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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem,
però abans d’entrar en l’ordre del dia propòs a la cambra la seva
alteració en el sentit que la compareixença del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats, per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 344/12,
relativa a reducció de les tasques burocràtiques dels docents,
escrit RGE núm. 8023/12 presentat pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, es dugui a terme just
després del debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple, conformement amb l’establert a l’article 68.1
del Reglament.

Hi estan vostès tots d’acord, que sigui així? Moltíssimes
gràcies.

Idò començarem el plenari. 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. 8360/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nova ordre d'uniformitat.

Primera pregunta, RGE 8360/12, relativa a nova ordre
d’uniformitat, que formula el diputat Sr. Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular. Te la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. La unificación de criterios y la
coordinación entre policías locales es esencial para la
coherencia de una estrategia común de seguridad en nuestras
cuatro islas. Es importante en esa línea que la uniformidad de la
policía local sea perfectamente identificable y que no lleve al
ciudadano o al turista a confusión, bien con otros cuerpos o
fuerzas de seguridad, o bien con agentes de cuerpos privados.

Y si la introducción de una uniformidad para las policías
locales de las cuatro islas cuenta con el beneplácito de la
comisión de coordinación de policías locales y si se establece un
plazo a modo de directiva en la implantación por cuatro años,
estaremos en mi opinión haciendo lo correcto. Y si además de
esto la compra de los uniformes supone un ahorro frente a los
costes de adquisición actuales tendremos una acción eficaz y
eficiente.

Por todo ello, ¿cómo valora el conseller de Administraciones
Públicas la nueva orden de uniformidad recientemente
aprobada?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, hem decidit
elaborar una nova ordre d’uniformitat per als policies locals
d’aquestes illes, primer perquè era una demanda del colAlectiu
professional i també dels seus representants polítics, dels batles.

Els uniformes actuals, que majoritàriament tenen una part en
groc fluorescent, s’han estès en molts diversos organismes i
empreses privades per la seva alta visibilitat -estic parlant del
peto fluorescent. Ha arribat un punt en què la confusió podia ser
tal que per motius de seguretat ciutadana i també per seguretat
dels mateixos agents de policia era necessari canviar-lo.
Aprofitam per homogeneïtzar la imatge dels policies locals, que
actualment, com es pot constatar perfectament, tenen imatges
diferents en els diferents pobles de les Illes.

En plantejar aquesta situació a la comissió de coordinació de
policies locals es va acordar crear una comissió tècnica que
dissenyés aquest nou uniforme. En aquesta comissió, formada
per representants polítics però també pels caps de les diferents
policies locals de diferents ajuntaments, tot ells experts en la
matèria, i també amb els sindicats, es va consensuar el nou
disseny per unanimitat, i vull remarcar açò, per unanimitat. Els
nous uniformes sortiran més barats als ajuntaments perquè són
d’un sol color, blau marí; en tost de dur dos emblemes en duen
només un, a més aquest emblema és d’un material flexible, no
metàlAlic, i així, a més d’economitzar, guanyarem en seguretat
per al mateix agent perquè llevam un element físic que té un
potencial perill.

La nova ordre dóna quatre anys als ajuntaments,
efectivament, per canviar l’uniforme de les seves policies. Hem
trobat que aquesta carència de quatre anys, a causa de la situació
econòmica, era necessària, que calia donar aquest marge de
temps als ajuntaments per tal que puguin anar adaptant
progressivament la seva uniformitat sense que açò suposi un
cost, un impacte econòmic de forma immediata, sinó que tenen
quatre anys per anar adoptant progressivament la nova
uniformitat. Per tant també estalviam de qualque manera, o
donam la possibilitat que els ajuntaments que tenguin un cert
estoc puguin anar amortitzant aquests uniformes en aquests
quatre anys.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 8364/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a figura del ca eivissenc o podenco
ibicenco.

Passam a la segona pregunta, RGE 8364/12, relativa a figura
del ca eivissenc o podenco ibicenco, presentada per la diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, segons
l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera el nom de ca eivissenc,
que pertany al grup de cans conillers, cans caçadors que
utilitzen l’estratègia i no la persecució directa de la presa, ha
estat sempre motiu de polèmica. 

El 13 de juny de 1930 el president de la Real Sociedad
Central de fomento de las razas caninas de España, amb motiu
d’una polèmica sobre la denominació del podenco que se cría
en las Baleares, contestava al president de la societat de
caçadors L’Eivissenca, el Sr. Bartomeu Prats Escandell, que
“tras haber consultado con todos los cazadores viejos de
alguna ilustración, con varios escritores y filólogos de nota,
todos dicen con rara unanimidad y noble franqueza que en
Mallorca nunca se ha hablado de podenco mallorquín i sí
siempre de ca eivissenc. Reunido ayer, el 12 de junio de 1930,
el subcomité de esta colectividad se acordó por unanimidad se
conozca en lo sucesivo oficialmente por el nombre de podenco
ibicenco”, que es com aquesta societat canina va traduir el nom
del ca eivissenc.

Però, a part de les curiositats de la història, com a
conseqüència del Reial Decret 558/2001, pel qual es regula el
reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de
criadors de cans de raça pura, l’any 2005 es va constituir
l’Associació oficial de criadors del ca eivissenc d’Eivissa i
Formentera, i des de l’any 2007 són els encarregats del llibre
genealògic del ca eivissenc, tal i com diu el Decret 1/2007, de
12 de gener.

A rel de la publicació, al BOIB del 25 de febrer, del
reglament de caça del Consell de Mallorca, on s’utilitza la
denominació del podenc autòcton tradicional de Mallorca en
clara referència al ca eivissenc o podenco ibicenco, ha
reviscolat un moviment social dirigit a defensar la denominació
d’aquesta raça milAlenària que és, a més, un símbol. En aquest
sentit l’Associació de criadors del ca eivissenc ha posat en
marxa diverses activitats amb to reivindicatiu amb la intenció de
potenciar la seva veu en defensa de la denominació del ca
eivissenc i en contra de falses denominacions inexistents. 

Sr. Conseller, sé que amb tot el que ha d’assumir a diari
aquest govern aquest tema pot semblar un tema menor o
anecdòtic, però li puc assegurar que no ho és. S’ha de recordar
que en diverses ocasions l’organització d’activitats i
competicions per part de federacions de caça de diferent àmbit
o el reconeixement oficial de la raça promoguts per la Reial
Societat Canina d’Espanya ha mantingut al marge l’Associació
de criadors del ca eivissenc d’Eivissa i Formentera...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Bé, gràcies.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament
aquest és un assumpte que aixeca polèmiques, que hi ha molta
passió darrere qui ha de tenir i qui no ha de tenir els drets sobre
el ca eivissenc. Jo crec que..., o almenys és el que he intentat,
posar un poc de seny dins aquest assumpte en la meva darrera
visita que vaig tenir a Eivissa. Vaig intentar donar tranquilAlitat;
crec que no vaig tenir gaire efecte, perquè després he vist que
han continuat passejant els cans per Eivissa, però, bé, crec que
les coses no estan tan malament com qualcú vol fer veure des
d’Eivissa.

I és una polèmica que ve d’enrere. Em va arribar una carta
dia 3 de setembre del 2012 que deia: “Llevamos cuatro años
esperando que la Conselleria de Agricultura del Govern balear
conteste a todos los documentos a los que hemos dado
registro”; és a dir, que fa quatre anys que intentaven, pel que es
veu, a l’anterior legislatura, arreglar aquest aspecte. 

