Ara només tendrà targeta sanitària qui cotitzi la seguretat social
i, per tant, hi haurà colAlectius que no tendran aquesta cobertura
universal. No diguin que és per sostenir el sistema perquè hi
dedicam pocs doblers i aquesta comunitat autònoma n'és un bon
exemple. Si volem fer-ho sostenible hi ha altre maneres que no
és excloure prestacions, no és excloure ciutadans i modificar les
condicions de joc. 

Vostès han triat canviar el model de sanitat. Jo li ho torn a
dir, li he fet un caramull de preguntes, no m’ha contestat, encara
no sé quines prestacions de la cartera de serveis vostè llevarà,
encara no sé quin límit posarà vostè a aquesta cartera de serveis
suplementària, encara no sé si vostè ha demanat poder decidir
quins medicaments es financen i quins no, encara no sé de quina
manera tornaran els doblers que han anticipat els ciutadans,
encara no sé si considera just que qui va a un servei de farmàcia
hospitalària a recollir medicaments faci un copagament, encara
no sé...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Thomàs, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...de quina manera atendran els immigrants. Li ho he demanat
dues vegades, no he obtingut resposta, esper que ara... té una
darrera oportunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Thomàs, vostè interpelAla i
jo li contesto el que crec més oportú i de la manera que crec més
oportuna. Li he contestat totes les preguntes i, com li he dit, si
la resposta no li agrada és una altra cosa i si vostè no escolta
també és una altra cosa. 

Quant a les prestacions no se’n treurà cap, de prestació
sanitària. S’han de consensuar amb la resta de comunitats
autònomes les decisions que es prenguin quant a l’aplicació
d’aquest decret llei i les que ens corresponen a nosaltres, jo ja
li he dit que intentarem, que treballam perquè el retorn als
pensionistes es faci el més ràpidament possible, i vostè em diu
que no, que no és així, que vostè ja ho sap, aleshores no sé per
què pregunta si quan jo li contesto tampoc no li agraden les
meves contestacions. Li estic dient que es farà el retorn en un
termini mínim i que s’intentarà fer el més ràpid possible i en
això s’està treballant. 

No he parlat d’immigrants, he parlat de ciutadans europeus
i de la transposició a la normativa europea que el Govern
socialista no va voler incloure, que Espanya va ser l’únic país de
la Unió Europea que no la va incloure, i vostè sap que és així.
Quan li parlo d’immigrants, és quan li dic que tindran la seva
targeta sanitària, quan...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

...si em deixa parlar, tal vegada s’assabentarà què li estic
contestant les preguntes que m’ha fet, si no em deixa parlar ni
m’escolta, evidentment continuarà repetint que no li contesto
perquè és l’única defensa que té, dir que no li contesto, perquè
quan li contesto vostè sap perfectament que no li agrada la
resposta perquè tenim raó i perquè s’ha deixat la sanitat en una
situació que és totalment insostenible i que no era possible
continuar.

Bé, si vol després em fa arribar aquest paper que m’ensenya
perquè com comprendrà... he de mirar de lluny per llegir-ho,
però no tant, no arribo fins allà. Bé, com que veig que a vostè li
fa molta gràcia aquest tema, jo crec que és un tema molt seriós,
haver hagut de prendre aquestes mesures i haver hagut de fer un
pla de equilibri a la nostra comunitat per poder sostenir el
sistema sanitari, per poder assegurar als ciutadans de les Illes i
de la resta de l’Estat espanyol una protecció a la salut, que vostè
diu que ens hem carregat i que nosaltres hem assegurat. Hem
assegurat la prevenció, el diagnòstic, el tractament, la
rehabilitació, el transport urgent, són serveis assistencials
coberts al cent per cent. Hem assegurat aquests serveis públics.
A més, diu que no hem pres altres mesures, naturalment que les
hem pres. Hem augmentat la facturació a tercers, estam
treballant en això i de fet ha augmentat molt aquest últim any la
facturació a tercers, cosa que vostès no varen fer. Vol que facem
subhasta de medicaments?, com vol que la fem?, com
Andalusia?, que no es va presentar ningú i la varen haver de
retirar, això és el que vol que facem? 

Miri, parla vostè de finançament, vol que parlem de
finançament de la sanitat a la nostra comunitat autònoma?
Escolti, escolti el que li dic. Sap qui va ser qui va acceptar les
competències de sanitat? Idò vostès, un govern socialista, el Sr.
Mesquida era llavors el conseller d’Economia i va dir que ja
estava bé com estava i que les acceptaven. Si tan mal finançades
estaven, no les haguessin acceptat, perquè vostè parla de
finançament, finançament és baixar el pressupost de l’ib-salut
un 8%, com va fer vostè?

Miri, Sr. Conseller, vostè ha demostrat avui, amb la pregunta
que li ha fet al president, del que és capaç. Jo no entraré a
qualificar-lo, però vostè va disminuir un 8% el pressupost del
Servei balear de Salut i gastava sense control i gastava sense cap
tipus de mesura, augmentava la despesa. Nosaltres hem
augmentat un 3% el pressupost del Servei de Salut. Aquí hi ha
els pressuposts, al Diari de Sessions d’aquest parlament. Hem
augmentat el pressupost del Servei de Salut un 3%, hem
augmentat el pressupost del Servei de Salut un 3%, vostè el va
baixar un 8%, eh?, i nosaltres disminuïm la despesa per apropar
el pressupost real al que tenim aprovat, que ha augmentat un
3%, quan vostè el va baixar un 8%.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera.
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III. Moció RGE núm. 3943/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'inversions, derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 2549/12.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 3943/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
d’inversions, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
2549/12. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
el Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no
crec que avui ningú no qüestioni que ens trobam immersos en
una vertadera situació d’emergència. Estic convençut que els
membres d’aquesta cambra són prou conscients de la crítica
situació per la qual travessa l’economia europea, espanyola i
autonòmica. De ben segur que ens hauríem d’anar quasi, quasi
un segle enrere per trobar una realitat tan complicada, tan
adversa als ciutadans de les Balears amb la meitat dels joves en
atur, amb una tendència a consolidar en el llarg termini les
previsions negatives de creixement, el mateix govern autonòmic
reconeix que creixerem un menys 0,8 aquest mateix any, i a la
vegada amb una elevadíssima conflictivitat social, fruit tant de
la desesperança de la gent que ja ho ha perdut tot com de la
indignació dels que atemorits tenen por de perdre-ho tot. 

 Mentrestant ens trobam sense espais de treball conjunt ni de
concertació ni de complicitat amb els que puguin acordar i
puguin fer possible definir unes pautes mínimes, un treball, un
camí en què tots sense dispersió d’esforços ens hi puguem
bolcar de ple i el temps passa, ens endinsam dins la segona
dècada del segle XXI, sense la confiança de la gent i amb la
desmesurada pressió dels que més tenen i no s’aturen de voler
tenir-ne més, dels que res més els importa que navegar damunt
l’onada de la cobdícia sense límits.

Davant aquesta realitat les institucions i els ciutadans, als
quals representam, tenim la responsabilitat i l’obligació d’estar
a l’alçada d’aquesta situació, de portar estabilitat, credibilitat,
confiança en aquesta nau que sense control navega enmig d’una
mar bravada.

En aquesta cambra ens pertoca demanar-nos i respondre
com podem aportar estabilitat en aquesta difícil situació, com
podem recuperar a l’hora la credibilitat de les institucions de les
nostres illes. Evidentment i primer de tot, garantint a tots els
ciutadans la cobertura social mínima que asseguri que ningú no
es queda pel camí. És cert, no és objecte d’aquesta proposició
no de llei, però la sanitat i l’educació són responsabilitat
exclusiva del nostre govern, de les nostres institucions i, aquí,
no hauria d’haver-hi excuses si el que cercam és garantir present
i poder tornar confiar en el futur, però, en açò, sembla que
malauradament no tots hi estam d’acord. 

Ho hem de fer en segon lloc, si el que perseguim és
recuperar el timó de la nau, des del plantejament de l’equilibri
pressupostari, des del control de la desviació dels comptes
públics, en com assolim aquest equilibri, en com ho podem fer,
fins ara malauradament tampoc no ens hi hem posat d’acord i
així hem vist com el Govern s’ha llançat de cap, sense escoltar

ningú, a retallar la despesa com a única fórmula possible per
disminuir el dèficit i contenir el deute. Hem vist com el Govern
ha convertit la disminució de la despesa pública, la retallada, en
el dogma sobre el qual es basen totes les seves polítiques, com
si no hi hagués més variables que incideixen en la recuperació
econòmica, com si es tractés d’una relació directa i unívoca on
res més s’hagi de tenir en compte. 

Tot, absolutament tot, en aquests moments per al Govern
gira entorn a la retallada de la despesa, el que fa que qualsevol
decisió, qualsevol qüestió estigui bé o malament en funció de si
suposa o no suposa un estalvi, de si suposa o no suposa una
reducció de la despesa, i amb aquesta lògica en aquests
moments es mou el Govern i ens hi vol fer moure a tots i s’han
obert debats. 

Tancar hospitals és una decisió encertada o no? Ens dirà la
dreta “que redueix la despesa pública?”, sí, és cert, gastarem
menys, “idò la decisió és encertada” i per tant, els tanquen. 

Massificar les aules i reduir el professorat és una decisió
encertada o no?, “depèn”, ens diuen, “que redueix la despesa?”,
sí, efectivament reduirem la despesa, “per tant, és una decisió
encertada”, ens diuen la dreta i el Sr. Camps.

Deixar de fer inversió pública és bo o dolent?, “redueix la
despesa?”, sí, "idò així la decisió per tant -segons ens diuen- és
encertada". 

Res més no importa que establir el control de l’equilibri
pressupostari per la via de la retallada de la despesa, ens
repeteixen cada dia. És ben igual els malalts, és ben igual
l’educació dels nostres fills, basta únicament retallar la despesa.
El món gira per al Govern al voltant de si les coses permeten o
no permeten fer retallades, sense mirar res més, sense tenir en
compte res més.

Ho vull deixar aquí molt clar, ningú no qüestiona que no
s’hagin d’equilibrar els comptes públics. El Grup Socialista allò
que qüestiona és que l’equilibri dels comptes públics s’hagi
d’aconseguir per la via exclusiva de les retallades
indiscriminades, per la via exclusiva de la reducció de la
despesa, suposi el que suposi, costi el que costi. 

Per açò mateix volem fer un plantejament diferent. Els
proposam que treballem d’una altra manera, que convertim el
dogma de la retallada en una variable més sobre la qual poder
actuar, els proposam que la retallada deixi de ser un dogma
perquè passi a ser una variable, que hi treballem de manera
selectiva, com també ho farem amb altres variables, com sigui
l’increment dels ingressos. 

Així, de la mateixa manera que entenem que s’han de
produir mesures d’estalvi, els proposam també establir tota una
sèrie de mesures encaminades a incrementar els ingressos,
sempre amb el mateix objectiu, millorar els comptes públics.
Els proposam incrementar els ingressos per tal de poder reduir
les retallades. Volem equilibrar els comptes públics sense la
necessitat de castigar amb tanta duresa els ciutadans.
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Com podem incrementar aquests ingressos? Primer de tot
amb l’establiment dels imposts que menys incidència tenen
damunt el consum, alguns dels quals ja han estat debatuts en
aquesta cambra, l’impost a les empreses més contaminants, a les
rendes més elevades, l’increment de l’IRPF a les rendes més
altes, l’impost de successions, l’impost de transmissions,
l’impost de patrimoni. Parlam de més de 75 milions d’euros
anuals que deixen d’ingressar i, per tant, retallades que podrien
deixar de fer.

En segon lloc, garantint l’entrada a les arques de les nostres
institucions dels ingressos fixats per llei de l’Estat i que en
aquests moments deixam perdre. Parlam tant d’ingressos de
despesa corrent -fons de competitivitat, 240 milions d’euros-,
com també dels ingressos per inversions -inversions estatutàries,
400 milions d’euros cada any que en aquests moments deixam
perdre. 

Molts de diners que estan en joc i que amb ells ens va la
viabilitat dels nostres comptes públics, per açò ens pertoca
defensar-los a capa i espasa, contemplant totes les actuacions
que estiguin a l’abast del Govern per aconseguir-ho sense
descartar cap plantejament d’entrada i no ens diguin que ho
estan fent cada dia perquè malauradament creim que no s’han
atrevit tan sols a plantejar-ho al Sr. Rajoy.

Parlam en total de més de 700 milions d’euros anuals que
podrien ingressar, que hauríem d’ingressar i que no fer-ho ens
obliga, obliga al Govern a llançar-se de ple pel camí de la
retallada indiscriminada, però les nostres propostes no acaben
només aquí, creim de fet que la recaptació impositiva, perquè
sigui efectiva, ha d’anar acompanyada d’una estratègia de xoc,
d’una estratègia basada en plans d’estímul econòmic que,
dissenyats i acordats de manera conjunta entre els sectors
públics i privats, permetin rompre l’espiral viciosa de
devaluació econòmica en què ens trobam immersos.

Els proposam en primer lloc, primer de tot, utilitzar tots
aquests recursos finalistes conveniats amb altres institucions i
ja ingressats a les arques del Govern, malgrat que el Sr. Bauzá
encara no ho sàpiga; els proposam l’adjudicació immediata de
totes aquelles obres que ja estan planificades, pràcticament totes
projectades i algunes fins i tot en marxa. Vostès varen decidir
paralitzar-les sabent que en totes els recursos estan ingressats en
aquesta comunitat autònoma i que fan referència a les inversions
estatutàries corresponents a l’anualitat 2009-2010. Vull insistir-
hi, el Govern té aquests recursos i té l’obligació amb els
convenis finalistes com són d’haver-los d’executar. Parlam de
més de 200 milions d’euros ja ingressats per part de Madrid a la
comunitat autònoma, 200 milions que ajudarien a moure molta
economia.

En segon terme els proposam que ens avancem en les
estratègies d’estímul econòmic que es debaten dins les
institucions europees. Definim des de l’acord polític i social la
selecció de les inversions més adients en innovació, en energia
i en infraestructures. Amb quin objectiu?, amb el d’estar
preparats perquè quan Europa doni el tret de sortida les Balears
siguin la primera regió a proposar i assolir fites d’inversió que
ens aportin competitivitat empresarial i musculatura econòmica.

Aquestes són, senyores diputades i senyors diputats, les
propostes que el Grup Parlamentari Socialista eleva avui a
aquest plenari, un paquet d’actuacions que combinen mesures
impositives deslligades del consum amb plans d’estímul
econòmic a llarg termini; un paquet de mesures que
persegueixen alternar l’execució immediata d’obres amb
recursos finalistes amb la defensa d’aquell finançament que per
llei ens pertoca. En definitiva, un pla d’actuació que proposa
deixar de banda les polítiques econòmiques basades
exclusivament en els criteris d’austeritat, que proposa
abandonar el camí de la retallada indiscriminada, el de la
conflictivitat social i el de l’aturada en sec de la inversió
pública. 

El Grup Parlamentari Socialista els proposa avui amb
aquesta proposició no de llei iniciar una nova etapa en matèria
econòmica on des d’establiment dels grans acords polítics i
socials es conjuguin polítiques d’estímul econòmic amb
mesures d’austeritat selectiva.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari Popular
s’hi manté l’esmena RGE núm. 4429/12. Per defensar-la té la
paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, voldria començar aquest debat amb una petita
introducció, m’agradaria parlar de credibilitat.

Mirin, una persona és creïble quan les seves paraules vénen
acompanyades pels fets, un no té credibilitat quan demana una
cosa que ell mateix ha estat incapaç de fer, un no té credibilitat
quan exigeix als altres el que ell no fa o no ha fet. Sr. Marc
Pons, perdoni que li ho digui, vostè no és creïble, vostè després
de deixar el solar que va deixar a Menorca no ens pot venir avui
aquí a donar lliçons de res. Escolti, és que una persona amb un
mínim sentit del ridícul després del desastre que va deixar a
Menorca, el que faria és no dir res, és callar, seure a l’escó i no
dir res. Vostè no es va acontentar a arruïnar el Consell Insular
de Menorca, que evidentment prou pena passen ara per intentar
resoldre els problemes que vostè va deixar, sinó que va arruïnar
tots els menorquins. Menorca, després de dotze anys de governs
d’esquerres, després de dotze anys perduts, té els pitjors índexs
de les Illes Balears en tot, en aturats, en creixement econòmic,
en consum elèctric, en arribada de turistes, en tot, en tot som els
pitjors, i vostè ens parla avui aquí de dissenyar un pla d’estímul
econòmic?, d’estímul econòmic, vostè? Vostè té la barra de
demanar un pla d’estímul econòmic al Govern?, escolti, i què va
fer vostè quan governava al Consell Insular de Menorca?, quin
pla d’estímul econòmic va fer mentre Menorca se’n enfonsava?
Què va fer?
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 Des de l’any 2001, i vostès ja governaven, el turisme
estranger va anar davallant a Menorca mentre que a Eivissa i a
Mallorca creixia i va créixer fins a l’any 2007. Després del seu
pas i del d’altres que també tenim en aquesta cambra, pel
govern del consell insular, el turisme britànic havia davallat a la
meitat, el turisme alemany havia davallat a un terç, arribava una
tercera part del que havia arribat l’any 2001 i és increïble que
ara un dels responsables d’aquesta debacle, el Sr. Marc Pons,
ens demani que facem un pla d’estímul econòmic, escolti,
impressionant.