També crec que potser es treu més enllà del que s’hauria de
treure aquest tema. Tot ve de resultes d’una publicació que hi va
haver en el butlletí oficial, que dins una sèrie de definicions en
el reglament es parlava de podenc autòcton, i d’això n’hem
parlat: em vaig comprometre amb l’associació d’Eivissa que
efectivament parlaríem amb el Consell de Mallorca, el Consell
de Mallorca és el que va treure aqueixa normativa, hem
d’entendre que a Mallorca té la seva competència el consell en
qüestions de caça i Eivissa les seves, a Formentera, a Menorca.
Ja n’hem parlat. Es canviarà, ja s’ha iniciat el procés per canviar
la definició de podenc autòcton, i s’anirà cap a ca eivissenc, que
és el que hi ha.

Em demanaven també que nosaltres de qualque manera
condicionàssim les pràctiques esportives quant a la Federació de
caça. Així ho vàrem fer saber també al president de l’associació
d’Eivissa, que nosaltres no tenim competència en aquesta
història; sí que hem enviat una carta a la federació balear on
deim que quan hagi de fer qualque concurs amb ca eivissenc, la
denominació específica, qui té la gestió del llibre, l’única
associació que té, és l’associació que hi ha Eivissa i que per tant
s’ha de fer conjuntament. Altra cosa és que vulgui fer una altra
pràctica o un altre concurs on digui “Concurs oficial amb ca
eivissenc”, que ho pot fer de forma totalment lliure.

Gràcies.
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I.3) Pregunta RGE núm. 8367/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a lluita contra l'atur.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE 8367/12, relativa a lluita contra
l’atur, que formula la diputada Sra. Joana Barceló i Martí, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la situació
laboral evidentment no és bona. Mantenim xifres d’atur
històriques mes rere mes. S’està reactivant la destrucció
d’ocupació aquest mes d’octubre en relació amb el mes
d’octubre de l’any passat. No s’ha creat un lloc de feina en el
darrer any, ni hi ha un autònom més a la nostra comunitat
autònoma. La taxa d’atur dels joves ha pujat 7 punts; la taxa
d’atur de les persones majors de 55 any ha pujat 5 punts; l’atur
de llarga durada s’incrementa. 29.000 famílies tenen tots els
seus membres a l’atur. 51.000 persones inscrites al SOIB no
reben cap prestació. I els pressupostos en polítiques laborals
baixen.

Quines són les actuacions que preveu el Govern per lluitar
contra l’atur?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.

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

Sr. President. Sra. Diputada, les dades no són bones,
efectivament, però mostren un camí d’esperança.

(Remor de veus)

El nombre d’ocupats creix aquests dos darrers trimestres,
creix aquests dos darrers trimestres. També creix el nombre de
població activa, la població activa ha experimentat una pujada
important com a efecte que la situació a la comunitat de les
Balears és millor que a la resta del país. I tot això segurament té
a veure amb el fet que l’economia de les Balears és una
economia forta, molt connectada a l’exterior, però també té a
veure amb totes les mesures que el Govern està prenent,
mesures que tenen a veure amb un comportament integral de
l’economia, no tan focalitzades a activitats concretes, no tan
focalitzades a subvencions, que en molts de casos no
s’arribaven ni a repartir, com el cas de les subvencions a la
contractació indefinida, no s’arribaven mai a repartir pertot, sinó
que té a veure amb una concepció de l’economia molt més
integral. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

És un poc trista la seva resposta. Amb unes xifres com les
que tenim i he repetit, cap mesura a nivell laboral. Jo creia que
diria que donaria compliment, com a mínim, als acords aprovats
en aquesta seu per tots els grups, polítiques lligades als joves, a
les persones majors de 55 anys, que es van aprovar aquí per
acord de tots els grups polítics des de la concertació.

Res de tot açò. L’única política laboral que en aquest
moment se li coneix, que són?, contractes menors de diferents
conselleries d’aquest govern, entre altres la seva conselleria, en
què han gastat més de 76.000 euros en contractes
d’assessorament laboral; per a què?, per treure més gent al
carrer? Aquests són els fets, açò és la política laboral concreta
d’aquest govern, contractes menors de reducció del sector
públic, d’assessorament jurídic laboral, que sembla que no
varen fer els treballadors d’aquesta casa, que els estan traient, i
açò és el que són les seves mesures concretes.

Nosaltres el citam a termini, Sr. Conseller, a mantenir els
acords d’aquest plenari, de donar-los contingut i compliment, i
treballem d’una vegada per totes a intentar, sabem que és difícil,
però a intentar reduir l’atur, no a crear-ne més, Sr. Conseller,
que és el que fa vostè amb contractes menors i amb la seva
política.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident.

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

Sr. President. Senyoria, miri, vostè només pensa, i després
del fracàs que varen tenir, només pensa a continuar gastant i
malbaratant doblers públics en accions que donen pocs resultats.
L’economia és un tot integrat, tot té a veure amb tot, i tot
necessita de reconversió i canvi, i aquest és el procés en què
estam ficats, i aquest procés ens dóna com a resultat que les
dades del mes d’octubre, tot i ser dolentes, són millors que a la
resta del país. L’atur s’està estabilitzant, s’està estabilitzant en
un entorn en què hi ha 506.000 llocs d’ocupació, en aquest
moment, 506.000; això equival al 95% del que hi va haver el
millor any de la història a Balears, que no va ser un any en què
vostès varen governar, va ser l’any 2007, va ser un any en què
governava el PP.

(Remor de veus)

Tot això..., tot això...

EL SR. PRESIDENT:

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

Tot això es fa..., jo entenc que sigui mal d’entendre per
persones que..., o per un grup polític...

(Continua la remor de veus)

...per un grup polític que té una forma de fer política econòmica
que bàsicament consisteix a repartir subvencions...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables...

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

...i a intentar dividir la societat en diferents estaments, però allò
cert és que l’economia és molt més complexa, i aquesta
complexitat requereix una acció integral com la que està duent
aquest govern. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.4) Pregunta RGE núm. 8369/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millorar la qualitat de l'educació.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE 8369/12, relativa a millorar la qualitat
de l’educació, que formula la diputada Sra. Esperança Marí i
Mayans, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Hem pogut veure amb gran preocupació
l’esborrany de l’avantprojecte de llei reguladora de la
convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres
educatius de les Illes Balears. Des del nostre punt de vista
aquest avantprojecte clarament limita la llibertat de càtedra quan
exigeix als docents objectivitat i neutralitat, els veta l’expressió
d’idees pròpies de caràcter polític o social.

Limitar la llibertat de càtedra contribueix a millora la
qualitat a l’educació?

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, i gràcies, Sr. President. Evidentment
cap intenció no té aquest govern, amb una llei de convivència,
de limitar la llibertat de càtedra. Evidentment no té cap tipus de
benefici sobre el sistema educatiu.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Des del nostre punt de vista han fet un esborrany molt
extens, tot ple de coses supèrflues per emmascarar el tema real.
Dediquen gran part de l’esborrany a plans de convivència i a
resolució de conflictes, quan ja fa anys i panys que s’hi està
treballant a tots els centres educatius de les Illes Balears, i
curiosament, Sr. Conseller, coincideix amb l’eliminació dels
seminaris de convivència als centres de professors.

En segon lloc diuen voler defensar l’autoritat del professor,
però mentrestant deixen de cobrir les baixes per malaltia fins a
30 dies. Així l’administració fa diners a costa de les malalties
dels professors, una altra contradicció flagrant. En tercer lloc
sobrecarreguen la legislació sobre faltes de funcionaris. Els
professors són funcionaris i la seva regulació ja és a la Llei de
la funció pública. 