I ho diu el mateix que va aprovar un pla director de comerç,
que si no hi hagués hagut un  canvi de govern, avui encara el
sector comercial de Menorca estaria completament estrangulat,
un pla director intervencionista i asfixiador de la iniciativa
privada. Però és que, a més a més, vostès van aprovar un PTI,
una norma territorial que va estrangular perillosament l’activitat
econòmica de Menorca. Vostè és un dels que ens va dur a
Menorca a la línia del precipici, a punt de caure.
Afortunadament, si Déu ho vol, el PTI serà modificat i a veure
si som a temps per recuperar dotze anys perduts a Menorca.

Per tant, la pregunta seria, quan el Sr. Marc Pons parla
d’estímul econòmic, es refereix a l’estimulació que va practicar
a Menorca? És açò el que entén el Sr. Marc Pons com a pla
d’estímul econòmic? Vol estimular les Illes Balears al mateix
ritme que estimulava Menorca? És açò el que vol Sr. Marc
Pons? Escolti, els ciutadans afortunadament són molt
intelAligents i ja el van posar al seu lloc, allà on es mereixia, a
l’oposició. I no només els ciutadans, fins i tot els del seu partit,
que ni tan sols van ser capaços d’aprovar el seu informe de
gestió, ni el seu informe de gestió van aprovar els del seu partit!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

En fi, en fi, Sr. Pons, què vol que li digui?

(Continua la remor de veus)

Sí, sí, impresentable és que vostès, els del PSOE, no van
aprovar ni tan sols l’informe de gestió del Sr. Marc Pons. El que
és impresentable és el que vostès fan!

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

M'agradaria remarcar, per altra banda, el que ja hem dit més
de vint vegades, aquest govern no aplica polítiques
econòmiques basades exclusivament en criteris d’austeritat. Ho
repetiré, ho hem dit moltes vegades, no aplicam exclusivament
polítiques d’austeritat. Aquest govern aplica polítiques
d’austeritat, és cert, de control del dèficit, és cert, i
paralAlelament impulsa polítiques de creixement econòmic. Una
cosa no suposa l’exclusió de l’altra, i aquest govern fa les dues.
Per una banda intenta ajustar els comptes i per altra banda
intenta estimular l’economia privada: Pla d’internacionalització
d’empreses, Llei de mesures tributàries, Llei general turística,
llicències exprés, simplificació administrativa, etc.

Escoltin, si entendre que aquest govern fa les dues coses els
costa tant entendre-ho, que repeteixen una i una altra vegada
que només feim polítiques d’austeritat i de control, no
m’estranya el desgavell econòmic que van deixar vostès després
de quatre anys de govern. Escoltin, prestin més atenció, o en
qualsevol llegeixin les actes i els Diaris de Sessions i ja està.

Sr. Pons, una altra cosa. Sap quina és la millor política
d’estímul econòmic que es pot fer? Jo li ho diré, pagar, pagar!
Sí, sí, pagar els proveïdors, cosa que vostè en el consell insular
tampoc no va fer i el govern anterior ens va deixar 1.400
milions d’euros de factures pendents. I aquest govern ha pogut
pagar ja més de 750 milions d’euros als proveïdors, gràcies al
Pla de pagament a proveïdors, aprovat pel Govern del Sr. Rajoy,
750 milions d’euros que es posen en circulació a Balears. Un
import a què a més a més s’hauran d’afegir els corresponents a
factures pendents per als consells insulars, ajuntaments, etc. Sap
què és el que ja ha pagat el Consell Insular de Menorca de
factures pendents del seu govern? 3,85 milions d’euros. Açò és
estimular l’economia, pagar, pagar, cosa que vostès no varen fer
i que aquest govern ha hagut de fer per vostès.

És conscient idò, Sr. Pons, del mal que ha fet la seva gestió
i la del seu partit als ciutadans de Menorca i del conjunt de
Balears?, n’és conscient? Ara bé, el que més m’ha agradat és
quan el Sr. Pons diu que hem de conjugar les polítiques
d’estímul econòmic amb les de l’austeritat selectiva. Açò de
l’austeritat selectiva deu ser allò que vostè aplicava en el
Consell de Menorca, no? Encara me’n record com era de
selectiva la seva austeritat i li ho pot demanar al Sr. Borràs, que
el té allà dalt, els dinarots que feia, on no hi faltaven les
espardenyes i carpaccio de llagosta i bons vins i tot a compte de
l’erari públic. 

(Remor de veus)

Pot dir el que vulgui, li pot demanar al Sr. Borràs, que
demana també per alAlusions, pot dir el que vulgui, li pot
demanar per què es varen gastar 40.000 euros per fer un informe
sobre la conducció dels anglesos a Menorca, més de la meitat de
l’informe eren fotocòpies de multes. I la conclusió era que atès
que els anglesos conduïen per la dreta, açò podria ocasionar
problemes a la circulació a Menorca. Un autèntic dispendi, un
autèntic malbaratament que van fer vostès a Menorca i aquesta
és l’austeritat selectiva que volen aplicar a Balears?
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Podria posar molts més exemples de la seva austeritat, és per
açò que li deman que si quan parla d’austeritat selectiva es
refereix a poder continuar fent aquestes despeses, que vostè
considerava tan necessàries i que estic ben segur que van
estimular i no poc l’economia a Menorca, o és un altre tipus
d’austeritat. 

Ho veu, Sr. Marc Pons? És el que li dic, no té credibilitat.
Els seus quatre anys en el govern del Consell Insular de
Menorca li ha restat tota la credibilitat. Però tampoc no té vostè
credibilitat quan exigeix al Govern prendre mesures que
estiguin al seu abast per garantir l’arribada de les inversions
estatutàries. Escolti, com pot demanar a l’actual govern valentia
per exigir allò que ens correspon, quan vostè ha estat el
president més blan i més dèbil de la història del Consell Insular
de Menorca. Només una dada, vostè quan va deixar el Consell
Insular de Menorca, el Govern del Sr. Antich devia a Menorca
24 milions d’euros. No sé si els va reclamar mai, però ens
devien 24 milions d’euros. A Eivissa, al Sr. Xico Tarrés, només
n’hi devien 17. Serà que el Sr. Xico Tarrés tenia més mà
esquerra que vostè a l’hora de reclamar el que li devien. És que
vostè ni el Sr. Xico Tarrés va superar ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, jo li agrairia que es referís al contingut de
l’esmena, perquè s’està acabant el temps i no n’ha parlat encara.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Bé. Per posar un exemple, quan vostè va deixar el Consell
Insular de Menorca, la Conselleria de Turisme del Govern devia
a la Fundació Destí 1,2 milions d’euros, corresponents al
conveni de promoció turística 2010 i se’n va anar a més sense
firmar el del 2011. Fa deixar la Fundació Destí en fallida, vostè
i la consellera de Turisme. Però què va fer vostè per defensar els
interessos de Menorca?, on era?, què feia? Tan malament es
duia amb la consellera de Turisme que va ser incapaç de fer-li
pagar 1,2 milions a la Fundació Destí? I ara demana als altres el
que vostè va ser incapaç de fer. No troba que hauria d’estar
empegueït?

I miri, Sr. Pons, repetiré allò que sempre hem dit,
continuarem reivindicant tot allò que el Govern central ens deu.
Reclamarem les inversions estatutàries que facin falta, faltaria
més! Ho feim i ho continuarem més. No ens donaran cap lliçó
en açò. Ara bé, vull fer un petit parèntesi, el més curiós és el
punt número 2 de la seva proposta, on el Sr. Pons demana que
s’adjudiquin les inversions estatutàries corresponents al 2009 i
2010. Sap a qui ho hauria de demanar? Al Sr. Antich i al Sr.
Carles Manera, són aquests els que van gastar els doblers que
efectivament estaven ingressats i els van desviar per pagar
nòmines i despeses ordinàries! És a aquests a qui ho hauria de
demanar! 

(Petit aldarull)

Però, a més, si aprovéssim aquest punt, escolti faci'm un
llistat de proveïdors als quals no haurem de pagar. El que deia
el Sr. President, a qui no hem de pagar per poder fer i poder
adjudicar aquestes inversions estatutàries? Però, a més, escolti,
Decret legislatiu 1/2005, text refós de la Llei de finances, sap
què diu? Miri, l’article 97 “constituyen acciones y omisiones de

las cuales resultará la obligación de indemnizar a la hacienda
de la comunidad autónoma, autorizar y disponer gastos,
reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito, o con
crédito insuficiente o infringiendo de otra manera las
disposiciones vigentes en la materia”. Que és el que vostès
varen fer tot el temps durant quatre anys, gastar i demanar coses
sense tenir els doblers i sense tenir el pressupost. Açò és el que
varen fer vostès. I vostès ara volen que nosaltres facem el
mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi acabant, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sincerament Sr. Pons el que hauria de fer, pel seu bé i pel
del seu grup, és retirar aquesta moció.

Acabaré com he començat, parlant de credibilitat. Diu un
antic refrany cuando alguien te ha decepcionado una vez,
pierde toda credibilidad. Vostès, Sr. Pons i PSOE en general,
han decebut els ciutadans, no una vegada, sinó moltes. Vostès
no tenen credibilitat, l’han perduda tota.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per part del Grup Parlamentari PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Pons, la veritat és que s’ho fa venir bé com sigui, per no parlar
d’allò que realment motiva el debat i ens treu un tema que per
sort Menorca té una institució d’autogovern, maltractada potser,
però la té i a la qual vostè hi va participar durant els quatre anys
anteriors i supòs que li corresponia, li tocava fer oposició. Deu
tenir molts de remordiments per traslladar avui aquí la tasca
d’oposició que hauria d’haver fet vostè durant els quatre anys
anteriors.

Però passem al contingut de la moció que és la que realment
motiva el debat. I en aquest sentit la moció parla de política
general d’inversions, a la qual ja anticip que el nostre grup
parlamentari li donarà suport, pretén instar el Govern de les Illes
Balears perquè faci un gir i abandoni la via monolítica dels
ajustaments pressupostaris i els retalls socials i passi a prioritzar
la via del creixement i de les inversions que reactivin
l’economia. Es tracta, per tant, de reclamar que el Govern faci
alguna cosa més que només quadrar xifres, que fer una política
purament comptable, perquè l’obsessió de què presumeix el
Partit Popular només ens porta que cada dia el quadrament a
zero es faci amb xifres absolutes més baixes. La incertesa, la
inseguretat han gelat l’economia, amb una economia així, els
ingressos cauen i l’administració es veu forçada a ajustar el
desequilibri pressupostari retallant despesa i quan ho fa,
s’incrementa la desconfiança per invertir, baixa el consum i
tornen a baixar els ingressos. I així gira i gira l’espiral
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econòmica de caiguda lliure, una espiral inversa que com el
vinil d’un disc, cada divendres fa una volta i cada vegada la fa
més petita. Açò sí, sempre canta la mateixa tonada, la tonada del
cançoner de l’ortodòxia. 

Cal cercar estratègies per sortir d’aquest símil, d’aquesta
espiral inversa i cal fer-ho amb mesures a curt, llarg i mitjà
termini. I és en aquest sentit que les inversions, a les qual fa
referència la moció, juguen un paper fonamental. Inversions
rendibles econòmicament i socialment, ens diu el vicepresident
econòmic, i clar que sí, però també les retallades que aplica
també haurien de ser rendibles econòmica i socialment:
inversions en capital humà, en formació, en coneixement;
inversions en tecnologia i innovació; inversions a favor de la
modernització dels sectors productius i de la
desestacionalització turística. En definitiva, inversions al servei
d’una espiral de creixement que generi benestar i que sigui
sostenible.

No crec que l’actual hagi de ser una dialèctica entre
creixement i austeritat. Jo crec més bé que hauria de confluir en
un creixement auster i no en una austeritat creixent sense límits.
Ja està bé que durant uns dies, durant les Festes de Sant Joan a
l’ase li diguem somereta. Però vostès des que són aquí ens
diuen, ens parlen d’austeritat quan el que volen dir realment és
empobriment. Austeritat, i el Sr. President ho deu saber molt bé,
per la seva educació franciscana, és un concepte d’opció
personal, de viure amb menys, de necessitar menys; és un
concepte de mesura, de sobrietat, de prescindir de tot allò que
és superflu o ornamental. Açò res no té a veure amb la situació
actual, o és superflu o ornamental tancar dos hospitals?, o
incrementar les ràtios d’alumne per aula?, o eliminar els
programes d’integració o d’ajudes socials? Açò és ornamental?

Però no és la meva intenció quedar reclòs en el debat
economicista, però sí afirmar que aquest economicisme amaga
les nostres misèries ètiques. Quan algú, ell i els seus fills,
queden al carrer sense casa, quan algú no té ingressos ni per
sobreviure, quan algú ja no pot accedir a un centre de salut,
quan passa tot açò, ja no podem parlar de crisi econòmica, ni de
valors financers; hem de parlar de crisis de valors i de valors
humans. I en cap pla d’ajustament, que jo conegui, senyors del
Partit Popular, no he trobat cap mesura per evitar que perdi la
casa aquell que inesperadament ja no pot pagar la hipoteca, o
aquell que ha quedat sense feina, o té la feina però cobra menys
i ha de pagar més IBI i ha de pagar la benzina més cara de
l’Estat pugui vestir i alimentar els seus fills. No he trobat cap
mesura que posi a disposició la multitud de pisos de protecció
oficial per respondre a aquells que queden al carrer. El Govern
sí que sap rescatar els bancs, però no sap rescatar els ciutadans
que queden al carrer. I tot açò ja no és només economia, és
ètica, és allò en què volem basar les relacions entre els
individus, les persones. Aquest hauria d’haver estat el primer
pla, aquest hauria d’haver estat el primer decret llei de mesures
urgents, el primer ajustament. Hauria d’haver estat ètic, per
evitar que les mesures econòmiques superessin els mínims de la
dignitat. 

El segon, el segon pla, el segon decret llei de mesures
urgents hauria d’haver estat el que fa referència a aquesta
moció, la dels ingressos. I en aquest apartat el nostre grup ja ha
explicat mil i una vegada les mesures fiscals que hagués aplicat
i que el Partit Popular, lògicament, no comparteix, no accepta.
No vol els 20 milions d’euros d’un impost de patrimoni. No vol
afectar els que tenen més recursos a través de l’IRPF, o de
l’impost de successions. I no vol recaptar 20 milions d’euros a
través d’un impost ambiental que, mirin per on, els directors
d’orquestra a Alemanya sí incorporen en la seva política
d’ingressos. Però no podem generar ingressos amb només
mesures fiscals. Recordem que la càrrega tributària de cada
illenc és de 7.320 euros per any, 1.500 més que la mitjana
estatal. Els ingressos han de venir també del retorn d’una part
d’allò que els ciutadans de les Illes aportam al conjunt de
l’Estat. I en aquest sentit, mentre que el marc jurídic
administratiu sigui el que és, tenim dos instruments, en tenim
més, també tenim el de retornar tot allò que alguns, els que els
tribunals han dit que eren lladres, ens haurien de tornar els
doblers. Però, a part d’aquest, tenim els instruments del fons de
competitivitat i el nou sistema de finançament de les comunitats
autònomes i tenim les inversions estatutàries i el règim especial
de les Illes Balears.

Aquests instruments no ens faran possiblement ciutadans de
primera a l’Estat espanyol, perquè el dèficit fiscal continuarà
sent brutal. Avui el 14%del nostre producte interior brut se’n va
cada any a Madrid via imposts i no torna, però indubtablement
en aquest context són instruments vàlids i són vàlids, clar, si es
compleixen. No són cap propina, com de vegades es vol tractar,
ni són cap almoina, sinó que fan un poc més justa la
redistribució de càrregues i beneficis. Dos instruments que -
recordem- aporten en el seu conjunt i també amb els convenis
anteriors relacionats amb el conveni ferroviari o de carreteres,
o derivats del compliment de sentències, arriben a 860 milions
d’euros. 860 milions d’euros que no ens treuran de la crisi, però
que haurien evitat molts de sofriments innecessaris als nostres
ciutadans, innecessaris i injusts, perquè eren acords per generar
una redistribució més justa.