En definitiva, allò que pretenen és rebaixar fins a la mínima
expressió la llibertat de càtedra emparada per la Constitució.
Vostès, Sr. Conseller, estan molests perquè la comunitat
educatiu ha expressat clarament el seu rebuig d’algunes de les
mesures que ha pres el Govern i han aparegut professors, pares,
mares o alumnes amb llaços o camisetes, i vostès són alAlèrgics
a aquestes expressions d’opinions. Però portat a l’absurd, a
l’extrem, l’esborrany que ara ens presenten, faria, i vostè ho sap,
Sr. Conseller, del tot impossible explicar matèries com història,
com filosofia o literatura. Quines seria la història objectiva?, la
de Vicenç Vives o la de Menéndez Pidal? Com explicaríem els
decrets de Nova Planta?, com explicaríem filosofia en general
sense poder expressar opinions o posicions particulars? Com
explicaríem la literatura? 

Vostès mateixos, si volen seguir per aquest camí, un camí
d’un PP radicalitzat que només representa aquests plantejaments
concrets, una minoria extremista de la nostra societat. Li deman
que ens facin un favor a tots i retirin aquest avantprojecte.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller. 

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

Sra. Diputada, això supòs que tendrem més ocasions de
discutir-ho i li agraesc el seu to.
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Quan regulam, perquè regulam; quan no regulam, perquè no
regulam. Quan els plans de convivència es fiquen als centres
sense una regulació legal els pareix bé; si ara tenguéssim plans
de convivència sense regulació legal els pareixeria malament.
En qualsevol cas és sabut històricament que qualsevol
normativa que fa el Partit Popular educativa, a priori els pareix
malament. I els diré que per a mi la llibertat de càtedra és
sagrada, però a nivells educatius inferiors a l’universitari hi ha
sentències que expliquen que aquesta llibertat està sotmesa a un
projecte educatiu i a un currículum i a una norma bàsica.

I per acabar, li coment algunes de les actuacions que ha de
perseguir un funcionari públic, entre ells, un educatiu: la seva
actuació perseguirà la satisfacció dels interessos generals dels
ciutadans i es fonamentarà en consideracions objectives
orientades cap a la imparcialitat i a l’interès comú, al marge de
qualsevol altre factor que expressi posicions personals,
familiars, corporatives, clientelars o qualsevol altra que puguin
colAlisionar amb aquest principi. Aleshores ambdues sentències
del Tribunal Constitucional, això vol dir que s’ha de coordinar
la neutralitat ideològica com a renúncia a qualsevol forma
d’adoctrinament, sentència del Tribunal Constitucional 5/81,
amb el fet de la llibertat de càtedra, consisteix en la possibilitat
d’expressar les idees o les conviccions de cada professor, que
assumeix com a pròpies, en relació a la matèria objecte
d’ensenyament, sentència del Constitucional 217/92. Justament
això pretén la Llei de convivència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 8371/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a casos de malbaratament de diners públics.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta RGE núm. 8371/12, relativa a casos de
malbaratament de diners públics, que formula la diputada Sra.
Pilar Costa i Serra del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, aquests darrers
dies hem tengut coneixement que la trama de corrupció Gürtel
té la seva derivada a les Illes Balears amb el cas Mupi. Donades
les greus acusacions i els presumptes delictes de prevaricació,
malbaratament de diners públics, etc., comesos per responsables
polítics autonòmics i locals, el nostre grup entén del tot
necessari que el Govern estigui personat en aquestes causes per
perseguir els culpables i per demanar que es retornin els diners
malbaratats. 

No oblidem, Sr. Vicepresident, que ara que vostè, a més, ha
presentat els pressuposts de la nostra comunitat i que a totes les
seves intervencions parla del forat econòmic en què es va trobar
les arques públiques, estarà d’acord amb nosaltres que és
important poder recuperar probablement milions d’euros que
s’han pogut malbaratar de l’administració governada pel Partit
Popular.

El portaveu Sr. Bosch, divendres passat, va dir en roda de
premsa que, en principi sí es tenia aquesta intenció, de ser
present en els procediments penals, i ens agradaria, Sr.
Vicepresident, que vostè ens confirmàs aquest extrem i quina
serà la línia d’actuació del Govern, donat que les declaracions
ja han començat, ahir mateix, i suposam que el Govern hi va
poder participar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.

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

Sr. President. Sra. Diputada, moltes gràcies. Miri, el Govern
estudiarà cas per cas, com ha fet fins ara i es personarà en tots
aquells on els interessos de la comunitat estiguin en joc, on hi
hagi malbaratament de recursos públics.

En qualsevol cas, li puc assegurar que el Govern defensarà
els interessos de la comunitat, sigui qui sigui, davant qui sigui
i a qualsevol lloc. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, ha dit vostè un
futurible de què es personaran en tots els casos, m’agradaria que
m’aclarís si aquesta setmana ja participa el Govern en aquestes
declaracions que es produeixen des d’ahir, perquè des del Grup
Socialista estarem permanentment vigilants que l’actuació del
Govern sigui del tot activa, vetlli per als interessos dels
ciutadans, perseguint els presumptes corruptes i reclamant la
devolució de diners que pot superar els 3 milions d’euros.

Estarem vigilants, Sr. Vicepresident, perquè al Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

LA SRA. COSTA I SERRA:

...no li tremoli el pols, encara que hagi d’acusar companys
seus de partit, no d’etapes anteriors, sinó actuals responsables
polítics del Govern Bauzá.
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I per últim Sr. Vicepresident, vull saber si vostès estaran
d’acord amb una petició de responsabilitat civil respecte del
Partit Popular, i li pregaria que no tiri balons fora, ni cortines de
fum, perquè probablement som davant la trama de corrupció
massiva més gran que hagi assolit aquesta comunitat, que no
podem despatxar amb “respectarem la feina de la justícia”
perquè vostès han de colAlaborar amb la justícia. Imagini’s, Sr.
Vicepresident, tot el que vostè i aquest Govern podrien fer, o els
serveis que no haurien de tancar amb 3 milions d’euros.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Sr. Vicepresident.

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

Sra. Diputada, jo li he contestat el que li he contestat i crec
que he estat prou clar. En qualsevol cas, li vull dir que el PP, el
Partit Popular està fent un exercici de responsabilitat que no és
conegut en aquesta terra ni per altres grups d’aquesta cambra.

(Alguns aplaudiments)

Vull posar damunt la taula que no és l’únic partit que està
afectat per casos de corrupció, però sí que és l’únic partit que es
persona de forma clara a tots els casos de corrupció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 8349/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
qualitat de la salut pública.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta RGE núm. 8349/12, relativa a qualitat de la
salut pública, 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. Sr. Conseller, el Pla
econòmic i financer ha reduït la qualitat assistencial sanitària a
la nostra comunitat autònoma. Cada divendres els professionals
sanitaris ens recorden aquesta minva en la sanitat pública. Una
de les mesures que tenia previstes el Pla econòmic era el
tancament dels hospitals de la Sang i Caubet. Afortunadament
aquesta mesura encara no s’ha aplicat i al nostre grup
parlamentari ens agradaria saber si vostè aplicarà aquesta
mesura que conté el Pla econòmic o mantendrà els hospitals
oberts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Salut.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Santiago, el que vull dir del Pla
econòmic i financer és que cerca deixar de gastar allò que
puguem considerar els responsables polítics que es pot evitar.
Els plans de salut pública, li vull dir que respectam tots els
programes que hi havia a l’època del pacte, que a més mantenim
i intentarem potenciar el programa del càncer de mama; que
hem apostat a l'interterritorial per un calendari de vacunacions
únic a tot el territori espanyol, i que actuarem des de la
responsabilitat per donar la millor prestació de salut a tots els
nostres ciutadans.

Per tant, aquest pla es va presentar per a un determinat
objectiu, però no per afectar la salut pública.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, President. Sr. Conseller, vostè té l’habilitat de no
contestar les preguntes, però em cregui que nosaltres només
tenim dues preguntes i si vostè continua amb aquesta tàctica de
no contestar, l’ignorarem i li ho demanarem al Sr.
Vicepresident, perquè va ser l’únic que ha contestat que els
hospitals es tancaran. Després varen canviar de conseller i
afortunadament no s’han tancat.

Vostè ja és el més veterà, vostè i el Sr. Sbert són els més
veterans de la conselleria com a càrrecs públics, com a alts
càrrecs; vostè ja ha de saber a dia d’avui si els hospitals s’han
de mantenir o no s’han de mantenir. No es pot cobrir pel poc
temps que du com a conseller, perquè amb el poc temps que du
com a conseller ja ha aprovat dues taxes noves a la nostra
comunitat autònoma: de 0 a 20 euros per valorar la discapacitat
i de 0 a 20 euros per valorar la dependència. 

Per tant, ens contesti, Sr. Conseller, què farà amb els
hospitals?

(Remor de veus)

Hi ha moltes famílies...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

..., hi ha molts de treballadors que estan pendents de la
seva...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor! Per favor!

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... que estan pendents de la seva decisió. I no es pot vostè
defensar amb la sostenibilitat del sistema sanitari, la
sostenibilitat del sistema sanitari no consisteix a tancar
hospitals, ni tancar serveis, sinó mantenir amb els mateixos
recursos el que hi ha amb manco doblers.

Per tant, avui té una ocasió de canviar de tàctica
parlamentària, contesti a l’oposició, perquè ve a això, a
contestar, no a fer retòrica de Noves Generacions. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Sr. President. Sra. Santiago, vull venir a contestar totes
quantes preguntes vostè em faci, però textualment la pregunta
és: “Com pensa el Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social aplicar el Pla d’equilibri financer del Govern, sense
afectar la qualitat de la salut pública?”

Jo he vengut a contestar la pregunta que vostè talment m’ha
formulat; vostè em mescla els hospitals, vostè em mescla ...,
respecti el temps, el Pla econòmic, respecti el temps. I aquest
conseller ha dit, tant en seu parlamentària com en els mitjans de
comunicació que li deixin fer feina i que respectin el temps, i
donarem una resposta definitiva al tema dels hospitals.

M’ha parlat de noves taxes, de discapacitat.

Jo venc a contestar-li la pregunta de salut pública. És ver
que vostè vol mesclar intencionadament moltes coses per fer
una espècie de batiburrillo en el qual jo no hi entraré. I no hi
entraré, i li dic: la salut pública dels ciutadans està assegurada.

En el Pla d’equilibri incloíem mesures de la Direcció
General del Sr. Sbert, no les incloíem, incloíem mesures de la
prestació dels serveis, però aquesta prestació dels serveis el que
hem de fer és, amb un criteri d’eficiència, vetllar per la salut de
tots i cada un dels ciutadans de les Illes Balears, i aquesta és la
feina que assumirà aquest conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 8363/12, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Programa d'Abordatge Terapèutic
(PAT).

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta RGE núm. 8363/12, relativa a Programa
d’Abordatge Terapèutic (PAT), que formula la diputada Sra.
Maria José Bauzá i Alonso del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. El Servicio de Menores de
la Dirección General de Menores y Familia asume la
responsabilidad como entidad pública, de ejecutar las medidas
que imponen a los y a las menores y jóvenes infractores los
jueces de menores. Estas medidas se pueden llevar a cabo en
medio institucional, en los casos de internamiento, o en medio
abierto, dentro del mismo núcleo social y familiar del menor y
de la menor.

La finalidad principal de una medida de internamiento tiene
que ser trabajar el origen del delito que ha llevado a la misma.
Prevenir la reincidencia del comportamiento delictivo es el
encargo principal que encomiendan los juzgados de menores a
los profesionales que ejecutan medidas judiciales. Hasta hoy la
intervención específica hacía el comportamiento delictivo se
realizaba de una manera individual a través de tutorías con
educadores, o sesiones con el psicólogo del centro. A excepción
del Programa Atura’t, que aborda el tratamiento del
comportamiento sexual abusivo, no existía ningún programa
que se encargara específicamente del abordaje del delito en su
globalidad.

Por todo ello Sr. Conseller, ¿en qué consiste el nuevo
programa que ha puesto en marcha el Govern, que se llama
Programa de Abordaje Terapéutico, que engloba profesionales
y menores de toda la Fundación s’Estel? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Salut.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, aquest Programa
d’Abordatge Terapèutic, seguint les noves recomanacions que
els psicòlegs ens han fet arribar, consisteix a fer una teràpia
grupal de les persones que han comès un delicte que siguin
menors d’edat, per tal que puguin sentir empatia dels danys
ocasionats per les seves actuacions delictives i evitar la
reincidència posterior. Aquest programa nosaltres el
potenciarem en els pròxims mesos, per tal de poder ficar una
altra vegada aquesta gent, amb una oportunitat nova dins la
nostra societat. Està donant els seus primers resultats i
continuarem fent feina perquè s’aconsegueixin els màxims
resultats possibles.
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(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 8361/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a allotjament turístic rural.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta RGE núm. 8361/12, relativa a allotjament
turístic rural, que formula la diputada Sra. Lourdes Bosch i
Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
El Govern del Partit Popular creu fermament que és bàsic
incentivar el desenvolupament de models innovadors, creatius,
competitius, models flexibles i sostenibles, que facin atractiva
la inversió en la indústria del sector turístic, tan necessària per
a la reconversió d’un model que ha quedat obsolet i que a la
vegada dinamitzi l’economia de les Illes Balears. Sobre aquesta
base, és imprescindible afrontar reptes amb una perspectiva
d’alçada de mires, a llarg termini i amb una cultura basada en el
reconeixement del desenvolupament sostenible, la innovació, la
qualitat, la creativitat i la responsabilitat. 

Per això, la Conselleria de Turisme i Esports, en poc més
d’un any ha fet possible que la nostra comunitat autònoma
tingui una nova Llei de turisme, actualitzada, moderna, que
aborda el problema de l’estacionalitat i aposta per la qualitat, la
innovació i la investigació, aprofitant els valors de l’oferta
turística diferenciada, donant cabuda a noves formes
d’explotació en què la creativitat i l’excelAlència en el servei
marquin la diferència davant d’altres destinacions turístiques i
recuperant per a les nostres illes el reconeixement com a
destinació turística de referència internacional.

Som mundialment coneguts per les nostres platges i el bon
clima, però existeixen unes altres Balears que resten ser
descobertes; parlam dels nostres valors culturals, gastronòmics,
paisatgístics, etnològics. El nostre entorn rural representa un
meravellós potencial per a tots aquells turistes que apreciïn la
naturalesa i que pot significar la recuperació del camp, sovint en
estat d’abandó.

És per això Sr. Conseller que feim la següent pregunta,
quins mecanismes preveu la nova Llei de turisme per afavorir
els allotjaments turístics rurals? 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.
Efectivamente, el alojamiento de turismo rural es un tipo de
empresa turística de alojamiento que incluye dos tipos distintos
a su vez, los hoteles rurales y los agroturismos y la nueva ley
prevé una serie de mecanismos para favorecer el mantenimiento
de los mismos, para así garantizar el mantenimiento de nuestro

patrimonio arquitectónico rural y para eso, evidentemente, hay
que ayudarles en la obtención de cierta rentabilidad.