Aquestes són les factures que ens deu l’Estat central,
aquestes són les factures! Un deute amb el qual Madrid no ha
complert i el govern actual de les Illes Balears tampoc. De fet,
va jugar intencionadament amb els ciutadans, dient no sabem on
són les inversions estatutàries, els d’abans se les varen gastar,
les inversions estatutàries; no són inversions necessàries, van
arribar a dir fins i tot. Sí, sí, tot açò ens ho van dir i ens ho van
dir aquí. Però, mirin per on, un dia sí que varen trobar les
inversions estatutàries, les van assumir i les van començar a
reclamar a Madrid. Bé, nosaltres volem que les exigeixin a
Madrid, perquè són recursos dels nostres ciutadans i amb els
doblers dels nostres ciutadans no s’hi juga. Perquè són els
doblers de la sanitat, de l’educació o d’una economia més
competitiva. 
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El deute de l’Estat amb les illes, deute que té a veure amb
les inversions que són necessàries per generar dinàmiques
distintes de l’espiral de caiguda econòmica, s’han de reclamar
sense fissures. Per açò esperam que aquesta moció tengui el
suport de tots els grups parlamentaris. I per açò necessita
fortalesa i convicció davant Madrid, però també voluntat de
diàleg aquí, cosa que el Partit Popular evita a tota costa. Sense
Consell Econòmic i Social, sense Consell de Joventut, sense
Consell Escolar, front de l’ètica i el diàleg, el Partit Popular
segueix optant per l’estètica de la gomina i tira per endavant. 

Ja està bé d’intentar consumir el temps parlamentaris amb
iniciatives pictionary d’entreteniment, PNL sobre la central de
compres, sobre la venda de patrimoni, sobre la reducció de
burocràcia en les tasques docents. El temps parlamentari hauria
de centrar-se en una altra prioritat, un pacte d’Estat per fer front
a la situació que vivim marcant els irrenunciables i marcant allò
que és prescindible, perquè si no ho feim només funcionarà al
carrer la incomprensió i el malestar socials derivats d’una
fractura entre les xifres de l’atur i les xifres de la nacionalització
de Bankia. Perquè, com defensa Àngel Castiñeira, en un país
hipotecat dalt a baix, des de les empreses fins a les famílies i els
governs, a més d’infraestructures financeres, fan falta
infraestructures ètiques.

Aquesta seria, des del nostre punt de vista, autènticament
una tasca basada en l’austeritat, aquella que recull els mínims
irrenunciables, exigeix de forma valenta el deute a Madrid, les
factures de Madrid i aposta pel diàleg i el pacte social, tot açò
per aconseguir un creixement auster, sí, i no una austeritat de
creixement i la meitat que ens empobreix cada dia més a tots i
a cada un dels nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. És aquest el primer debat que
tenc amb el Sr. Camps, però és cert que en aquesta cambra,
perquè a legislatures passades havíem tingut l’oportunitat de
debatre en més d’una ocasió, i em sorprèn que sigui vostè qui
construeixi el discurs damunt la idea de la credibilitat. Em
sorprèn perquè se’n recorda vostè, Sr. Camps, a Menorca, quan
sortia amb aquest to histriònic, s’esquinçava les vestidures i
demanava molta infraestructura, un desdoblament de la
carretera general, que tenia un cost de 200 milions d’euros, i
nosaltres els dèiem que les infraestructures s’han de
dimensionar, que és important tenir la capacitat d’ajustar allò
que necessitat amb els costs que tenim?

Se’n recorda el Sr. Camps, quan sortia i s’esquinçava les
vestidures i tot el Partit Popular, i reclamava un dic a Ciutadella
que fos moltíssim més gros del que era ara, perquè volia molta
més infraestructura i costava 200 milions d’euros més del que
realment costa?

Se’n recorda el Sr. Camps, quan sortia, s’esquinçava les
vestidures i demanava un sender en el litoral perquè volia que
el Camí de Cavalls no existís i costava 10, 15 milions d’euros,
i deia és igual, necessitam aquestes infraestructures?

Se’n recorda el Sr. Camps, quan sortia i demanava un
parador nacional amb 10 milions d’euros o la residència de caps
d’Estat amb 10 més?

Sap què hauria passat, Sr. Camps, si li haguéssim fet cas a
vostè? Que en aquests moments el Govern autonòmic deuria
500 milions d’euros més dels que deu.

Si, a més a més, amb el temps que ha passat hagués tocat el
refinançament d’aquest deute, en aquests moments, gràcies a la
seva confiança envers de refinançar a l’1% estaríem refinançant
al 6%, i açò faria, no només açò, que el deute fos molt més gros.
Si li haguéssim fet cas a vostè, sinó que en aquests moments ara
hauríem d’estar asseguts aquí escoltant el Sr. Camps, com dic,
dient que el deute és tot culpa de l’anterior govern, quan haurien
estat ells els que precisament l’haurien provocat.

Però açò va succeir a Menorca, vostè no governava i per tant
el Govern i el Sr. Bauzá s’ha estalviat haver de pagar 500
milions d’euros més. Aquí sí que el Partit Popular, en època de
bonança, governava a tota pastilla i com que governava a tota
pastilla van ser els anys de les grans obres públiques de la Sra.
Cabrer; van construir metros, palma-arenas, prometien òperes
enmig de la mar i tot açò tenia un deute que en aquests moments
s’està refinançant i que està suposant moltíssim deute que en
aquests moments no podem pagar. Açò sí, el discurs de qui és
culpa vostès el tenen claríssim, mirarem aquests tres darrers
anys i a partir d’aquí nosaltres traurem absolutament tots i cada
un dels discursos que avui hem sentit.

I credibilitat, Sr. Camps, no tenia pensat dir-li, credibilitat,
a una persona que tenia l’encomana de treballar pel Sr.
Alemany, posant en valor les feines d’en Matas cada dia que
venia a l’illa de Menorca, no pot pujar aquí dalt i fer el discurs
que li hem sentit fer, no pot pujar aquí dalt i fer el discurs que
hem sentit fer, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... perquè si alguna cosa no té, Sr. Camps, és precisament
credibilitat.

Però no només açò, perquè no consona, Sr. Camps, la idea
del que prediquen amb la realitat que realment ens trobam. En
són conscients que després d’aquest discurs tan dur d’austeritat
que hem anat sentint al llarg d’aquest any, quan acabi aquesta
legislatura fregarem els 7, 8.000 milions d’euros de deute i que
per tant aquest deute serà millor que aquest que vostès es van
trobar? En són conscients que després de tant discurs
d’austeritat acabarem trobant, quan acabi aquesta legislatura, un
deute molt més gros del que vostès han trobat? En són
perfectament conscient d’açò?
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I aquí devora els hauríem de dir, saben per què? Perquè han
renunciat a fer qualsevol tipus de pla d’estímul, perquè han
decidit crear una alarma brutal que fa que, a més a més, ni tan
sols els bancs tenguin la capacitat de confiar amb vostès o, si ho
fan, ho hagin de fer a un interès del 6%. I per aquesta via, per
aquesta via, que no és la que pertoca, ens du en aquests
moments a no trobar aquells punts que haurien de ser els
fonamentals.

Jo he fet una intervenció on els proposava, la mà estesa i els
proposava que tinguessin la capacitat de poder arribar a acords,
que reformulessin de manera conjunta el que els ciutadans ens
demanen, no només austeritat, conjuntament amb austeritat
tinguem la capacitat també de dissenyar plans d’estímul que
siguin efectius, que donin respostes reals i que per tant facin que
la ciutadania de nou recuperi la confiança.

En futbol hi ha aquella figura del jugador de futbol que juga
enmig del camp i que li diuen el destructor de joc, el poses allà,
és igual si sap futbol o no, l’important és impossibilitar que
l’altre equip faci joc o sigui possible fer propostes. Avui n’hi
havia una absolutament de constructiva i vostès han perdut, una
vegada més, l’oportunitat per a, de manera conjunta, tot aquest
parlament tancar un acord, obrir un camí que fes possible
precisament el del treball conjunt.

No ha estat així, aquesta és la seva responsabilitat, tenim tres
anys més per endavant i seguirem veient, malauradament, com
el deute de la nostra comunitat autònoma segueix pujant, com
les dades de l’atur segueixen sent tan pèssimes com han estat
aquestes darreres i com vostès mateixos reconeixen el PIB, la
nostra economia seguirà amb nombres negatius durant molt de
temps. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Senyores i senyors diputats,
passam a votar. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra; cap abstenció; per la qual cosa,
la Moció 3943/12 queda rebutjada.

IV. Compareixença de la Consellera de Salut, Familia i
Benestar Social, per tal de retre compte del compliment de
la moció RGE núm. 3896/11, relativa a política sanitària
(Escrit RGE núm. 3688/12, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista).

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon a la compareixença de la consellera de Salut, Família
i Benestar Social, per tal de retre compte del compliment de la
moció registre d’entrada... -perdó?

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Bé, en qualsevol la votació ja està feta, 24, 33.

... per tal de retre compte del compliment de la moció RGE
núm. 3896/11, relativa a política sanitària, escrit RGE núm.
3688/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. President. Som aquí per parlam de
l’incompliment per part de la consellera de Salut de l’acord
parlamentari de dia 25 d’octubre, aprovat per tots els grups
parlamentaris i que diu: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a mantenir l’acord de tots els grups parlamentaris de
publicar les llistes d’espera quirúrgiques de consulta i de proves
complementàries cada tres mesos, com a mesura de
transparència i informació cap al ciutadà”.

Un punt d’una moció que va ser aprovat després d’una
interpelAlació i d’una moció que parlava, entre d’altres coses, de
les llistes d’espera, de la necessitat de transparència, de tenir
informació, d’uns drets dels ciutadans i que, efectivament,
aquest parlament al llarg de la seva història havia debatut
damunt aquest tema i havia decidit que es publicassin cada tres
mesos. Hem de recordar que el Partit Popular a l’anterior
legislatura exigia a través de proposicions no de llei que es fes
cada mes.

Els ciutadans ja saben el que passa, ja sabem els canvis que
hi ha hagut dins el sistema sanitari i ja saben que la sanitat no
sembla prioritat per a aquest govern. Les darreres xifres oficials
que coneixem són de dia 31 de desembre de l’any passat i en
aquest moment, segons aquelles dades, hi havia més de 14.000
persones en llista d’espera quirúrgica, 2.000 persones més que
el mes de març del 2011, en quasi 500 persones que esperaven
més de sis mesos, amb una demora mitjana de 74 dies, 23 dies
més que el mes de març del 2011. I també sabíem que hi havia
més de 61.000 persones en llista d’espera per a consultes
externes, 20.000 persones més que el mes de març de l’any
2011, i 22.000 persones que esperaven més de dos mesos, amb
una demora mitjana de 60 dies i mig. Per tant, ja eren xifres que
ens demostraven que l’atenció sanitària empitjorava greument
i que posava en situació precària la salut dels nostres ciutadans.

Hem de recordar que el PP, la conselleria va treure una nota
de premsa dient que havia, reconeixent que havia disminuït
l’activitat complementària, havia disminuït les derivacions i que
havia disminuït l’activitat quirúrgica del Servei de Salut, tot
això sense tenir en compte el que passava amb milers de
ciutadans. És més, a la nota oficial de la conselleria, fins i tot,
diguéssim, trobaven que la patologia era banal, la que esperava
més de 180 dies; operar un genoll, operar una espatlla, operar un
maluc o fer una ortrodosi vertebral els puc assegurar que no és
patologia banal, com diu la nota de la Conselleria de Salut,
darrera aquesta patologia hi ha dolor i manca de qualitat de
vida.
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És més, ens varen dir el setembre que prioritzarien, que
augmentarien productivitat, que potenciarien coordinació, que
prioritzarien els malalts; se’n recorden que parlaven d’un
sistema informàtic fantàstic, que es deia Amadeus, per
prioritzar? I Per escollir, escoltin bé, varen dir “quién quiere
que le opere y en qué centro”, això deien en el setembre. Quina
realitat l’actual! Quina realitat!

Vostès han dit mentides, han callat, no hi ha informació,
oculten la informació. És més, ara fa dos mesos, aquí, a través
d’un decret llei vostès varen derogar el Decret de garanties de
temps màxim de resposta o d’atenció sanitària especialitzada
programada i no urgent. Vostès, amb aquest decret, jo ja li vaig
dir, varen vulnerar un article del nostre Estatut d’Autonomia,
l’article 25.3, que 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 segui aplicat un
tractament i a ser informades damunt els seus drets”. Vostès han
derogat aquest decret, amb un gran exemple de cinisme polític,
s’excusen en una normativa estatal que no diu això, una
normativa estatal que l’únic que fa és posar uns criteris marc per
garantir al conjunt dels usuaris del Sistema Nacional de Salut,
però que diu que cada comunitat autònoma, cada servei de salut
concretarà en el seu àmbit territorial les garanties previstes.

Per tant, ningú no obliga ficar-se dins un marc que no
desitgi, el nostre decret de demores està dins el marc estatal i
per tant ningú, ningú no obliga a modificar-lo. Una altra cosa és
que es vulgui modificar per justificar aquesta ocultació
d’informació i no atendre les necessitats dels nostres ciutadans.

Vostès varen rompre, varen derogar, varen anulAlar un
compromís que tenia el Servei de Salut, la Conselleria de Salut
amb el conjunt dels ciutadans, amb donar atenció sanitària i amb
unes determinades condicions de qualitat, 180 dies per a una
intervenció quirúrgica, 60 dies per a una consulta externa i 60
dies per a una prova complementària. Ningú no els ha obligat a
renunciar a aquest decret, però vostès han volgut renunciar al
compromís, han volgut no donar cap garantia al conjunt dels
ciutadans.

Hem recuperat aquest fulletó que va treure la Sra. Castillo,
on, tota orgullosa, assumia un compromís i donava unes
garanties; desgraciadament, ara, el Partit Popular es desdiu i no
vol assumir ni cap compromís ni donar cap garantia als milers
de ciutadans.

A dia 31 de desembre, com hem dit, hi havia més de 14.000
persones pendents d’una intervenció quirúrgica, més de 61.000
pendents d’una consulta externa, ara podríem afirmar que hi ha
prop de 5.000 persones que fa més de sis mesos que estan
pendents d’una intervenció quirúrgica, o més de 130.000 que
estan pendents d’un especialista d’hospital. Si la UGT
denunciava que hi havia 282 persones que a l’hospital de Son
Llàtzer esperaven més de sis mesos, ahir, ahir mateix, aquesta
xifra ja rondava les 700 persones. Per tant, són mostres que poc
els preocupa aquest compromís, aquesta atenció sanitària.

Sra. Consellera, la seva gestió és nefasta i cada dia empitjora
i ja ho saben el conjunt de professionals, ja ho denuncien
obertament els professionals i ja ho pateixen el conjunt dels
ciutadans. Jo ja sé que el que jo li digui no li interessa, però és
que ho diu tothom; CEMSATSE: “Denunciamos que la calidad
asistencial conseguida hasta ahora se ha deteriorado y lo
seguirá haciendo progresivamente. La accesibilidad al sistema
se ha deteriorado gravemente, ya que la lista de espera es
intolerable y dramática, incluso en procesos complejos y
graves. Ya no hay garantía de demora”. Fa quatre dies li han
demanat també que publiqui les llistes d’espera.

Podríem parlar de Manacor, on ja diuen que “El aumento
actual de las listas de espera, actualmente diez meses en
consultas externas y en pruebas complementarias, algunas ya
superan un año”. Uns altres li diuen que no volen participar en
la caiguda del sistema públic de salut. I avui, avui, curiosament
també es denuncia que aquests retards de les llistes d’espera fan
que les proves que es demanen de preanestèsia, caduquen, ja no
aporten dades objectives quan s’ha d’intervenir i que és
necessari repetir-les i duplicar costos.

Per tant, Sra. Consellera, ja no és que no vulgui donar
informació, ja no és que s’amagui, és que tot és un clam en el
sentit que les qüestions estan empitjorant d’una manera molt
però que molt important.

Un e-mail d’un cap de servei d’un hospital públic d’aquesta
comunitat autònoma, on diu: “El bombardeo de reclamaciones
a contestar por las listas de espera ya me he cansado de ser
políticamente correcto y a partir de ahora no las voy a
contestar, se las voy a trasladar al ib-salut -del qual vostè és la
presidenta-. Las reclamaciones sobre listas de espera que las
conteste alguien jerárquicamente superior a mí, a mi entender
ha de ser el ib-salut que es quién ha generado este problema
y quién no pone remedio al mismo, al contrario, con las
medidas que van a implantar, las van a agravar.” I per això es
refereix que dins el pla d’ajust de retalls han decidit vostès,
entre d’altre coses, reduir durant més temps i amb més quantitat
l’activitat quirúrgica aquest estiu.