Los mecanismos que establece la ley están el artículo 44 de
la misma y algunos de los cuales son los siguientes: en primer
lugar, permitir el establecimiento de este tipo de alojamientos
turísticos rurales en cualquier tipo de suelo rústico, con
independencia del grado de protección y sin precisar la
declaración de interés general, excepto para los nuevos hoteles
rurales. Luego, que las construcciones y anexos construidos
legalmente antes del 1 de enero del 2012 puedan ser destinados
a cualquier tipo de uso dentro del establecimiento de
alojamiento turístico rural, tanto desde del punto de vista de
habitaciones, como cualquier tipo de servicios para los clientes
de los mismos.

También otro aspecto importante es que las licencias de
obras, apertura y funcionamiento no estén sujetas ni a la
avaluación de impacto ambiental, ni por supuesto a la
declaración de interés general, también con la excepción de los
hoteles rurales de nueva creación.

Por otro lado, también, el permitir el uso turístico en los
edificios catalogados, siempre previo a los informes vinculantes
de la administración turística y por supuesto de la autoridad
competente en materia de patrimonio.

Y por último, permitir que los hoteles rurales, los
agroturismos se especialicen con diferentes temáticas. Es algo
también nuevo, así puede haber hoteles rurales con productos
concretos, como el turístico, el cultural, el deportivo, el artístico,
el gastronómico, el de salud, el de accesibilidad o cualquier
otro. 

Esta nueva regulación ya ha dado sus frutos, puesto que por
ejemplo en el año 2011 se solicitaron 4 licencias para
agroturismo. En el año 2012 se han solicitado para agroturismo
ya 14 licencias, 10 de las cuales son en los últimos tres meses,
es decir, después de la aprobación de la ley. El año pasado 4,
este año 14. Y a ello hay que añadir dos solicitudes de licencias
más para hoteles rurales.

Muchas gracias.

I.9) Pregunta RGE núm. 8362/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de reforma del CEIP Sa
Graduada de Maó.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta RGE núm. 8362/12, relativa a projecte de
reforma del CEIP Sa Graduada de Maó, que formula el diputat
Manuel José Monerris i Barberà del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
colAlegi públic Sa Graduada és el colAlegi públic més antic de
Maó, va ser la primera escola graduada que es va posar en
funcionament a la ciutat i el primer edifici construït
expressament per a una escola. L’any 1927 el Rei Alfons XIII
va posar la primera pedra i es va inaugurar l’any 1929. Fins
l’any 70, l’edifici va mantenir la seva estructura original,
almenys exteriorment, posteriorment se li varen afegir noves
aules per adaptar-les al model d’EGB i així poder atendre
l’augment de matrícules de l’alumnat.

Després de més de 80 anys de funcionament com a escola
del centre de Maó, segueixen vigents els serveis que presta ara
com a colAlegi d’educació infantil i primària. S’han fet molt
projectes damunt el seu destí i finalment es va donar per tancat
el debat, després de la visita a Menorca que va fer, en data 6
d’agost de 2011, l’actual conseller d’Educació, Sr. Rafel Bosch.

En ocasió d’aquesta visita, una de les primeres efectuades
pel conseller Bosch, després d’haver-se celebrat les darreres
eleccions autonòmiques el 22 de maig, es va mantenir
conjuntament amb el regidor de l’Ajuntament de Maó i actual
conseller del Govern, Simón Gornés, una reunió amb
l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de Sa Graduada i es
va arribar a un definitiu acord, acomplint d’aquesta manera la
promesa electoral del Partit Popular de Maó a les darreres
eleccions municipals i autonòmiques.

Sa Graduada es mantindrà com a centre d’educació infantil
i primària a la seva ubicació actual. Era una notícia esperada i
desitjada pels pares i mares dels alumnes del centre. A
l’actualitat, l’escola Sa Graduada té una matrícula de 313
alumnes i un claustre de professors d’infantil i primària
conformat per 30 professionals, dels quals un 50% són estables.
Amb la reforma per a la seva adaptació a les exigències que
demana la legislació vigent en relació a les instalAlacions
educatives, es mantindria el caràcter d’escola quasi centenària
com a valor històric i d’identitat d’una ciutat. Aquesta reforma
tal com han dissenyat els tècnics de l’IBISEC, respectant i
adaptant l’edifici als temps que vivim, responia a les repetides
peticions.

Sr. Conseller, en quina situació es troba actualment la
reforma i adaptació de l’escola Sa Graduada de la ciutat de
Maó? 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, Sr. Diputat, i gràcies, president. Evidentment ha
estat un llarg camí el que ha succeït a l’hora de reordenar tota
l’oferta educativa de Maó, hi havia diverses, però també ha
canviat al llarg d’aquest temps la composició i la solAlicitud dels
pares i de les mares que es varen constituir al voltant d’una
plataforma de mantenir el centre viu, i un centre implica
mantenir viva l’escola. També ha aparegut una línia nova de
creixement a curt termini dins Maó.

Ha estat un projecte complicat, un projecte que dins la
situació econòmica actual ha resultat difícil poder dur endavant,
però em complau comunicar-li que si aquesta cambra aprova els
pressuposts, en el 2013 licitarem aquest projecte per un import
de 2.041.000 euros i es podrà dur endavant aquesta reforma. I
aquesta reforma s’ha de dur endavant traient els alAlots, han de
sortir del centre i s’ubicaran provisionalment en el nou centre
Maria Mascaró, crec que és el nom que han posat finalment al
centre nou, perquè no està ple, perquè ja vàrem preveure que
s’ubiquessin unes poques aules en funcionament enguany per
poder allotjar nou unitats a Maó, i després posar en marxa tota
la nova obra.

Aquesta obra durarà quasi un mes i suposarà adaptar el
centre a accessibilitat, ascensors, disponibilitat, cablejat, aules
de mitjans telemàtics, infraestructura esportiva, que és quasi un
mini pavelló, en una paraula, un projecte de 2 milions d’euros
que deixarà aquesta escola emblemàtica de més de vuitanta anys
on han fet els estudis primaris tants i tants de maonesos com un
centre que mereix, avui en dia, afrontar els reptes de l’educació
en aquest proper segle. Per tant, en aquest 2012 i a partir del
2013 es posarà en marxa i el 2014 ja prestarà serveis amb les
noves instalAlacions.

Per tant, alegrar-nos que aquest projecte es podrà fer així, es
treurà, segons les notes que tenc, en aquest primer trimestre la
finalització del projecte bàsic i d’execució i previsiblement ha
d’estar ja en base a licitació per poder a l’estiu començar les
obres d’estiu a estiu, com li dic, perquè en el següent curs pugui
entrar en funcionament. És una bona notícia de tots els que han
fet feina i m’alegr de comunicar-ho, però ho faré a la Comissió
de Pressuposts d’educació, en temps i forma. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 8366/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a lluita contra la pobresa.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 10, RGE núm. 8366/12, relativa a lluita
contra la pobresa, que formula la diputada Sra. Conxa Obrador
i Guzman del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyor Sansaloni, quines seran
les seves polítiques de futur per lluitar contra la pobresa?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Salut.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Obrador, he de dir que
aquesta pregunta ja la varen formular al meu predecessor, el
doctor Antoni Mesquida, fa poques sessions, i utilitzant la
mateixa resposta que ell va donar, va dir aquí que la política que
havia d’assumir un govern no era exclusiva de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social. Estarem d’acord, vostè i jo, que
aquí s’hi han d’implicar diferents conselleries, s’hi han
d’implicar ajuntaments, s’hi han d’implicar també els consells
insulars, perquè per combatre la pobresa es necessiten combatre
les dificultats d’inserció sociolaboral; es necessita combatre
també l’accés a l’habitatge; es necessita reformar el sistema
educatiu, i es necessita també, lògicament, mantenir l’accés als
sistemes de protecció social i sanitari, però no és exclusiu de la
meva responsabilitat i de la meva conselleria. Per tant, és una
actuació global de Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

La seva resposta és decebedora, una vegada més, i li tornam
a demanar perquè també va ser decebedora l’anterior resposta
que va donar l’anterior conseller.