Per tant, l’escenari de futur és cru per al conjunt de
ciutadans i ciutadanes respecte de la qualitat de l’assistència
sanitària oferta. Vostè deroga drets en salut dels ciutadans; vostè
fa el contrari del que diuen els acords parlamentaris; vostè no ha
fet públiques les llistes d’espera d’aquest passat mes de març
del 2012 i ho ha fet deliberadament, per amagar-se i per a no
donar informació. Si a vostè li preocupa la salut dels ciutadans
comenci per donar informació; els ciutadans tenen drets,
mereixen un respecte i el que no mereixen és que vostès els
donin aquest tracte. Nosaltres demanam que compleixin...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Thomàs, per favor.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

... l’acord parlamentari. Els diaris són un clam, ja ho deien el
mes d’octubre, los recortes del Govern en Sanidad disparan las
listas de espera en las operaciones. Varen aconseguir que tots
els diaris el mes d’octubre de l’any passat ja tenguessin aquests
titulars. 

Rectifiqui, publiqui les llistes d’espera, posi remei a aquest
desastre de gestió en assistència sanitària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Govern té la paraula la
consellera de Salut, Família i Benestar, Sra. Carmen Castro.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Thomàs, vostè sí que és un
clar exemple de cinisme i d’hipocresia. Vostè ens retreu el tema
de les llistes d’espera, quan vostè sap perfectament que ens hem
vists obligats a prendre mesures que no són fàcils, però són
necessàries i el que ens obliga a ficar-nos en un marc no
desitjable i a prendre mesures molt difícils és la situació en què
trobàrem l’ib-salut que ara a vostè tant li preocupa. Vàrem
trobar l’ib-Salut amb més de 600 milions d’euros de deute, ja li
ho he dit moltes vegades. També li he dit moltes vegades que
quan vàrem arribar no estaven assegurades les nòmines del
personal d’Inca ni de Manacor. Comprenc que no li agradi que
li ho repeteixi, però li ho diré totes les vegades que faci falta
perquè vostè sap que això és veritat i sap que per mor d’això
hem hagut de prendre mesures, com li deia, que no són del gust
de ningú.

A més, al llarg de la passada legislatura és quan més es va
pagar a la iniciativa privada i a la sanitat privada en concerts per
disminuir la llista d’espera, pagaments que ara no són possibles
perquè vostè sap perfectament com va deixar el sistema sanitari.
Tot això s’ha hagut de revisar i només tenim un objectiu,
garantir la continuïtat del sistema sanitari, públic, universal i
gratuït, tal com el coneixíem fins ara.

Vostè diu que han augmentat les llistes d’espera. Doncs sí,
evidentment que han augmentat les llistes d’espera, hem hagut
de disminuir l’activitat extraordinària als hospitals perquè no es
podia pagar, li ho repetesc, no es podien pagar ni les nòmines
ordinàries de l’últim trimestre de 2011. Hem hagut de disminuir
les derivacions a la sanitat privada perquè no es podien pagar i
vostè sap que no es podien pagar, i el que hem fet és derogar el
decret de garantia de demora, aprovat per la consellera Aina
Castillo el 2006, que vostè ha tret ara i del qual vostè ara se sent
molt orgullós, i vostè deu saber que la situació quan ella va
aprovar -jo sí que em sento molt orgullosa, d’aquest decret i de
la gestió de la Sra. Castillo, perquè quan ella va aprovar aquest
decret la situació no era la mateixa que ara, i vostè ho sap
perfectament. 

Nosaltres ara ens hem hagut d’adaptar-nos, igual que han fet
la majoria de comunitats autònomes, a un decret de demora, que
va elaborar i aprovar l’exministra socialista, la Sra. Leire Pajín,
un decret que garanteix un temps de demora en cinc processos,
cataractes, cirurgia cardíaca, cirurgia valvular, pròtesi de genoll
i pròtesi de maluc. Hem assumit aquest decret, ens hi hem
adaptat i elaboram un nou decret propi, durant aquest termini de
temps, i complint els termes i incloent una redacció que sigui el
més beneficiosa possible ateses les circumstàncies als pacients.
Quan ho tenguem enllestit continuarà la tramitació pertinent i
sempre pensant en els pacients i garantint l’assistència sanitària
dels nostres pacients.

Jo li deia al principi que vostè és un clar exemple de cinisme
i d’hipocresia. Vostè ara s’ompl la boca demanant llistes
d’espera, demanant transparència, va fer una moció, de la qual
avui don explicacions, sobre el seu compliment, i vostè no diu
que va presentar una moció per instar el Govern que de forma
immediata prioritzés i restablís les ajudes als pacients i
acompanyants que s’havien de desplaçar per rebre atenció
sanitària des de Menorca, Eivissa i Formentera cap a Mallorca.
Aquest és el segon punt de la moció del qual vostè ens demana
el compliment. Vostè presentava prioritzar i restablir de forma
immediata quan vostè era el responsable que els pacients
haguessin de pagar els bitllets. Vostè no és que no complís
l’Estatut d’Autonomia, vostè no complia la Constitució, perquè
durant la seva gestió va consentir que hi haguessin ciutadans de
primera i de segona i vostès, estant en funcions, varen derogar
el conveni, van denunciar el conveni amb AVIBA i varen deixar
el 15 de juny als pacients sense bitllets per desplaçar-se
obligant-los a pagar-los. Nosaltres ho vàrem restablir
immediatament i el 14 de desembre es va firmar el conveni.

Hem demostrat que nosaltres sí que treballem per als
pacients, vostès només treballa de cara a la galeria i l’únic que
vol és fer mal a aquest govern que l’únic que intenta és treure
endavant no només el sistema sanitari sinó la comunitat
autònoma després de quatre anys de gestió irresponsable
progressista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castro. Pel torn de rèplica té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Castro, es tracta de parlar
de l’incompliment d’un acord del Parlament que vostè ha fet
sobre llistes d’espera. No he sentit cap paraula que justifiqui
aquest incompliment del Parlament. Vostè, i el Partit Popular,
pot llevar drets als ciutadans via decret llei, que ja ho ha fet per
no assumir compromisos i per no donar garanties, però vostè el
que no pot fer és vulnerar els acords que ha pres aquesta
cambra. Són dues qüestions diferents.

Vostè lleva drets, a la seva motxilla queda, però el que no
pot fer és vulnerar els acords parlamentaris i tampoc no pot
vulnerar l’Estatut d’Autonomia. Perquè vostè pren les decisions
que pren. Si vostè ha decidit disminuir activitat extraordinària,
disminuir peonades, disminuir l’activitat quirúrgica pròpia del
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servei de salut, són decisions que vostè pren. Ara diu que no
tenien doblers per fer derivacions a institucions concertades,
doncs, d’on treu els doblers per a la Creu Roja i l’hospital Sant
Joan de Déu ara, perquè tancarà dos hospitals, diu. No és veritat
el que dic? Ho ha dit el president, ho ha dit vostè, que ara sí
tenen doblers per enviar a aquests dos hospitals. Però
l’important és que vostè ha de donar assistència sanitària i
empitjora la qualitat assistencial i ho denuncia tothom, sembla
que vostè no se’n tem, perquè hi ha gent que fins i tot ja diu que
el deteriorament és molt greu i que afecta processos complexos
i greus. I no ho dic jo, ho diuen els professionals de tots els
hospitals públics d’aquesta comunitat. Per tant, jo em
preocuparia perquè això no és el que un desitja per als seus
ciutadans. 

Ho torn a dir, a vostè ningú no l'obliga a modificar i derogar
aquests drets. El decret estatal no l'obliga i si no, em digui on,
perquè aquí l’únic que diu és que es crea un marc i es posa un
límit per sobre, però ningú no diu que no es pugui tenir més
baix. És vostè que decideix que no vol assumir ni compromís ni
garantia ni en 180 ni en 60 dies. Vostè prefereix anar-se’n a una
altra banda, però ningú no l’obliga. Per tant, no enganyi, jo llev
el dret, però a més me’n vaig a un marc que m’interessa més,
que em serveix per autojustificar-me perquè el decret estatal, el
que publica el BOE de l’any passat, no obliga ningú a assumir
aquestes dades. I vostè ho sap. 

Vostè el que vol fer és amagar la situació, però és enganyar-
se, si els ciutadans ho saben, els ciutadans saben què passa, que
ja et cridaré, ja et cridaré i no em criden. Què vol induir que tota
aquesta gent se’n vagi a la sanitat privada? Que contracti una
assegurança? Perquè el que pensen recaptar amb les
bonificacions per les pòlisses d’assegurances privades tal
vegada podrien pagar un parell de mesos d’activitat
extraordinària. Ara resulta que de quiròfans, fins i tot, per
llogar, quiròfans que és aquesta festa i malbaratament. Ara hi
vol treure el profit i els doblers. 

Però l’important és que vostè ha vulnerat un acord d’aquesta
cambra i no he escoltat cap argument pel qual vostè vulnera
aquest acord. Si ho vàrem aprovar fa sis mesos, quin motiu hi ha
ara per vulnerar aquest acord? Ja sabem que vostè ha llevat el
dret als ciutadans, ja no vol assumir ni compromís ni garantia,
però parlam d’una altra qüestió. Com a consellera de Salut, que
la seva principal funció és donar assistència sanitària, hauria
d’estar molt preocupada perquè sap que la qualitat assistencial
ha disminuït i s’ha deteriorat de manera molt important, que la
sensibilitat en el sistema baixa i que les llistes d’espera han
arribat a un punt intolerable i dramàtic. 

Per tant, rectifiqui, posi els recursos que siguin necessaris
perquè pel que volen tenen doblers, pel que no els interessa o no
prioritzen no els tenen. Per tant, jo li deman que faci un exercici
de transparència, que deixi d’amagar informació i doni les
llistes d’espera. Aquesta cambra li ho va demanar, ho va votar
i vostè ho vulnera, no sé per quina raó, però ja sabem que no vol
ni assumir ni donar garanties, ha llevat un dret als ciutadans,
però ara també vulnera un acord d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. En torn de contrarèplica té la paraula
la consellera Sra. Castro.

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

Gràcies, Sr. President. Vostè diu que no m’ha sentit cap
explicació, i jo li repetesc el mateix que li he dit abans, vostè no
m’ha escoltat. Jo li he dit que treballam en un nou decret que es
basa en el decret del Govern aprovat pel Govern i per la
ministra socialista i que se seguiran els tràmits adients i que
quan estigui el publicaré. Jo no m’amago de res, som aquí
contestant les seves preguntes i les seves interpelAlacions. I vostè
no presumeixi tant perquè vostè si que va treure drets als
ciutadans d’Eivissa, de Menorca i de Formentera. Vostè va fer
que haguessin ... ja sé que a vostè això no li importa, ja sé que
a vostè això no li importa, però això és el que va fer.

Miri, vostè diu que pel que volem tenim sous i pel que no
volem no, mirad quien habló, per acontentar els seus socis de
govern sí que té sous amb el modificat de Son Espases. Sap
quants de mesos de concert amb la privada i quantes hores
d’activitats extraordinàries als hospitals es podrien pagar amb
els 9 milions d’euros que paguem cada any de més per culpa del
modificat de Son Espases, para adecuar el hospital al entorno
rural y paisajístico? 9 milions d’euros més cada any. 

Una vegada més la mostra del seu cinisme i de la seva
hipocresia ha quedat palesa en aquesta tribuna. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castro. Passam al cinquè punt de l’ordre del
dia que correspon al debat i votació de les proposicions no de
llei.

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 338/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mapes escolars
de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

En primer lloc debatrem la RGE núm. 338/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mapes escolars de les
Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Per defensar-
la té la paraula el Sr. Monerris i Barberá. 

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bon dia a
tots. La planificació escolar és un dels elements primordials de
la programació general de l’ensenyament perquè els seus efectes
incideixen molt directament sobre la ciutadania en general.
Resulta notori, ja que aquesta és voluntat expressa de la
conselleria, que la planificació escolar ha de ser un instrument
al servei de l’educació i de cap manera una finalitat en si
mateixa. Com a instrument de treball ha de ser flexible,
adaptable a les situacions canviants que la societat, com a ens
viu, propicia contínuament. 
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Les noves dades del cens, la variabilitat de l’escolarització,
la repercussió entre les actuacions dutes a terme en cada àmbit
territorial, en cada nivell educatiu, entre altres factors,
determinen la concreció de la planificació escolar en cada
període. Els canvis que es produeixen a la nostra societat al llarg
d’aquests anys, tan necessaris una vegada més, l’adequació de
la demanda escolar a l’oferta que ha de donar la nostra
comunitat autònoma i, per tant, l’elaboració d’un mapa escolar
de les Illes Balears.  

La Conselleria d’Educació i Cultura s’ha de plantejar aquest
repte, tot concretant la planificació de l’oferta escolar no com a
eina definitiva sinó com un document viu capaç de poder ser
adaptat a demandes i variacions necessàries. La planificació
d’aquesta oferta s’ha de dur a terme a partir d’un objectiu
fonamental, que la Conselleria d’Educació i Cultura ha
d’assumir com a principi bàsic i prioritari, que és aconseguir
una millora en la qualitat de l’educació. Aquesta millora ha de
poder arribar a tothom sense cap tipus d’exclusió i ha d’anar
encaminada a cobrir la demanda actual i amb perspectives a
anys vista. Per tant, estaran presents els principis de qualitat i
equitat, dos eixos bàsics que sempre hauran de tenir en compte
a l’hora d’elaborar la planificació de l’oferta escolar. Aquesta ha
d’anar encaminada a cobrir la demanda de la societat actual,
societat caracteritzada per la creixent importància de la
informació i el coneixement del desenvolupament econòmic i
social.  

Aquests principis són compartit per tots els països del nostre
entorn i es resumeixen en els següents objectius educatius
plantejats per la Unió Europea, millorar la qualitat i l’eficàcia
dels sistemes educatius; millorar la capacitació dels docents;
desenvolupar les actituds necessàries per a la societat del
coneixement; garantir per a tothom l’accés a les noves
tecnologies de la informació i de la comunicació; augmentar els
estudis científics, tècnics, artístics tot aprofitant al màxim els
recursos disponibles; facilitar l’accés generalitzat al sistema
d’educació i formació el que suposa un entorn més obert
d’aprenentatge i promoure a tota la població activa la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social; potenciar els lligams a la vida
laboral amb la investigació i el (...) en general; desenvolupar la
millora de l’aprenentatge d’idiomes estrangers; incentivar la
mobilitat i els intercanvis entre els països del nostre entorn.

Tot el conjunt de la societat ha de crear un entorn favorable
per a la formació personal i al llarg de tota la vida, ha de donar
suport al sistema educatiu, ha de ser responsable d’aquest
compromís, però les administracions educatives n'hauran de ser
els principals impulsors. 

Les eines d’actuació han de dirigir-se cap a l’exigència de la
qualitat en l’educació de tots els ciutadans i de tots els sistemes
educatius. Objectius prioritaris han de ser la millora dels
resultats, reduir les elevades taxes de finalització de l’educació
bàsica sense (...) i abandonament anticipat dels estudis. Una
educació de qualitat ha de preveure el marge de
desenvolupament de totes les capacitats individuals, socials,
intelAlectuals i culturals de cada un dels nostres joves.

Per al compliment efectiu del dret de l’educació s’han
d’establir els següents principis: garantir la plena escolarització
de tota la població a les etapes educatives que comprenen
l’ensenyament obligatori i assegurar la llibertat d’elecció de les
famílies; promoure a les etapes no obligatòries totes les mesures
necessàries per assegurar l’escolarització conforme les
demandes dels pares; evitar que cap circumstància
socioeconòmic sigui un impediment, una dificultat per a l’accés
o continuïtat dels estudis. Atendre les demandes de les famílies,
facilitar el seu dret d’elecció i garantir una oferta plural seran
criteris bàsics en la promoció de les places escolars.

En aquesta planificació de l’oferta escolar s’ha de tenir
present l’article 27 de la Constitució Espanyola que reconeix
l’existència d’una xarxa de centres escolars públics i privats.
Allò que (...) el dret de l’educació, va definir aquesta doble
xarxa, al sistema dels concerts educatius amb la finalitat de
poder aconseguir unes prestacions efectives del servei públic i
social de l’educació de forma gratuïta en condicions d’igualtat
i en el marc de formació general de l’ensenyament. Tots hem
d’assumir els compromisos socials amb l’educació i s’ha de
realitzar una coordinació sense cap tipus d’exclusió, d’aquesta
manera les dues xarxes es complementen sense perdre la seva
singularitat. 

Un dels trets definidors de la planificació escolar ha de ser
l’adaptabilitat a la realitat en termes de transformació positiva
d’aquesta realitat. Aquest tret distintiu possibilita la
incorporació de les aportacions que des dels sectors interessats
puguin ser efectuats a àmbits aliens a l’administració educativa.
Així, els sectors participants en la programació general de
l’ensenyament han de ser els primers a fer la seva acció
contributiva al disseny d’aquesta planificació. 

Els òrgans consultius i de participació, Consell Escolar de
les Illes Balears, consells escolars insulars, consells escolars
municipals, hauran de ser elements fonamentals en l’elaboració
de la planificació escolar de les Illes Balears, durant el procés
han de ser elements actius a través de les seves aportacions als
organismes de l’Administració local, consells insulars,
ajuntaments, sectors socials de l’ensenyament i els colAlectius
amb representació dels pares i mares d’alumnes.

Només des de la participació entesa en un sentit ampli i
cooperatiu podrà servir la planificació escolar per establir
progressivament un sistema educatiu equilibrat i de qualitat.
Així, aquest document s’ha d’elaborar tenint en compte els
principis exposats amb la intenció que la informació treballada
arribi a tots els sectors de la comunitat educativa.

Per acabar i atès que s’haurà de tenir en compte que per
elaborar la planificació de l’oferta escolar és necessari fer un
estudi de les característiques i necessitats de cadascuna de les
etapes educatives que marca la Llei 2/2006, de 3 de maig,
aquestes -com és sabut- són l’educació infantil, l’educació
primària, l’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació
professional, ensenyament d’idiomes, ensenyaments esportius,
ensenyaments artístics i educació per a les persones adultes.
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Finalment esperam, atesa la importància i la necessitat de
dur a terme aquesta planificació, el vot a favor de tots els grups
polítics que conformen aquesta cambra. El Grup Parlamentari
Popular presenta la següent proposició no de llei: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
presentar al Parlament de les Illes Balears els mapes escolars de
les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.”

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Monerris. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Cristina Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades. Coincidim en tot el que ha exposat el Sr. Monerris
quant a la definició de mapa escolar i la seva importància en el
sistema educatiu. El que passa és que el mapa escolar en aquesta
comunitat autònoma ja és per escriure’n un article en una revista
especialitzada, per tots els canvis de propostes i les diferents
propostes que s’han fet.

Recordaré simplement el que s’ha aprovat en aquesta
legislatura, per fer alguna cosa, perquè no acabam d’entendre
per què s’ha presentat en aquest plenari, en aquest parlament, un
a proposta que ja ha estat debatuda i aprovada fa dos mesos en
comissió, que va ser presentada, açò sí, per un altre grup polític.

Fa uns mesos, concretament, es va aprovar per unanimitat de
la Comissió d’Educació i Cultura una proposta del PSM-
Iniciativaverds que instava el Govern de les Illes Balears “a
continuar treballant en la redacció dels mapes escolars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per poder-los
presentar al Parlament de les Illes Balears en el termini més
breu possible, tot incorporant-hi les aportacions que hi facin els
sectors que prenen part en la programació general de
l’ensenyament”. 

Les frases “a continuar treballant” i “en el termini més breu
possible de presentació” són precisament introduïdes per una
esmena in voce pel Partit Popular, frases que ara no veim
reflectides en aquesta proposició no de llei.

Esperava que la propera vegada que parlàssim del mapa
escolar seria per fer ja la presentació, però no, hem d’utilitzar el
temps d’aquest parlament per aprovar una cosa que ja està
aprovada. Per què el Grup Parlamentari Popular -em deman,
malgrat que té tot el dret del món a presentar les iniciatives que
trobi oportunes- torna a insistir en aquest tema? És que no es fia
tal vegada del Govern al qual dóna suport?

Sr. Monerris, quan vaig veure que anava una proposició no
de llei del Grup Parlamentari Popular al plenari -aquesta-, vaig
pensar que és que ja tenien el mapa escolar fet i que es feia
l’escenificació, avui es du al plenari, d’aquí a dues setmanes es
presenta en premsa. La nostra sorpresa és que en realitat veig
per la seva intervenció que estem igual que fa uns mesos. Que
és que el Grup Parlamentari Popular pensa que la Conselleria
d’Educació i Cultura no ha de complir el mandat del Parlament
i per això no ha retirat aquesta proposta que va ser registrada
amb anterioritat, és cert, el mes de gener? És perquè no es fia
del seus que continua insistint en aquest tema? 

La proposta que toca avui és que es presentin en aquest
parlament els mapes de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, és a dir, ja ha desaparegut -com he dit- el que
vàrem aprovar el febrer, que és “continuar treballant”, cosa que
pot semblar una bona notícia perquè voldria dir al nostre
entendre que és que ja està fet, però també ha desaparegut la
frase “el més prest possible”, cosa que no sé molt bé com
interpretar, si també com a una bona notícia pel mateix motiu,
ja està fet i no fa falta ni dir que es presentarà el més prest
possible o vol dir que tenim tota la legislatura per endavant per
fer-ho. També hi ha desaparegut la frase consensuada a
comissió “tot incorporant-hi les aportacions que hi facin els
sectors que prenen part en la programació general de
l’ensenyament”, i açò què vol dir, Sr. Monerris?, que no tenen
intenció de consensuar res?, d’incorporar res?

És clar, Sr. Monerris, ens porta a debatre una qüestió que ja
tenim aprovada amb una redacció molt més completa que la que
ens porta avui. Comprengui que aquest fet ens fa dubtar, ens
omple de dubtes.

Potser, però, jo estic equivocada i el motiu d’aquesta
proposició no de llei és que el Sr. Monerris ens aclareixi tots
aquests dubtes que avui li plantejam i pugui donar explicacions
sobre alguns temes que són els que preocupen actualment la
comunitat educativa.

De veritat pensa, Sr. Monerris, que a hores d’ara preocupa
a algú que la passada legislatura el que sigui o quan s’ha tardat
a fer o no fer un mapa escolar a les Illes Balears? Preocupa a
algú que... vostè, per exemple, va fer un mapa escolar, no sé
com es diu, mapa escolar de Menorca, els anys 2003-2007, un
document per cert que jo he solAlicitat per escrit i encara no se
m’ha lliurat. Miri, jo també li puc dir que el primer mapa
escolar, si parlam d’això, si vostè em contesta que (...) es va fer
en aquestes illes va ser de mans del Sr. Llinàs, quan era director
provincial d’Educació, després també se’n va fer un quan
governava el pacte 1999-2003, per açò la proposta del PSM,
nosaltres també ho deim, és continuar treballant, és a dir,
actualitzar els mapes que estan fent.

És cert també...el pacte anterior, en el govern anterior es va
treballar en un mapa escolar i el 2009 es va comprometre aquí
a penjar-ho en la web, aquest mapa escolar que s’havia treballat
i ja estava llest i no es va penjar perquè la crisi econòmica
també supòs que va tenir a veure amb tot açò. És difícil
planificar quan fas un diagnòstic i açò canvia de mes a mes,
però açò està fet i per tant, es pot demanar a l’empresa que ho
va fer per continuar actualitzant o treballant en aquest document
que existeix, no?, i el poden adaptar a la seva planificació.
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El que em fa por és que ara també serà difícil planificar. No
és gens fàcil quan es fa una política de retallades que van
canviant de setmana en setmana. Açò fa molt difícil planificar
res.

De tota manera, sembla, senyors diputats i senyores
diputades, que el Partit Popular no és molt conscient del que
passa en el món educatiu aquest darrer any. Ja veig que si no
s’adonen del que ja s’ha aprovat en aquest parlament fa dos
mesos, com s’han d’adonar del que passa al carrer i als centres
educatius?, jo els ho recordaré. 

Perquè un mapa escolar -em ve bé dir-ho ara-, un mapa
escolar com vostè ha dit és un instrument de planificació i jo no
veig que això sigui el punt fort del Partit Popular en aquests
moments, ni tan sols en infraestructures. Nosaltres vàrem
presentar una proposició no de llei en la Comissió d’Educació
i Cultura, també del 17 de novembre, en la qual demanàvem que
es fes un pla d’infraestructures per a l’any 2012-2013 i varen
votar en contra, després es va aprovar que es faria un pla
quadriennal 2012-2016, que encara esperam que es presenti i ja
hem perdut gairebé un any, però si no són capaços ni de
planificar bé el proper curs que comença d’aquí a tres mesos, ...
Quan va entrar el Govern socialista a la conselleria va haver de
fer ja -fa quatre anys- els grups i les quotes el mes de juliol
perquè no estaven fetes. Ara que tornen governar vostès ens
trobam en les mateixes, si no tenen fets ni els grups, si l’ordre
d’admissió va sortir fa unes setmanes, si les instruccions que
sempre es tenien l’abril o el maig i vostès es varen comprometre
a tenir-les el mes de gener, encara les esperen. Si no saben
planificar a curt termini, ja m’explicaran a llarg termini.

Coincidim que és important planificar, ara, que vostès ho
facin, en açò ja hi tenim els nostres dubtes, perquè només amb
aquest curs escolar, amb aquests mesos ja han perdut bona part
de la credibilitat en aquest sentit.

S’han dedicat a donar respostes a qüestions que no eren cap
problema per als ciutadans, com s’ha demostrat en l’elecció de
la llengua en el primer ensenyament i en canvi no solucionen els
problemes reals.

Quan va entrar la Sra. Galmés, que tant critiquen i de qui
s’ha parlat aquí, ja que són tan donats a mirar pel retrovisor, sap
que es varen trobar els que entraven?, sap quina planificació hi
havia?, quin mapa escolar?, a part d’un informe de mitja pàgina
i cap informació addicional a cap departament ni a cap
ordinador, varen trobar un curs que s’havia de començar sense
planificar, sense quotes de professors, deficiències als centres,
etc. i, per cert, el director general d’aquell temps era l’actual
conseller.

En els primers mesos de govern es va fer el pla
d’infraestructures quan nosaltres vàrem governar que es va
presentar ja el mes de febrer de 2008, amb açò es va aconseguir
passar de 110 aules prefabricades que hi havia a les 60 que
varen trobar vostès. No sé si vostès varen fer el mapa escolar de
Menorca o no, perquè no me l’han passat, però el que és clar és
que els que varen fer les escoles vàrem ser nosaltres.

En conclusió, Sr. Monerris, malgrat que donarem suport,
segons si ens accepten o no, després es veurà, alguna
introducció a la seva iniciativa perquè per nosaltres no quedarà,
li hem de dir que ens sembla desafortunada. En primer lloc,
perquè ja la tenim aprovada, per tant, únicament fa falta que la
facin; i, en segon lloc, perquè esperàvem de vostès unes
propostes més ajustades a la realitat actual que són les que
esperen els ciutadans i les ciutadanes, perquè planifiquin bé el
curs que tenen en mans, un curs en el qual no sabem què es farà
amb l’alumnat que hagi demanat el castellà com a llengua
d’aprenentatge, en què no sabem quants grups hi haurà quan es
posin en marxa retallades anunciades d’augment de ràtios i
d’hores efectives de classe per al professorat, un curs en el qual
ja es fan les preinscripcions universitàries sense saber què
costaran les matrícules; un curs en el qual no han estat capaços
de fer un calendari de pagament del que deuen a les escoles; un
curs en què no sabem què passarà amb l’alumnat que té més
dificultats d’aprenentatge; un curs en el qual la jornada lectiva
d’ESO, un dia té 32 hores setmanals, un altre té 30 hores i
després en torna tenir 32; un curs en què l’oferta educativa de
Formació Professional encara no ha sortit al carrer; un curs en
definitiva en el qual el Consell Escolar de les Illes Balears
quedarà fet una pantomima perquè no pugui denunciar el que
està passant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Crec, Sr. Monerris, que amb el nivell de preocupació i de
contestació que té avui el sector educatiu, és elevant i creix i en
aquest context sempre és positiu, necessari que parlem sovint
d’educació en aquest parlament, però, francament, amb el que
plou repetir un debat, que com s’ha apuntat, tenguérem fa pocs
mesos, quan encara estam esperant que el conseller es digni a
explicar-nos com li han quedat els pressuposts de 2012 després
de les darreres destralades, francament no ho entenem, quan
s’han apuntat tots els dubtes que tenim respecte de l’entrada del
nou curs, dels calendaris, dels recursos que hi haurà dins l’aula,
de com s’arbitraran totes les novetats que han volgut anar
improvisant, no ho entenem. Quan el conseller acaba
d’incomplir la promesa més repetida insistentment en aquest
parlament que no tocaria el salari als docents, quan acaba de
cessar el Consell Escolar i de canviar-ne la composició de
manera unilateral manu militare, no ho entenem. No ho entenia
ni el Sr. Bosch que no hi era al principi, li agraesc que com a
mínim s’hi hagi incorporat, tenc la sensació que ni les Cariàtides
serien aquí si poguessin partir, Sr. Monerris. 
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En definitiva, per no fer la llista, les autopistes de l’educació
es converteixen a sembrar clots i sotracs a les velles carreteres
que ja teníem, quan hi ha vies d’aigua dins el vaixell, la veritat
és que repetir aquest debat no ens sembla d’allò més encertat;
però bé, ja li vàrem apuntar més o menys el que vostè avui
mateix ha dit en aquesta tribuna, hi estam bàsicament d’acord.
Dia 9 de febrer, fa quatre mesos o fa un parell de mesos,
aprovàrem tots instar el Govern a presentar al Parlament els
mapes escolars, era com s’ha dit una proposta del nostre grup i
entenc que arribàrem a una redacció satisfactòria per a tothom.

Per què el vol repetir avui, Sr. Monerris? No ho ha explicat,
jo li ho deman: per què vol repetir avui aquest debat?, per què
ho ha de fer a més un grup que dóna suport al Govern?, no és
només per menjar quota de temps i que no el tengui l’oposició
i per què parlem d’educació, de realment els temes que hi ha al
carrer quan avui el Sr. Bosch ens ha dit que tothom està tranquil
i content i normalitzat? Bé, són dues visions que tenim,
contrastem-les, contrastem-les. 

Això és tot, Sr. Monerris? Això és l’objectiu, el gran
objectiu, el noble objectiu? No se’ls ocorre una manera més
profitosa d’afrontar els reptes de l’educació? Es veu que això de
promoure l’eficàcia i l’economia processal va a redols, no?, Sr.
President, no troba un moment per passar-nos la declaració del
Sr. President del Govern i vostès ens tornen a un debat que
férem fa dos dies. No veu que ens faran glosses, Sr. Monerris?,
que la gent està excitada, irritada, indignada, cansada i que no
vol que ens repetim aquí, que anem per feina?

Per paga comprendrà que l’insistència del PP ens sorprengui
quan precisament el grup popular ens sol dir sovint que no vota
les nostres iniciatives perquè el Govern ja ho està fent. Bé, i si
ja ho hem aprovat, què és una estirada d’orelles al Sr. Bosch? Si
és així, miri, vinga, ho tornarem a aprovar, però si com ens diu
s’hi està fent una feinada, una feinada, doncs no veim per què
l’hem d’instar dues vegades seguides.

De totes maneres la proposta no és la mateixa, i aquí és on
sí vull posar l’apunt, perquè la nostra feia insistència en un
aspecte que en aquest no hi és. Dèiem que s’havia de tenir en
compte el parer de la comunitat educativa en l’elaboració dels
mapes escolars, la participació de la comunitat educativa que és
necessària sempre, però avui més que mai, sobretot si volem
legitimar -legitimar democràticament, legitimar des del debat-
a què dedicam els recursos escassos, per parlar i aclarir sobre
quin equipament s’endurà la prioritat, on o sobre quina matèria,
si volem que el mapa sigui realment un instrument útil haurem
de prendre decisions difícils. 

No ens facin com amb els altres plans, que hi entren... jo què
sé, vàrem demanar tota una sèrie de línies de tren, el PP va estar
encantat, bé, les va posar totes dins el pla de transport, no tot,
però quasi tot, i després ara ho dejecta, se’n riu del pla de
transport aprovat pel mateix govern del Partit Popular.

Si aquest debat en canvi serveix per fer una diagnosi seriosa,
en la qual creguin, haurem de combinar dades complicades dels
equipaments existents, els temes demogràfics, els temes dels
professionals (...) que tenim i passem a deduir una sèrie de
prioritats per a una organització racional, però això, per fer una
eina extraordinàriament útil que poden ser aquests mapes
escolars, ha d’estar pactat amb la comunitat educativa.
Comprendran que el cessament per decret llei del Consell
Escolar hagi augmentat el nostre escepticisme ja de totes les
paraules que es puguin parlar de pactes educatius i mapes
pactats.