Vostè és...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... el responsable de les persones dins el Consell de Govern
i vostè ha de defensar les polítiques de tots els departaments que
afecten les persones. Per tant, vostè ha de fer aquesta feina dins
el Consell de Govern i davant tots els consellers.

Miri, les dades publicades ahir indiquen la gravetat de la
situació. Aquest mes hi ha 9.474 aturats més a Balears, els
pitjors resultats de tot l’Estat. Ja són 87.000 persones sense
feina a la nostra comunitat i les previsions indiquen que
augmentarà. Avui, més de 29.000 famílies tenen tots els seus
membres en atur, avui més de 34.000 persones duen més de dos
anys sense feina i han esgotat totes les prestacions. Són dades
molt recents, molts dures que tractam de pair mentre escoltam
la ministra de Treball afirmar que sortim de la crisi i que veu
senyals esperançadors. Una ministra visionària que té dos
seguidors a Balears, el president i el vicepresident, que han
decidit retallar el 34% de les polítiques d’ocupació.

Vostè també és el responsable de setze mesos d’una gestió
que ha provocat un greu impacte sobre les condicions de vida de
les persones vulnerables. Com és possible que amb aquestes
dades vostè consenti rebaixar més d’un 3% la seva conselleria,
més de 44 milions les polítiques socials de les persones que més
ho necessiten? Aquestes mesures estan guiades per uns criteris
econòmics humanitàriament inacceptables, Sr. Conseller.

Avui es parla molt del perill de fractura territorial, a vostès
aquest és un tema que els preocupa molt, però s’haurien
d’adonar que en aquest país hi ha una fractura molt més
perillosa, em refereix al perill de fractura social que provoca les
seves polítiques econòmiques, que deixen abandonades les
persones més febles de la societat, que deixen abandonats els
que no tenen res, les persones que estan desesperades. Ells són
la seva responsabilitat i a ells els ha de defensar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Obrador, no s’enfadi, no s’enfadi
i deixi fer feina...

(Remor de veus)

...i deixi fer feina perquè èxit només ve abans que treball en
el diccionari, i deixi fer feina perquè vostè m’inclou ara, en
aquests moments, el debat de pressuposts que jo en aquests
moments no hi entraré, però sí que li recordaré una cosa, li
recordaré que el pressupost de la Conselleria d’Afers Socials, el
darrer que vostès varen presentar, ja baixava també un 3%, i les
condicions econòmiques no han millorat.

Però, a més, també li diré que deixi fer feina al Govern per
donar resposta, perquè el darrer de tot, l’Enquesta de condicions
de vida de l’Institut Nacional d’Estadística de l’any 2010 i 2011
no els afavoreix gens, diu, la tasa de riesgo de probreza
calculada con los ingresos percibidos por los hogares en el
2010 baixa...

(Remor de veus)

... no, no, no, arribam a una taxa d’un 21,8%. Cal destacar
que aquesta taxa en els darrers anys ha passat del 23,3 al 26,5.
Vostès ja ho han demostrat del que són capaços, han baixat el
pressupost d’afers socials i també el que fa el mètode estadístic
de l’Institut Nacional d’Estadística no els afavoreix.

Per tant, deixin fer feina a aquest govern i millorarem les
condicions de vida.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 8357/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a subministrament elèctric de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Pregunta número 11, RGE núm. 8357/12, relativa a
subministrament elèctric de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller
d’Administracions Públiques, el passat divendres, 19 d’octubre,
el Consell de Govern aprovà un acord en virtut del qual es va
autoritzar a vostè mateix a formalitzar un acord marc per
seleccionar una empresa comercialitzadora d’energia elèctrica
per a tota l’administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i del sector públic instrumental. Recordem també que el
Decret 56/2012 crea la central de contractació i es regula que
són objecte de contracte centralitzat les obres, subministraments
i els serveis que així s’hagin declarat mitjançant una resolució
del conseller competent en matèria de contractació pública, que
és la seva competència.

Pensam que és tot un encert la centralització de la
contractació d’energia elèctrica a la comunitat autònoma ja que
fins ara cada departament, empresa pública, conselleria,
contractava de manera individualitzada aquest subministrament
i això suposava un cost total excessiu i descontrolat per a les
arques públiques de la nostra comunitat. 

Per això, Sr. Conseller, ens agradaria que ens explicàs, quin
calcula vostè que serà l’estalvi com a conseqüència de la
compra centralitzada i de la reducció del consum elèctric que
també es preveu? Quin serà el cost màxim del subministrament
elèctric? I si també ens podria concretar amb aquestes dades, per
quin temps es licitarà el contracte? També ens agradaria saber
més detalls sobre en què consisteix l’acord marc per seleccionar
una empresa de subministrament elèctric.

I reiterar que aquesta és una mesura d’estalvi que encaixa
perfectament en aquest filosofia de racionalitzar l’administració
pública. Moltes gràcies i enhorabona.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, com vostè sap la
contractació centralitzada del subministrament elèctric per a tots
els edificis de l’administració de la comunitat autònoma és fruit,
deriva del Pla d’estalvi energètic, emmarcat a la vegada dins el
Pla d’equilibri econòmic de les Illes Balears.

Com vostès saben també el pla recull tota una sèrie de
mesures destinades a reduir despesa i a augmentar els ingressos.
Així aconseguir que les factures d’electricitat disminueixin és
un dels punts a afrontar i ja hem començat a fer feina en aquest
sentit. Hem elaborat, com ha dit vostè, un acord marc per
seleccionar una empresa comercialitzadora d’energia elèctrica
que doni subministrament a tots els edificis de l’administració
i a tots els edificis dels ens del sector públic. Les ofertes es
poden presentar fins dia 4 de desembre i una vegada el servei
estigui licitat cada òrgan formalitzarà el seu contracte respectant
les condicions preestablertes a l’acord marc. Segons aquest, el
cost màxim del subministrament elèctric serà d’entre 30 i 31
milions d’euros a l’any. Com que el contracte es licitarà per dos
anys, amb una pròrroga de dos més, es determina que la despesa
final i total mai, mai no podrà superar els 122 milions d’euros
en quatre anys.

El que garanteix aquests paràmetres és que l’acord marc fixa
les tarifes i els coeficients a aplicar sobre els preus de mercat
que no es podran modificar mentre el contracte sigui vigent.
Açò permetrà tenir controlada la factura elèctrica i evitar que
passi com fins ara, que cada ens ha fet el contracte com ha
pogut o com ha volgut i les factures arribaven sense massa
control. De fet, calculam que entre la compra centralitzada i la
reducció de consum l’estalvi serà, aproximadament, el 20% de
la facturació.

Abans d’acabar, també vull dir que tots els requisits tècnics
que es recullen en els plecs tècnics i administratius de l’acord
marc els hem establert amb la colAlaboració de la Direcció
General d’Indústria i Energia atenent aquests criteris d’estalvi
i racionalització de la despesa, és a dir que hem fet feina
conjuntament amb Vicepresidència per tal de tirar endavant
aquest projecte. Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 8359/12, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensació dels
desavantatges de la insularitat en el sector agrícola
ramader.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 12, RGE núm. 8359/12, relativa a
compensació dels desavantatges de la insularitat en el sector
agrícola ramader, que formula la diputada Sra. Assumpció Pons
i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Un dels principals objectius de l’acció de Govern consisteix a
aconseguir noves fórmules que reconeguin i compensin molt
més adequadament que avui els costos de la insularitat i la doble
insularitat que patim a Balears. El Grup Parlamentari Popular
vol conèixer la valoració que mereix al Govern el suport que ha
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expressat el secretari d’Estat per la Unió Europea, Iñigo Méndez
de Vigo, a la necessitat que les Illes Balears disposin d’un règim
específic que bonifiqui els desavantatges de ser una regió
insular. Aquests inconvenients han quedat clarament exposats
i quantificats a l’informe titulat SOS, l’agricultura de Balears
en perill d’extinció, redactat per la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori.

La conclusió és que la insularitat representa un increment de
costos fixos que han de suportar els pagesos de Balears, que
puja fins al 40% en relació amb els agricultors i ramaders de la
península, amb efectes clars sobre l’encariment del gasoil i els
pinsos. Aquest augment de costos repercuteix lògicament en el
preu dels productes, fet que disminueix la competitivitat i limita
el mercat i les vendes.

El Govern balear ha exposat aquesta situació de
desavantatge a la Secretaria d’Estat per la Unió Europea amb
l’objectiu d’incloure a la nova PAC, per al període 2014-2020,
un règim específic com del que ja disposen altres regions
insulars.

Per tant, Sr. Conseller, quin és el suport que s’ha aconseguit
del secretari d’Estat? Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, bé, evidentment
el secretari d’Estat a la Unió Europea, Iñigo Méndez de Vigo,
des d’un primer moment es va mostrar favorable a donar-nos
una mà i ajudar-nos i ens va donar tota una sèrie de consells. A
més, va manifestar públicament que creu que efectivament
tenim uns desavantatges. Aquest tipus de declaracions
lògicament sempre són ben rebudes.

El reconeixement dels desavantatges específics derivats de
la insularitat en el sector primari a través d’un reglament
específic sabem tots que no és un camí fàcil, no serà gens fàcil
i possiblement no sigui ràpid, i menys en un context com el que
ens movem avui de crisi i en un moment on les perspectives
financeres, que és el pressupost dins la Unió Europea, clarament
serà menys del que tenim a dia d’avui.

Però bé, nosaltres des d’un primer moment, tant jo com a
conseller com el meu equip, vàrem assumir el repte de posar
pedres, una rere l’altre, i no haver de fer marxa enrere. Aquestes
varen ser les primeres passes, primer aquí, en aquesta cambra,
des de la nostra conselleria amb l’estudi que férem, que vostè ha
anomenat, des d’aquesta cambra, des de les organitzacions
professionals agràries, tots conjuntament vàrem anar a Madrid.
A Madrid, ho he dit moltes vegades, el ministre d’Agricultura,
Miguel Arias Cañete, també ho té molt clar que tenim uns
desavantatges i podem dir també que des del Ministeri
d’Assumptes Exteriors també ho tenen clar, als seus tècnics, que
han vist el nostre informe, els va agradar moltíssim, sobretot per
la claredat amb la qual exposam el problema i la claredat amb
la qual es veu que els desavantatges hi són.

Què hem de fer nosaltres? Fer passes, fer aquesta pluja fina
que ens va demanar que féssim Iñigo Méndez de Vigo,
demostrar que efectivament tenim aquests problemes i
demostrar també a la Unió Europea, i moltes vegades a Madrid,
que aquesta no és una comunitat rica on fermam els cans amb
llonganisses, sinó que tenim molts problemes, que tenim molt
mal fer competir amb els nostres companys d’explotacions
agràries tant de la península com de la resta d’Europa i que
se’ns ha de compensar.

Aquesta pluja fina es trasllada a molts de casos, a moltes
coses, miri, li llegesc un missatge que m’han remès avui matí,
a les 8.20 del matí, d’un conseller d’una comunitat autònoma
que no és precisament del Partit Popular, i em diu que el
paràgraf 42 del document de que te hablé menciona
específicamente las regiones insulares cuya específica
situación debe ser tenida en cuenta, en mi opinión una buena
percha de negociación.

Ens ajuden tots. Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 8356/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comitès de coordinació
aeroportuària.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 13, RGE núm. 8356/12, relativa a comitès
de coordinació aeroportuària, que formula el diputat Sr. Carlos
Luís Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Este govern tiene un claro
compromiso en la continua mejora de nuestra conectividad
aérea, contando, como no, con los agentes implicados, siendo
uno de sus objetivos la participación de instituciones propias en
una gestión descentralizada de nuestros aeropuertos, pudiendo
desarrollar estrategias propias más adecuadas a nuestra realidad
insular. Pero el Gobierno socialista pasó de su incumplida
promesa de cogestión aeroportuaria al intento de privatización
de AENA y de las torres de control, incluidas insulares, y el
intento de venta del 49% del capital de AENA aeropuertos,
parado por el Gobierno del Partido Popular al ser en el peor
momento.

La participación de instituciones propias y del sector en
temas de transporte aéreo sí avanzó con un gobierno del PP. En
abril de 2005 se crea la Mesa del transporte aéreo y en mayo de
2006 se crea el Comité asesor de cogestión aeroportuaria, que
tanto conoce nuestra portavoz. A pesar de su importancia el
Govern del pacto no lo reunió nunca, además este actual govern
ha ampliado la participación de entidades propias en la Mesa del
transporte aéreo.
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Para concretar este objetivo el conseller de Turismo pidió al
Ministerio de Fomento la máxima presencia de instituciones
propias y la gestión descentralizada de nuestros aeropuertos. Al
respecto, el Pleno de esta cámara, del 11 de setiembre, aprobó
una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que
lamentablemente no respaldó la oposición. El Gobierno del
Partido Popular, el Gobierno Central, sensible a ello ha dado un
paso sin precedente creando los Comités de coordinación
aeroportuaria, que garantiza y da participación a los aeropuertos
a comunidades autónomas, corporaciones locales y
organizaciones empresariales y sociales representativas. 

Por todo ello, Sr. Conseller de Turismo, ¿qué valoración
hace de la creación de los comités de coordinación
aeroportuaria? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. La valoración
lógicamente, como no puede ser de otra manera, es muy
positiva, no sólo por la rápida reacción de la ministra, nos
atendió apenas un mes después de su toma de posesión, sino por
su reacción también tremendamente rápida puesto que se tardó
aproximadamente unos días menos de seis meses.

La reunión con la ministra tuvo lugar el 24 de enero de este
año y ahí se le plasmó la necesidad de la descentralización en la
gestión aeroportuaria para poder iniciar estrategias propias y
más adecuadas a las necesidades y particularidades tanto de
nuestros hechos insulares como de cada uno de nuestros
aeropuertos. También se le planteó la necesidad de la máxima
presencia y participación de nuestras instituciones en los
órganos decisorios de AENA y de la gestión aeroportuaria en
general, para poder participar en la toma de decisiones, en la
defensa de nuestros intereses insulares en el tema tarifario, de
tasas operativas, de planificación de inversiones comerciales, de
rutas, etc.

Por último, también se le planteó la necesidad de la
presencia de los agentes socioeconómicos por la importante
incidencia que éstos tienen en nuestra economía y en la
competitividad de nuestro archipiélago.