Se’n recordarà, Sr. Monerris, que la nostra proposta en
comissió parlava en principi d’implicar els consells escolars de
cada illa. Em va sorprendre que la seva transacció volgués
eliminar els consells escolars, que es referís només a la
conselleria i al Parlament, com si fer el mapa fos una funció
únicament i exclusivament del Govern. Vostès són liberals, però
a estones. Se’n recordarà, Sr. Monerris, que no hi estàvem
d’acord, que per a nosaltres era important que aquests decisions
s’adoptassin des de la participació. Vostè no va transigir
respecte dels consells escolars, però trobàrem una fórmula que
per part del nostre grup venia a dir que hi hauria aquesta
participació. El que diu l’acord és que es durà a terme el més
ràpidament possible -com es deia- “tot incorporant-hi les
aportacions que hi facin els actors que prenen part en la
programació general de l’ensenyament”, jo llegesc “consells
escolars”, no hi són, però la idea és que els actors, tots els actors
de la comunitat educativa hi siguin. 

Aquesta està aprovada per unanimitat en el mes de febrer,
què innova la seva aportació?, que elimina això?, perquè si és
així li votarem que no. Per tant, vull entendre que és que no hi
és, però no que hi sobra. Per tant, jo li demanaria primer que la
retiri, perquè ja ho tenim aprovat i que senzillament digui que
hem refet tots els nostres vots, no?, de lleialtat al mapa escolar
i tiram endavant amb la proposta del febrer i, si no, que
incorpori aquest element de participació, tot i que serà raríssim
que tornem aprovar dos mesos després un acord idèntic a
l’anterior. 

Si no ho fa, la veritat, ens hi abstendrem, perquè vull pensar
que el fet que no hi sigui no vol dir que no l’hi vulguin, però
comprendrà que quan (...) un acord tan poc temps després i que
l’únic que lleva és la participació de la comunitat escolar, doncs
em queda, bé, una prevenció.

També confiava com a mínim hauria entrat més en els
continguts, com li deia la Sra. Rita, que ja ens diguessin per on
treballen, quins són els camins, de què parlam, com poden
afectar les destrals que tenen damunt la taula aquests
equipaments, la programació? Per exemple sobre les aules
prefabricades actuals; si tocaran les escoles de les petites
localitats, les tocaran, Sr. Monerris, les tocaran o no? Quines
zones escolars establiran? Passaran absolutament de la idea de
mobilitat, de proximitat o la premiaran? Premiaran les escoles
en els parcs industrials com al Parc Bit o les integrades a zones
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urbanes consolidades? Avançarem en escoles que agrupin
infantil, primària i ESO o això serà un element que no es tendrà
en compte dins aquesta planificació?

S’han fet molts treballs preparatoris, com s’han apuntat,
parcials alguns, hi ha el mapa escolar, com es recordava, del
conseller Damià Pons; hi ha d’altres treballs que s’han de tenir
en compte, però crec que també, i vostè ho apuntava, hi ha un
afegitó, un element addicional que s’hi haurà d’insistir molt,
tota l’oferta educativa. Quina és la seva ambició en educació
infantil? Ja veig que en 0-3 pràcticament és eliminar-la, com a
mínim de suport extern als ajuntaments com a una cosa
estrictament social. I de 3 a 6?

Què fan comptes fer amb l’educació universitària, amb
l’educació d’idiomes, amb l’artística? Amb l’educació musical,
tot aquest tipus d’ofertes que tenim ara on es mesclen distints
esquemes? La formació professional?

Contribuirà la reflexió del mapa escolar a la clarificació
competencial als ajuntaments i a la formació no reglada o se’n
desentendrà?

Res d’això hi ha a la proposta, que em pareix normal en una
primera, però ja una segona que ho faci d’una manera oberta i
sense un debat que hi entri no ho acabam d’entendre.

Si un la llegeix, Sr. Monerris, i estic content que la primera
intervenció no hagi anat per aquí, tal vegada és que es reserva
per a la segona, el que pareix és que vol dedicar un temps a fer
retrets a l’anterior Govern, perquè, francament, diu el seu text:
“Els partits de l’esquerra sempre fan bandera de què la seva
prioritat és l’educació i la cultura. Fets objectius com aquests
demostren que la seva estima per la formació”, no diu res més,
ni tan sols hi ha punts suspensius; “demostren que la seva
estima per la formació” què? Com a mínim acabin les frases, la
setmana passada vàrem haver de sofrir que ens diguessin que no
teníem preparació parlamentària tot el nostre grup i vostès ens
venen amb arguments sense acabar les frases. Jo no ho diré, jo
crec que errors en comet tothom, jo no tenc l’actitud d’un cadell
mal educat, per tant no aniré per aquí. Però, què volia dir? Què
volia dir? Que no apreciam realment l’educació? Perquè si
nosaltres no l’apreciam des de l’esquerra, i el remet a la història
d’Europa sobre qui ha posat en marxa tota l’educació pública
universal arreu, però deixi anar si nosaltres amb la nostra
inversió, a nivell d’inversió per habitant, no apreciam l’escola
pública o l’escola, en formació en general, què deu ser el Partit
Popular que, d’ençà que ha entrat, ha llevat de per tot?

Jo crec que en tot cas, si ho volia dir a la intervenció ho
digui, si volia dedicar un temps a l’anterior Govern li ho
dediqui, però manca finezza en aquest tipus d’argumentacions
proposats a la proposició no de llei, permeti que li digui, Sr.
Monerris.

De totes maneres jo crec que en qualsevol cas vostès sí que
estan dinamitant totes les promeses de la formació que havien
fet, promeses en escoles, en formació, en investigació, en 0-3,
en educació musical, en educació artística, en salaris, en
qualitat, en participació, en consens, hi ha un reguitzell de
propostes del Partit Popular quan trobava a l’anterior legislatura
que gastàvem massa poc en educació, ara troba que gastàrem
massa, la veritat és que el canvi és complet, i jo crec que hem
d’intentar recuperar aquesta prèvia, perquè per fer un mapa
escolar que ho valgui, que serveixi per a qualque cosa, s’ha
d’inserir dins un clima de redacció consensuada de prioritats. I
avui realment tenen la comunitat educativa completament
esverada.

Jo crec que la societat sencera, com s’ha vist amb la seva
enquesta sobre la llengua d’ensenyament, sobre la idea i
l’obsessió de segregar els alAlots per llengua i encara no sabem
com ho resoldran, amb quina carta, amb quina llengua
s’adreçaran a tota l’aula, a tots els pares de tota l’aula, si ja tot
ho faran bilingüe, arreu, o seleccionaran els nins per llengua; el
Partit Popular ha acusat BILDU de segregacionisme perquè fa
un llistat o perquè promouen demanar qui és que vol les cartes
en eusquera, per tenir un llistat de qui vol les cartes els
euzkalduns, no sé si és molt encertat, però hi ha una crítica del
Partit Popular a Euzkadi enorme per aquesta segregació
lingüística, i en canvi, em dóna la impressió que vostès la volen
dur dins l’aula amb els nins petits.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per tant, crec que intentin canviar aquesta actitud i aleshores
anem a intentar pactar entre tots les prioritats i aquests mapes
escolars.

L’anim que ens apunti si acceptarà una esmena on quedi clar
que hi haurà una participació dins la seva redacció i si no ja li he
dit quina serà la conseqüència amb el nostre vot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del grup proposant té la paraula
el Sr. Monerris.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sr. President, per una qüestió d’ordre. Basant-me en els
articles 79.1 i 174 del Reglament, deman la paraula, molt
breument i amb tot respecte, per fixar la meva posició sobre la
proposició no de llei presentada.

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, per favor.
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EL SR. LLETRAT:

La fixació és de grups parlamentaris, no és de diputats en
concret.

EL SR. PRESIDENT:

Crec que el Sr. Lletrat m’ho ha aclarit, jo ja pensava que era
així, però la fixació pertany als grups parlamentaris, no a cada
un dels diputats de la cambra. Per tant, no té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Bé, jo reivindic ...

EL SR. PRESIDENT:

No, no té la paraula, no seguim més.

I passam al torn d’intervenció del Sr. Monerris.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Quant a la resposta del Partit
Socialista, la Sra. Cristina Rita, li volia recordar que ella sempre
actua d’aquesta manera, sempre demanant coses que no van fer
quan ells van governar i sempre amb un esperit de catastrofisme
de què si açò anirà tot malament, que tot és una falsa
planificació, que el Partit Popular no sap planificar, que
tancarem les escoletes de 0-3 anys, o sigui un catastrofisme
impressionant, Sra. Rita. Jo no l’entenc, vostè sembla que és
una persona més positiva.

Parla, perquè quan la seva rèplica, després parlarem del Sr.
Alorda, en el poc temps que el Partit Popular ha estat governant
no pot presentar mai un mapa escolar com nosaltres volem
presentar, mai, vostè sempre pensa que nosaltres en un any
farem el que vostès en quatre anys no varen fer; el juliol del
2009, li record que en respostes de la llavors consellera
d’Educació, Sra. Galmés, a una pregunta del Grup Popular en
el Parlament, es comunicava que els mapes escolars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera estaven en fase de
final de disseny de la web de la conselleria i que tot just es
poguessin acabar en format, en contingut, es farien públics.

En teoria, i també d’acord amb informacions oficials,
aquests mapes escolars s’havien integrat amb les esmenes
formulades pels diferents consells escolars de les Illes Balears,
tot amb l’objectiu i premissa que el mapa escolar fos dinàmic i
fàcilment modificable cada any.

La versió preparada per la Conselleria d’Educació havia
estat disponible a la pàgina web, havia d’estar disponible el
juliol del 2009, per tant duen un considerable retard. Consultada
aquest recurs a internet no ha aparegut mai penjada a la web, per
tant no vingui vostè dient que vostès van planificar bé, ni molt
manco.

Va finalitzar l’anterior legislatura i el Govern del tripartit no
va publicar cap mapa escolar.

A la legislatura 2003-2007, es va redactar, com vostè va dir
molt bé, el mapa escolar de Menorca, és l’única cosa que s’ha
publicat des d’aquest moment, en aquest sentit.

Un pla d’infraestructures, Sra. Rita, no és un mapa escolar,
ni molt manco, s’ha de saber què és un mapa escolar, per tant no
és açò el que nosaltres demanam. I com he dit abans, vostè
sempre fa un catastrofisme que nosaltres no compartim i que
nosaltres el que volem és posar les bases per a una millor
educació dels nostres alumnes.

Quant a la intervenció del Sr. Alorda, el Sr. Alorda doncs
sempre empra aquella frase que diu “és que jo no ho vull dir”,
però ho diu, no ho vull dir, però ho diu, per tant les
característiques que dóna és el mateix que li dic a la Sra. Rita,
repeteix sempre les mateixes coses, que nosaltres en el
catastrofisme, que no funcionem bé, que retallam per tot i que
no volem consultar els consells escolars. Jo crec que ho ha dit
ben dit i ho ha dit ben especificat, a la proposició no de llei, per
tant, Sr. Alorda, no diré que no perquè, si rectificar és de savis,
dir que sí que s’han de consultar els consells escolars, com bé
ha dit abans.

I ja per acabar, em sorprèn que protestin per tots els ajusts
que estam fent en educació, amb una cosa que quan estan callats
durant tants anys, mentre suspeníem tots els exàmens que ens
han fet damunt la qualitat de la nostra ensenyança.

I jo l’únic que li voldria dir, Sr. Alorda i Sra. Rita, és que
vostès han tengut ocasió de tot això que han dit aquí poder
plasmar-ho a un document i van tenir ocasió quan es va
proposar per part del Partit Popular fer un pacte per l’educació,
i vostès, en resposta a aquesta oferta que va fer el Partit Popular
per a un pacte per l’educació en el qual això hi entra de ple,
vostès la van rebutjar, vostès es van aixecar i se’n van anar.
Quina credibilitat ha de tenir el Partit Popular de què vostès
volen un consens, que vostès volen arreglar les coses si quan els
vam donar ocasió vostès se’n van anar i van dir adiós, muy
buenas, a la segona proposició no de llei?

(Alguns aplaudiments)

Per tant, creim, per tant, Sr. Alorda, crec que han tengut
ocasió i l’han desaprofitada. Per tant, li dic, ajudi’ns i votin a
favor d’aquesta PNL perquè val la pena per al futur de tots els
nostres alumnes i tot pensant que tots els esforços que han de fer
els polítics en aquests moments és procurar augmentar el nivell
acadèmic dels nostres estudiants, cada un en el seu sector de
responsabilitat. I sobretot pensar, Sr. Alorda, Sra. Rita, que
després de l’escola en majúscula, fora ens espera també la vida
també en majúscula, i en això és en el que hem de formar,
educar els nostres infants i dedicar els nostres. Per tant, els
demana que es posin, com diuen els mallorquins, fill a l’agulla
i encara que no siguin en el pacte ajudin amb un vot positiu a
aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies i bones tardes.

(Alguns aplaudiments)
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sí, bé, feim un recés d’un minut, Sr.
Monerris.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Bé, s’accepta aquesta modificació i una
vegada acceptada estam en disposició de votar. Passam a votar.
Votam.

57 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

(Aplaudiments)

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 2923/12,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni de carreteres.

Finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
2923/11, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni de carreteres.

Per part del Grup Parlamentari Popular, per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El passat 2 de desembre del
2011, el Govern de les Illes Balears designà els representants de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a les comissions bilaterals mixtes de programació, seguiment i
control dels diferents convenis signats el 21 de gener de l’any
98 i el 12 de març del 2004, amb l’objectiu d’instrumentar la
colAlaboració entre el Ministeri de Foment i el Govern de les
Illes Balears en matèria de carreteres, tal i com és públic al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquesta passa ens demostra , una vegada més que el Govern
del Partit Popular fa feina de valent des del primer dia per
aconseguir les inversions estatals que ens pertoquen i a les quals
tenim dret per poder desenvolupar les infraestructures
necessàries per al conjunt de la societat de la nostra comunitat
autònoma, infraestructures que fa molts anys defensam des de
les Illes Balears, això sí, uns les hem defensat més que uns
altres. Per això, avui veiem més prop el dia que aquestes
inversions puguin ser una realitat a la nostra comunitat
autònoma.

L’Estatut d’Autonomia atribueix a la comunitat autònoma
de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de
carreteres, ja que no tenim carreteres integrades a la xarxa
d’interès general de l’Estat. Aquesta situació ens fa diferents
com a conseqüència de la insularitat i ens planteja una sèrie de
problemes de finançament per a la realització d’obres
d’infraestructures viàries per al desenvolupament de la xarxa de
carreteres de les nostres illes. Aquests problemes financers fan
que sigui necessària l’aplicació de polítiques de compensació,
tal i com s’estableix a l’article 138.1 de la Constitució
Espanyola, amb les quals l’Estat pot finançar determinades
carreteres que consideri d’interès general, malgrat aquestes no

formin part de la xarxa de carreteres estatals, tal i com es regula
a un precepte introduït a la Llei 12/96, de pressuposts generals
de l’Estat per al 2007.

Per aquest motiu, el 21 d’abril del 1998, i amb un Govern
del Partit Popular, es va subscriure un conveni de colAlaboració
entre el Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears,
també un Govern del Partit Popular, per al finançament i
l’execució de les obres per fer les carreteres de la comunitat
autònoma.

Com a conseqüència del desfasament entre les previsions del
conveni i el ritme real d’execució, va ser necessària la signatura
d’un segon conveni de carreteres per poder recuperar les
partides necessàries imprescindibles per poder fer les millores
necessàries de la xarxa de carreteres a les nostres illes. I va ser
en aquest sentit, el 12 de març del 2004, també amb un Govern
del Partit Popular, quan es signà un nou conveni de carreteres en
el marc dels acords existents entre el Govern central, Partit
Popular, i el Govern de les Illes Balears, i respectant els termes
prevists al conveni de l’any 98, el qual quedava vigent.

Cal manifestar la gran importància de la signatura d’aquests
dos convenis per a les nostres illes, pel fet que aquests suposen
una inversió estatal d’aproximadament 333 milions d’euros, que
no sempre ha estat defensada amb la mateixa intensitat per part
de les institucions públiques de la nostra comunitat autònoma,
depenia de qui governava: quan governava el PP es defensava
molt, quan governava l’esquerra no es defensava gens. El
problema ha estat que el Partit Socialista ha estat un vertader
obstacle des del primer dia en l’arribada d’aquesta finançació a
les nostres illes, aquesta ha estat la realitat. D’aquesta manera,
després que es produís el canvi de Govern a Espanya l’any
2004, el nou Govern socialista del Sr. Zapatero donava llargues
als legítims interessos generals de les Balears, amb la clara
complicitat del PSIB-PSOE que callava i donava excuses
barates per tal de no reclamar els doblers que ens corresponien
per llei.

Després que el Govern fes el requeriment de les partides
dels convenis en nombroses ocasions i per totes les maneres i
procediments i vies conegudes, la ministra, Magdalena Álvarez,
va decidir resoldre unilateralment els convenis de carreteres
protagonitzant un dels atacs més ferotges en contra de la nostra
comunitat i dels nostres interessos legítims. Allò que va ser una
cacicada sense precedent per part d’una nefasta ministra, que
posteriorment seria cessada del seu càrrec per la seva manifesta
incompetència, va fer trontollar els fonaments més sòlids del
nostre estat de dret. Però afortunadament l’Estat de dret és ferm
i inexpugnable i sap reaccionar davant dels abusos de poder que
es puguin produir des de qualsevol institució o des de qualsevol
autoritat pública.

El Govern de la comunitat autònoma del Partit Popular
immediatament interposà recurs contenciós-administratiu
davant l’Audiència Nacional en contra de la resolució del
secretari d’Estat d’Infraestructures i Planificació, del Partit
Socialista, dictada per delegació de la ministra Álvarez, amb
què es donava la resolució de manera abusiva dels convenis de
carreteres. L’Audiència dictà una sentència que estimà
parcialment el recurs de la comunitat autònoma, la qual suposà
el reconeixement judicial de la vigència i la plena efectivitat
dels convenis de colAlaboració de l’any 98 i 2004 en matèria de
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carreteres. Això suposà la primera bufetada dels tribunals a la
política de bloqueig sistemàtic del Partit Socialista i de la
complicitat del PSIB-PSOE aquí a les Illes Balears. 

No satisfets amb la sentència, el Govern del Partit Socialista
va tornar a arremetre en contra de les Illes Balears amb el recurs
de cassació que interposà davant el Tribunal Suprem, amb el
qual es volien anulAlar els efectes de la sentència de l’Audiència
Nacional que reconeixia la plena validesa i l’efectivitat dels
esmentats convenis. Tot aquest rosari d’intents de bloqueig per
part del Govern central del Partit Socialista culmina amb
l’esperada sentència del Tribunal Suprem, de dia 8 de març de
2011, on l’alt tribunal finalment confirmà la sentència de
l’Audiència Nacional, rebutjant el recurs de cassació interposat
per l’Administració General de l’Estat del Partit Socialista,
determinant mitjançant sentència ferma la plena validesa i
l’efectivitat dels convenis de carreteres.

Així mateix, cal destacar que el Tribunal Suprem confirmà
que el mecanisme procedimental al qual s’han de sotmetre les
parts per a la resolució de discrepàncies que puguin sorgir en
l’execució dels convenis, és mitjançant la Comissió bilateral
mixta de programació, seguiment i control, òrgan que té entre
altres les funcions de resoldre els problemes que pugui haver-hi
d’interpretació i de compliment dels convenis. És a dir, s’ha de
fer mitjançant els organismes prevists en els convenis, mai amb
una resolució unilateral per part d’una de les parts del conveni.

Però vull lamentar profundament el fet que després de la
sentència del Tribunal Suprem fos notificada a la comunitat
autònoma el passat 18 de març de 2011, el Govern del pacte la
va amagar amb nocturnitat i traïdoria, posant de manifest la seva
por al judici de la ciutadania i la falta de transparència més
absoluta per ocultar una realitat que tard o d’hora veuria la llum.
El fet era que estàvem a les portes d’unes eleccions i havien
d’amagar la seva derrota, havien d’amagar la seva vergonya, fet
sense dubte digne de reprovació per part d’aquest parlament. El
Partit Socialista havia perdut la seva batalla política als tribunals
i els ciutadans de les Illes l’havien guanyada, i això ho demostra
encara més la desídia del Govern del pacte que en quatre anys
no va fer cap esforç en donar solucions a aquesta qüestió, ja que
en quatre anys no varen ser capaços ni tan sols de renovar els
representants de la comissió mixta, els quals eren nomenats pel
mateix govern anterior. Ja em diran vostès quin interès tenien en
desbloquejar aquesta situació i reclamar les inversions en
carreteres. Mentre el Govern del Sr. Zapatero s’encarregava de
destrossar el Codi Civil i la Llei de procediment administratiu
comú, l’esquerra d’aquestes illes beneïa l’espoli del Govern
central, amb l’argument que el PP únicament volia destruir el
territori, no sé si se’n recorden. Curiosament el mateix argument
que utilitzen a dia d’avui. És a dir, l’argument demagògic de
sempre que fan servir quan no tenen res més per defensar ni per
dir, argument de què per cert, s’obliden cada vegada que
governen, perquè si els hem de recordar el que vostès estaven a
punt de fer al final de la legislatura amb el segon cinturó de
Palma, botant-se els informes d’impacte ambiental, resulta que
ni tan sols saben complir les seves pròpies consignes. 

Per això nosaltres hem presentat aquesta proposició no de
llei, on reclamam que el Parlament de les Illes Balears mostra
la seva satisfacció pel contingut de la sentència del Tribunal
Suprem de 8 de març, relativa als convenis de carreteres; un
motiu que ha de ser de satisfacció compartida per part de tots els
membres d’aquesta cambra. Tampoc no podem passar per alt la
situació per la qual el Govern de les Illes Balears va ocultar, va
amagar aquesta sentència i, per tant, aquesta és una situació que
va produir un perjudici important per a les nostres illes i
consideram que és rebutjable. I el tercer punt, també és
important, "el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears i el Govern de l’Estat a nomenar els
representants a la Comissió bilateral mixta de programació,
seguiment i control dels convenis de carreteres, per tal que a
l’execució de l’esmentada sentència es produeixi el compliment
dels compromisos establerts en els convenis relatius als
compromisos de pagament per part del Govern de l’Estat per un
import de 333 milions d’euros". 

Des del Partit Popular s’està fent la feina, el Govern està
fent la feina i s’està lluitant i negociant per tal de donar
compliment a aquesta sentència. Per això estam orgullosos per
part del Grup Parlamentari Popular d’aquesta tasca i estic
convençut que això serà una realitat més aviat del que ens
pensam.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rubio. Per part del Grup Parlamentari Socialista
es presenta l’esmena RGE núm. 4447/12. Per defensar-la té la
paraula el Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. La proposició no de llei que
s’ha presentat pretén en un del seus punts la reprovació, el
rebuig, com ha dit el diputat del Partit Popular, la reprovació de
l’anterior govern pel suposat perjudici causat als interessos de
les Illes Balears. El mecanisme és com a mínim dubtós, ja que
entenc que el Parlament no pot reprovar els anteriors governs.
Per tant, vull que consti la protesta del meu grup per la
utilització espúria de la majoria parlamentària del Partit
Popular.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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Passem a la proposició no de llei. El primer punt diu "el
Parlament mostra la seva satisfacció pel contingut de la
sentència del Tribunal Suprem de 8 de març de 2011, relativa
als convenis de carreteres de les Illes Balears", "mostra la seva
satisfacció". La sentència falla literalment i en exclusiva, aquí
la tenc, que “debemos declarar y declaramos - el Suprem- no
haber lugar al recurso de casación interpuesto por el abogado
del Estado y por el letrado de la comunidad autónoma de las
Islas Baleares, contra la sentencia a la sección octava de la
sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional, de 22 de enero de 2008".

Per tant, es desestima el recurs de la comunitat autònoma
que pretenia que es declaràs l’obligació de l’Estat a pagar 333
milions d’euros pel conveni de carreteres de 1998 i 2004. El
Suprem desestima explícitament en els fonaments de dret
aquesta pretensió i confirma la sentència de l’Audiència
Nacional de 22 de gener de 2008, recorreguda per la comunitat
autònoma, per nosaltres, que obliga les parts, Estat i comunitat
autònoma, a dirimir les seves diferències en la interpretació del
conveni de carreteres, en el si de la comissió bilateral mixta.

Per tant, és una sentència desfavorable a la comunitat
autònoma. Desfavorable als interessos que defensaven des de la
comunitat autònoma, explicats en el recurs que va presentar
l’Advocacia de la comunitat autònoma per tal que es pagassin
íntegrament els 333 milions d’euros, per la qual cosa si és
desfavorable a aquests interessos, no entenc la seva satisfacció
del seu contingut, a no ser que es vulgui que la sentència digui
el contrari d’allò que diu. S’ha fet creure de forma repetida que
la sentència obliga directament a pagar a l’Estat els 333 milions
d’euros del conveni, quan ambdues sentències, la de
l’Audiència Nacional i la del Suprem, rebutgen la pretensió de
la comunitat autònoma que es produís aquest pagament. Si
vostès estan satisfets per aquestes sentències, nosaltres no. Per
això les vàrem recórrer, la vàrem recórrer davant l’Audiència
Nacional i davant el Suprem, amb un resultat absolutament
igual.

No hi va haver cap complicitat, Sr. Diputat, amb el Govern
central, tot el contrari. El Govern de les Illes Balears va
defensar la posició mantinguda davant el Suprem per
l’Advocacia de la comunitat autònoma, amb un recurs presentat,
rebutjat com ja li he dit, però presentat i defensat que es
pagassin íntegrament els 333 milions d’euros que figuraven en
el conveni. En qualsevol cas esperam que els membres de la
comunitat autònoma a la comissió bilateral mixta esmentada
continuïn defensant el pagament del conveni.

El punt segon. No va causar cap perjudici a la comunitat
autònoma, ja immediatament després de conèixer la sentència
del Suprem, això vostè ho sap, es va solAlicitar formalment la
convocatòria extraordinària i urgent de la comissió bilateral
mixta, d’acord amb la clàusula vuitena del conveni de carreteres
de 2004. Els perjudicis, si volen que en parlem, de la comunitat
autònoma, vénen del greu enfrontament entre el Ministeri de
Foment i la seva conselleria, arran de la gestió que va fer del
contingut dels convenis. El ministeri argumenta, segons les
sentències, que va rescindir de forma unilateral els convenis
perquè la comunitat va cometre entre altres incompliments: a)
Licitar les obres previstes als convenis sense respectar els
pressuposts, ni els terminis; b) Licitar les obres previstes en el
conveni sense comptar amb la prèvia supervisió del projecte pel

Ministeri de Foment; c) licitar i adjudicar per part de la
Conselleria d’Obres Públiques, obres que d’acord amb el pactat
en els convenis corresponia licitar al Ministeri de Foment.
Posaré un exemple, els convenis de carreteres 1998 i 2004
proveïen a Eivissa de les actuacions nou accés a l’aeroport i
desdoblament Eivissa-Sant Antoni, que sumaven un pressupost
de 8,64 milions d’euros. Estava prevista a la seva licitació els
anys 2008 i 2010. Es varen licitar el 2005, conculcant el termini,
el pressupost i el sistema de finançament prevists en el conveni.
El pressupost total de l’adjudicació dels contractes va passar
dels 8,64 milions d’euros esmentats a 159,57 milions d’euros -
però no acaba aquí-, que traduït al sistema de finançament
actualitzat, el president deia avui contestant a la nostra portaveu,
li deia “vostès varen gastar el que no tenien”. Bé, vostès per
pagar 159,57 milions d’euros varen utilitzar un sistema de
finançament que es diu peatge a l’ombra. Saben vostès què
costaran les autovies d’Eivissa al final del termini de peatge a
l’ombra? Recordin, en el conveni 8,64 milions, s’adjudiquen per
159,57 i al final dels 25 anys 524 milions d’euros a pagar, 524
milions d’euros a pagar!

(Remor de veus) 

Punt tercer. La proposició no de llei és de 7 de setembre de
l’any passat. Vostè ha dit que el Govern ha nomenat els
representants a la comissió bilateral mixta i per tant, no té sentit
instar el Govern a fer una cosa que ja ha fet, no té cap sentit. I
és segur i vostè...

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Vostè me confirmarà Sr. Rubio que la comissió bilateral
mixta ja s’ha reunit, m’imagín que ja s’ha reunit, perquè el
mateix conveni diu que s’ha de reunir de manera ordinària cada
tres mesos. És a dir, que ja toca quatre vegades des que vostès
governen, que s'hagi reunit la comissió bilateral mixta.

El nostre grup parlamentari ha presentat una esmena a la
proposició no de llei que solAlicita que els doblers que
s’aconsegueixin, no sabem si seran els 333, tant de bo que sí!,
milions d'euros, els que s’aconsegueixin en el si de la comissió
bilateral mixta, vagin a rescatar les concessions de les autovies
d’Eivissa. Per què? Ja ho he avançat una mica, però els ho
explicaré millor. La comunitat autònoma paga, i no em diguin
que no és veritat, segurament el conseller ho ha hagut de pagar
i ho sap, la comunitat autònoma paga cada any de mitjana 21
milions d’euros a les concessionàries d’Eivissa com a cànon, 21
milions d’euros de mitjana cada any. És a dir, al cap de 25 anys
haurem pagat més de tres vegades el cost de les obres
d’execució de les carreteres, quasi quatre vegades. És un
mecanisme diabòlic i insostenible, sobretot en un entorn de
recessió i de contenció de la despesa. Pagar 524 milions d’euros
per unes obres adjudicades per 159,57 milions d’euros és
directament insuportable i contradictori amb els brutals retalls
que ha iniciat el Govern en matèria de sanitat i d’educació.

(Alguns aplaudiments)
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No es pot a la vegada tancar hospitals i per altra part pagar
aquests brutals sobrecosts a empreses concessionàries de les
carreteres d’Eivissa. Per tant, senyores i senyors diputats s’han
de rescatar amb els doblers dels convenis aquestes concessions
i transferir la titularitat de les autovies al Consell Insular
d’Eivissa. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carbonero. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui
torna un clàssic, jo crec que n’hem parlat per pa i per sal durant
anys dels successius convenis de carreteres. Desgraciadament
per una vegada que el Partit Popular està reivindicatiu davant
Madrid era -i ho diré jo- per asfaltar tot el país. Totes les
polèmiques possibles han envoltat aquest conveni, d’entrada les
obres incloses, bàsicament autopistes que eren artèries d’un
model de creixement territorial i demogràfic compulsiu,
impulsat amb tota consciència des del Govern. Però també les
formes d’execució, si he de recordar totes les mobilitzacions
històriques a Eivissa, com també importants a Mallorca. Els
polèmics i mai prou aclarits costs que es consentiren, l’afecció
sobre el patrimoni i sobre el paisatge i també, aquesta també, la
manera com Madrid s’ha desentès alegrement de pagar allò
convingut, això també.

Fins i tot el moment escollit per firmar la renovació del
conveni va ser motiu, permetin-me dir, d’escàndol, l’endemà
dels atemptats de Madrid. L’11 de març de 2004 el món estava
commocionat per uns atemptats brutals, 191 morts, 2.000 ferits.
I l’endemà mateix, mentre tot l’Estat estava pendent de les
novetats, escoltàvem el Sr. Acebes i el Sr. Aznar, aviat els
deixarem córrer perquè aquests dies es varen cobrir de glòria i
vàrem passar a la Cadena Ser, gràcies Cadena Ser per aquells
dies!, idò el ministre de Foment, un ministre afectat
directament, es reunia amb la Sra. Cabrer a Madrid l’endemà,
dia 12, per firmar el conveni d’autopistes. Li volia demanar a la
Sra. Cabrer si era ver que hi era, el que diu el conveni, “hoy en
la villa de Madrid, dia 12...”, justament no hi és, perquè hi ha
gent que diu que físicament ni tan sols hi eren quan es va
produir el que diu el conveni que es va fer. Faltaven dos dies per
a unes eleccions generals. Quan surt publicat en el BOE el
Govern ja està en funcions. Democràticament deplorable!

Les autopistes d’Eivissa i de Mallorca han estat desgràcia
per al país tal i com s’han fet i afortunadament no s’han arribat
a executar tots els projectes que hi havia, com ara el d’Inca-
Manacor. Mentrestant es tanquen hospitals i es deixen aturades
les obres contractades del tren d’Artà, se’ns torna amenaçar amb
una nova autopista, com és la via de circumvalAlació de Palma.
Fins i tot quan tanquen hospitals, troben doblers per fer
autopistes. Repassar les desviacions pressupostàries, no repetiré
les que apuntava el Sr. Carbonero, crec que realment quedaran
en el llibre de rècords de despropòsits del Govern Matas i no és
fàcil, però alguna hi quedarà. La desproporcionada autopista
d’Inca, un 36% per damunt del conveni, 15 milions d’euros; el
tercer carril Palma-Inca, 12 milions més; Palmanova-Peguera,
12 milions més; el tram de la carretera de Valldemossa, 12
milions més; i el túnel de La Mola de Sóller i a la segona ronda
d’Eivissa passam al 400% respecte del que hi havia en el
conveni, ja s'ha apuntat. Jo no parlaré de les xifres absolutes en
el cas de l’aeroport d’Eivissa i de l’autopista de Sant Antoni,
però vostès convendran amb mi que desviar més de 5.000%
amb el peatge a l’ombra respecte del que hi ha al conveni,
francament tot plegat pot ser que justifiqui una mica alguna de
les protestes que va fer el ministeri respecte de l’execució.

Com saben, des del nostre grup ens vàrem mobilitzar per
aturar tots aquells despropòsits. Per tant, tenim una relació
ambivalent i no ho hem amagat mai, amb la decisió de la
ministra d’anulAlar els convenis. Per un vent, li donam les
gràcies, talment ho dic, per haver aturat aquella sagnia, era
imprescindible; per l’altre, sempre hem mantingut que el que no
podia fer el Govern de l’Estat era desentendre’s unilateralment
dels seus compromisos, sense matisos i sortint-se’n sense pagar
un cèntim, i aquí hi hem estat, com hi tornarem ser avui.

Per això hem compartit en part el plet que va interposar el
Govern en el sentit de defensar els interessos com a mínim dels
illencs i no permetre una resolució unilateral, al mateix temps
que dúiem un ciri a la Sang perquè això no signifiqués continuar
amb la destrossa.

Perquè, Sr. Rubio, jo crec que hi ha una dada que vostè
infravalora en la seva anàlisi i és que quan en el 2007 hi ha un
canvi de govern no es retira el plet, ho podien haver fet, no es
retira. No només això, vostè sap que quan l’Audiència Nacional,
precisament l’any 2001 dicta sentència, com se li ha dit,
recorrem la sentència, el Govern recorre la sentència.

En realitat, com s’ha apuntat, la sentència es limita a anulAlar
la resolució unilateral per part del ministeri, però, contràriament
al que ha anat dient el Partit Popular, i també s’ha recordat, no
condemna encara a pagar aquests 333 milions, com demanava
el Govern, en aquest punt no li dóna la raó. Bé, idò en el recurs
que posa el Govern, l’any 2008, torna a demanar el mateix,
torna a demanar que es paguin els 333 milions.

Com vostès saben, no va anar així, el Govern de l’Estat, el
Govern socialista va presentar el recurs de cassació i,
efectivament, com s’ha dit, hi ha la sentència del Suprem que
nega la cassació a les dues parts. Per tant, torna donar la raó a
l’Audiència Nacional. Per un vent, guanyam en el sentit que es
dóna la raó que no es podia tornar enrera unilateralment el
conveni, jo crec que és una bona notícia, que hem de celebrar i
que hem de jugar, que li hem de saber treure el profit; i per
l’altra banda, però, es diu al Govern que no, que no condemna
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l’Estat a pagar els 333 milions, cosa que després de veure les
declaracions del Partit Popular, doncs pareixia que sí, però bé,
això és el que diu la sentència.

D’això vol el Partit Popular que ens declarem satisfets,
massa bé, pensàvem que no era dins el full de ruta expressar
satisfacció o insatisfacció per sentències judicials, però nosaltres
no hi posarem cap inconvenient i veurem en què acaba tot
plegat.

Però el punt segon. En el punt segon el PP vol que el
Parlament constati que el Govern anterior va causar un greu
perjudici a les arques públiques per (...) de sentència. Reconec
que jo no ho vaig saber, però parlar d’amagar sentències
públiques és estrany. En tot cas, la sentència és ferma, i jo
deman: si el fet de no haver estat executada amb tres mesos va
reparar un greu perjudici, tan greu que aquest Parlament l’ha de
condemnar avui, solemnement, formalment al Govern, està un
any sense complir-la què deu reportar? Aposta jo dic, han
presentat una proposta i hi incloguem tots els que no han
complit, els feim una esmena i els diem: escolti, el Parlament
lamenta que un any després encara no ha arribat un cèntim,
perquè la sentència és del 8 de març, i condemnam o feim un
retret al Govern anterior que amb tres mesos no ho aconseguís,
en campanya electoral, en campanya electoral. Bé, feim un
retret al Govern socialista del Sr. Zapatero, que va tenir sis
mesos, va tenir més temps, el doble, li retraiem; feim un retret
al Sr. Rajoy, que ha pogut fer qualque cosa, ha tengut pocs
mesos, pareix que fa molt que hi és perquè és que és mal de
passar, però no fa tant, no fa tant. Qui ha tengut més temps és el
Govern Bauzá, el Sr. Bauzá ha tengut un any, bé, cadascú,
l’alíquota part que li correspongui.

En tot cas, de totes maneres, i per cert, una gran rapidesa, si
per tres mesos un greu perjudici, l’agost, el Grup Popular
presenta la proposta el desembre, presenten els nomenaments,
que era importantíssim, dia 2 de desembre; surt publicat dia 7 de
gener, perquè el butlletí de dissabte, va sortir divendres, per
llavors sortir primer el butlletí que l’acord del Consell de
Govern; en canvi aquesta l’aproven el 2 de desembre, que era
importantíssim, i ho publiquen el 7 de gener, un mes després, i
ve aquí a dir-nos que condemnem perquè amb tres mesos no
varen cobrar?

Bé, condemnem-los a tots, Sr. Rubio, li va bé? Jo la retiraria,
jo, la retiraria perquè crec que quan anam a Madrid, anar tots en
bloc a Madrid a dir-li que compleixi, no és bo que dins l’acord
ens autodonem la culpa, com gairebé sempre a Madrid estan
encantats, que sempre pareix que és més culpa dels d’aquí, un
dia d’uns i un dia dels altres, que no realment de Madrid que ens
maltracta fiscalment en tots els sentits. Jo crec que
diplomàticament no és adequada, però bé, si troba que hi ha de
ser, que hi sigui i que cada pal aguanti la seva vela. Jo li he fet
la proposta perquè l’admetin.

Però tornem a posar el focus damunt Madrid que crec que és
el que ens interessa. Rajoy i Montoro han elaborat els
pressuposts del 2012, el Sr. Ramis ja els ha votat a favor en
primera instància; quants milions hi ha per acomplir la sentència
del Tribunal Suprem, Sr. Rubio? Quants milions hi ha? Hi ha
els 333, tots? Supòs que hi són, perquè si no, no gosarien
incomplir una sentència, vostès diuen que la sentència obliga a
pagar-los, ho han dit durant anys, les sentències s’acompleixen
i es paguen, perquè si no multen qui no ho fa, és així, o ara
matisarà el que diu la sentència? Jo li deman, perquè jo no els
he trobat, jo li som franc, no els he trobat. Vàrem presentar
esmenes a través de compromís, perquè hi hagués com a mínim
les expropiacions de l’illa d’Eivissa i algunes esmenes per al
compliment del conveni i el Sr. Ramis ens ha votat que no.

Tenen un pla B, tenen un pla B? Ens ho expliqui, perquè jo,
hi estarem d’acord. De moment, el Sr. Montoro diu que no
pagarà cap de les inversions estatutàries, és que no pagarà les
inversions estatutàries, bé.

Per paga un dels motius més habituals que té el PP és dir-
nos que no aproven les coses perquè el Govern ja les està fent,
pareix que per aquí tampoc no hi van.

Li demanaria quantes reunions hi ha hagut d’aquesta
comissió bilateral? També els demanarem les actes per escrit.

Miri, el nostre grup continua pensant el mateix d’aquelles
obres incloses en el conveni, i no ens vendrà de nou que Madrid
pugui documentar incompliments greus per part del Govern; per
tant, no tenc clar que la quantitat final siguin aquests 330
milions, però donarem suport, li aprovarem la proposta i ho
defensin.

Tanmateix deixam constància d’aquest punt.

Ja els agradaria, i aquesta és la segona esmena, veure’ls
iguals de belAligerants amb el conveni ferroviari; l’escolt a
vostè, escoltàvem el Sr. Bauzá avui de matí, veure com varen
gastar, no el conveni, molts de mils de milions per damunt el
conveni, centenars i centenars de milions de peatge a l’ombra,
a mils després, la suma, sense doblers, i no passa res, i veure
que el conveni ferroviari, complint estrictament les quantitats
que hi havia allà, sense desviacions com les de carreteres, ho
dejecten absolutament, aquí hi ha una doble manera de valorar
les coses molt important! Els qualificatius que utilitza el PP per
a una cosa i l’altra són molt diferents. I jo li deman: el defensi.
Avui mateix el conveni ferroviari és als pressuposts de l’Estat,
feim un alè, perquè vostès els deien no li posin, no li posin,
quan la Llei de règim especial obliga a fer inversions en tren,
quan l’Estatut ens dóna cobertura per fer inversions en tren,
pareix que vostès diuen a Madrid que no els posin; hi ha 5.107
milions en inversions de tren l’any que ve, en els pressuposts
del 2012, 7 tristos milions per a les Illes Balears. Nosaltres li
demanam: també ho defensin. Perquè vostè ha dejectat
l’actuació del Grup Socialista, no he de sortir jo a defensar-lo,
del Govern el qual teníem en coalició, per haver posat un recurs
en el Tribunal Suprem contra el seu Govern a Madrid, perquè
pagui l’Estat.
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Posaran vostès un plet perquè paguin el conveni ferroviari?
Perquè el Sr. Company cada vegada ha dit que no, el Sr.
Company cada vegada ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Alorda, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sr. Palau.

... l’únic que diu és que la culpa és dels anteriors, que Madrid no
posi doblers, no ja el 2008, 2009, el 2012, el 2013, el 2014, ja
no n’ha de posar pus mai de doblers en tren l’Estat, perquè ho
diu a l’article 20 de la Llei de règim especial? Posin el plet, això
és un gran precedent que varen (...) amb l’Audiència Nacional
i el Tribunal Suprem. Facem-lo valer, no s’amaguin, i per tant
aquesta actitud, que nosaltres entenem que és darrera aquesta
proposició no de llei, l’abstenguin i ens tendran a nosaltres
devora.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. I per tancar el debat, té la paraula el
grup proposant, el diputat Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats. Jo crec, Sr.
Carbonero, que no s’ha llegit la mateixa sentència del Tribunal
Suprem, crec que no l’ha llegida bé, perquè la sentència diu, de
manera clara i explícita, que la decisió unilateral de la ministra
socialista, Magdalena Álvarez, és ilAlegal, ho diu de manera
clara i explícita.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

I això significa que vostès, el Partit Socialista, varen
dilapidar els interessos generals de les Illes Balears.

(Remor de veus)

I això significa que vostès, clar, quan governaven no tenien
més remei que mantenir el plet, és que només faltaria, però no
se’n recorden de la política que feien vostès per darrera, quan
aquí eren a l’oposició vostès mateixos i vostès anaven a Madrid
perquè ens bloquegessin, perquè el Govern d’aquí no tengués
èxits en matèria d’infraestructures, se’n recorden? Doncs això
és el que vostès feien sistemàticament.

Que les decisions, escolti, les decisions que s’han de
prendre, i això també ho diu la sentència, no ha de ser
unilateralment per part d’una ministra, sinó que s’han de fer a
la comissió bilateral, i això ho diu la sentència, Sr. Carbonero,
clar que sí. I això va totalment en contra del que vostès varen
fer, de manera absolutament caciquista quan governaven
Espanya.

(Remor de veus i petit aldarull)

Miri, estava tot pressupostat, Sr. Carbonero, tot pressupostat,
però el pacte va donar ordres a Madrid que no es pagués ni un
euro, aquesta és la realitat; vostès varen ordres que no hi hagués
cap pagament; ni va reivindicar el pagament d’aquestes partides
pressupostàries, a cap moment ho varen fer. Per tant, queda
retratada la seva intencionalitat. Ni varen canviar els
representants de la comissió bilateral, eren els mateixos que
l’anterior legislatura, no els varen canviar, això demostra que
vostès no tenien cap interès per tal de desembussar aquesta
qüestió que sí fa el Partit Popular.

Una altra cosa, Sr. Carbonero, vostè presenta una esmena
d’addició, per tant entenc que li va bé el punt de reprovació del
Govern anterior, perquè clar, vostè presenta una esmena
d’addició, m’imagín que serà per, si nosaltres acceptam aquesta
esmena, votar tot a favor de la nostra proposta, per tant ...

(Cridòria i petit aldarull)

... estan d’acord que es reprovin ells mateixos, cosa que
consider que és un brote verde positiu perquè comencen a veure
les coses clares.

I també és molt curiós, és molt curiós que el Partit Socialista
presenti aquesta esmena en la qual parlen de rescatar el peatge
en ombra de les autovies d’Eivissa i és molt curiós quan vostès,
miri, a l’any 2007 duien al seu programa electoral que llevarien
el peatge del túnel de Sóller; el varen llevar, el varen llevar?

(Remor de veus i petit aldarull)

No, no el varen llevar. Mirin, i com és possible que vostès
ens parlin avui del peatge de les carreteres d’Eivissa i se’n
recorden vostès del que varen fer al Consell de Mallorca?

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Se’n recorden del que varen fer presentant un modificat a la
carretera de Manacor? Saben vostès -vostès no el varen rescatar,
no- vostès varen ampliar deu anys més, se’n recorden, se’n
recorden? Era vostè, vostès, vostès ho varen fer ...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... deu anys més ho va fer el pacte, la legislatura passada. Parlam
de peatge en l’ombra de les carreteres d’Eivissa, sap qui va ser
el responsable d’aquest peatge en l’ombra, que no quedés més
remei? Vostès, vostès perquè va ser la ministra qui va tenir la
brillant idea de denunciar el conveni de carreteres i deixar les
carreteres d’Eivissa sense finançament de l’Estat, i per això
vostès varen ser els únics responsables, els únics.

(Alguns aplaudiments i cridòria)
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Miri, el PSM ens presenta també les seves esmenes. Miri, no
podem substituir el punt 2, perquè insistim, creim que la falta de
transparència, creim que l’opacitat per part de l’anterior Govern
d’amagar una sentència que era favorable als interessos generals
d’aquestes illes, doncs, francament, consideram que no es pot
substituir.

Sí ens ha cridat l’atenció, i vostè mateix ho ha dit, que ha
defensat més vostè el Partit Socialista que ells mateixos, però
bé, no sé exactament a què ve aquesta estratègia per la seva part.
En qualsevol cas, creim que el punt 2 és important mantenir-lo
i nosaltres el mantendrem.

I quan vostè vulgui parlar de trens, parlarem de trens, no
passi pena, avui no és el dia perquè la proposició no de llei és
una proposició no de llei de carreteres i per tant entendrà que ...

(Remor de veus)

... perdoni, l’objecte de la proposició no de llei és de carreteres
i hem de parlar de carreteres, escolti, el dia que parlem de tren,
parlarem de tren i tal vegada vostès no tenen tantes coses a dir
del tren, tal vegada tenen bastant coses a amagar. Però bé, no ho
sé, avui, avui hem de parlar de carreteres, avui hem de parlar de
carreteres ...

(Remor de veus i petit aldarull)

... i parlarem de carreteres.

I ja per acabar, sí que vull comentar, no sé si se’n recorden
que la ministra Álvarez va fer popular una frase ella mateixa i
va dir: “Antes partía que doblá”, va dir; doncs bé, aquesta
senyora ni nos ha partido ni nos ha doblado i els ciutadans hem
guanyat la batalla als tribunals, perquè s’han reconegut els
legítims interessos dels ciutadans de les Illes Balears,
maldament a vostès no els agradi.

(Remor de veus i petita cridòria)

Els he de dir també que els anim a votar a favor d’aquesta
proposició no de llei, que demostrin que rectificar és de savis i
important, no només han de demanar rectificacions al Partit
Popular, s’apliquin vostès el cuento que crec que els fa falta, i
per tant crec que és important que quedi clar que aquest
parlament defensa de manera clara les inversions de les nostres
illes, 333 milions d’euros que ens ha reconegut el Tribunal
Suprem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyors diputats.

Senyores i senyors passam a votar. Perdó?

Sí, digui, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Demanaríem la votació separada dels punts 1 i 3 i el 2.
Gràcies. Si em permeten.

EL SR. PRESIDENT:

1 i 3 junts i el 2, els va bé? Idò passam a votar els punts 1 i
3. Passam a votar. Votam.

38 vots a favor; 19 en contra; cap abstenció.

Passam a votar el punt 2. Votam.

34 vots a favor; 23 en contra; cap abstenció.

Senyores i senyors, s’aixeca la sessió.
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