La reacción -como digo- fue rápida puesto que menos de
seis meses después se crearon por Decreto Ley 20/2012, de 13
de junio, los comités de coordinación aeroportuaria, uno por
cada comunidad autónoma y están constituidos por un
representante del Ministerio de Fomento, dos de las
comunidades autónomas, tres de AENA, tres de las
corporaciones locales, uno del Consejo de Cámaras de la
comunidad autónoma y uno de las organizaciones
socioeconómicas más representativas de cada una de las
comunidades autónomas. 

Se reúnen dos veces al año, salvo que por mayoría absoluta
se acuerde alguna otra reunión. Se podrán reglamentariamente
constituir comisiones de coordinación de cada uno de los
aeropuertos y sus funciones más importantes fueron las que
nosotros, prácticamente, pedíamos que es velar por la calidad de
los servicios, las políticas de colaboración con AENA en
materia de definición de estrategia en tema de los aeropuertos,
en tema tarifario, canalizar actuaciones relacionadas con la
promoción del transporte aéreo, promover acciones para
fortalecer la conectividad, etc.

En estos momentos, en estos días se está perfilando,
ultimando de perfilar los representantes de las cámaras y de las
organizaciones económicas y sociales representativas de esta
comunidad autónoma. Muchas gracias.

I.14) Pregunta RGE núm. 8358/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a grau d'adaptació a la Llei de comerç de
les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 14, RGE núm. 8358/12, relativa a grau
d’adaptació a la Llei de comerç de les Illes Balears, que formula
el Sr. Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El passat 19 d’octubre el
Consell de Govern va aprovar la reforma de la Llei d’ordenació
de l’activitat comercial, al mateix temps que aprovà un Pla
contra el frau, la competència deslleial i l’economia
submergida, així com la implantació d’un nou impost que
gravarà les grans superfícies comercials i la posada a disposició
dels petits comerciants d’un Pla per a la millora estratègica i
competitiva d’aquests establiments als nuclis urbans dels
municipis.

Mitjançant l’aprovació d’aquest decret llei s’introdueixen
canvis que recullen els Reials Decrets 19/2012 i 20/2012, de
mesures urgents per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment per a la competitivitat, mesures urgents de liberalització
del comerç aprovats tots dos per l’Estat.

D’entre les modificacions més rellevants hi ha el de l’horari
d’obertura i tancament dels establiments comercials que passa
d’un màxim de 72 hores a 90 setmanals, es passa també d’un
màxim de 8 a 10 diumenges i festius en què poden obrir els
establiments comercials sotmesos a règim general d’horaris,
donant al mateix temps llibertat al comerciant a l’hora de
determinar lliurement l’horari corresponent a cada diumenge o
dia festiu en què vol obrir.

També, un altre dels aspectes interessants que regula la nova
norma és la llibertat que es confereix als comerciants per
determinar els períodes de rebaixes guardant sempre unes
garanties de cara als seus clients.
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La pregunta que li formul avui, Sr. Vicepresident, va en
relació amb aquests canvis aprovats pel Decret Llei de comerç,
que són una transposició de la normativa estatal per liberalitzar
el sector; la pregunta concreta és: quina és el grau d’adaptació
a la normativa estatal de la Llei de comerç aprovada pel
Govern?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Diputat, el
grau d’adaptació és que la normativa estatal, seguint una mica
les línies que marca la normativa europea de llibertat en matèria
de comerç, marca una sèrie de ràtios, marca uns mínims i uns
màxims, per exemple, marca aquells diumenges que es poden
obrir, poden anar a deu a setze diumenges com a períodes
d’obertura dominical. També en matèria d’horaris marca un
mínim de 90 hores fins a un màxim de llibertat total i absoluta.

En tots els casos ens hem adaptat als mínims, hem anat a una
política de mínims perquè pensam que en la política comercial
és important que hi hagi un moviment cap a la llibertat
econòmica, cap al liberalisme econòmic, però aquest ha de ser
gradual i en aquest cas, en el nostre cas sobretot, ha d’estar molt
vessat cap al turisme, cap a la nostra fortalesa que és la matèria
turística.

En aquest sentit feim la proposta que, a més a més de
l’adaptació de la normativa estatal, hi pugui haver activitat
comercial també a partir del mes de novembre, els diumenges
dels mes de novembre i endavant durant tot l’hivern, és a dir,
que no sigui la normativa la que estacionalitza sinó que sigui la
temperatura o que sigui la realitat econòmica la que
estacionalitza, però no en qualsevol cas la normativa.

Al mateix temps, apostam perquè les zones de gran
afluència turística estiguin centrades en els nuclis urbans, no a
polígons, no a llocs diferents de la realitat i la trama urbana que
al cap i la fi és la que genera més activitat i més capacitat de
creixement i de treure aquest potencial turisme que volem
sostenir.

En aquest sentit, pensam que és una forma d’adaptar-nos a
la norma molt adequada, molt progressiva i que marca les
fortaleses d’un dels sectors més importants, un sector que és ple
d’empresaris de raça, empresaris que han demostrat al llarg dels
temps que són capaços d’adaptar-se a les noves circumstàncies
i que estam segurs que també ara s’adaptaran a aquesta nova
realitat que ens afecta a tots.

Moltes gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 8368/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pressuposts socials per a 2013.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 15, RGE núm. 8368/12, relativa a
pressuposts socials per al 2013, 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, Sr. Conseller, arriba el temps de les
decisions, divendres no vàrem poder saber el seu pressupost i
avui li correspon a vostè donar les grans dades. 

Farà polítiques per a les persones o tancarà hospitals contra
l’interès generals? El temps no és excusa, du setze mesos. Ens
ha fet saber que vostè té un dimoni a dins, que el té guardat per
a les grans ocasions, no sabem si l’ha tret ara per lluitar pels
pressuposts davant el Sr. Aguiló i el Sr. Bauzá, per obtenir un
bon servei en sanitat i en allò social.

Per això li demanam si pensa, Sr. Conseller de Salut, que els
pressuposts de l’any que ve són els més socials de la història.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Salut i Família.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sr. Thomàs, els pressuposts que
vàrem aprovar en el Consell de Govern i que seran debatuts en
aquesta cambra quan el temps parlamentari ho marqui,
reflecteixen que 8 de cada 10 euros disponibles de pressupost
van per a polítiques socials, per a educació i per a polítiques
socials. Aquesta és la dada, la gran dada que en aquests
moments li puc oferir.

No sé si li semblarà molt o poc, el que em deman és si tenen
precedent uns pressuposts autonòmics amb 8 de cada 10 euros
destinats a aquest tipus de polítiques.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. No digui mentides, cinc de cada deu
euros, el que és cert és que són els pressupostos de la conversió,
com a mínim ideològicament parlant, del Sr. Aguiló, del liberal
dogmàtic a desmentir-se ell mateix a base d’impostos. Tal
vegada els impostos són el dimoni.
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L’austeritat ha fet figa. La seva política de retalls va cap al
desastre, Sr. Sansaloni, el deute no recula i surten sense
vergonya a recuperar l’economia a base d’impostos, tot un
exercici de coherència. Fa un any els impostos eren el problema
-IVA, benzina, aigua, envasos, grans superfícies, rent a car,
targeta sanitària, medicaments, llistes d’espera. Primer retallen,
després impostos. 

Però el que volem saber és si tancarà o no els hospitals.
Vostè ha estat la mà que ha dirigit durant setze mesos, vostè és
novell, li han passat les patates calentes, entre aquelles aquesta.
Defensar el caràcter social dels pressupostos i tancar dos
hospitals són cartes que no lliguen, va en contra de la gent i els
professionals, ha de decidir si pren decisions per a les persones
o contra les persones. Només li deman si vostè pensa o no
tancar aquests hospitals, és molt simple, però em puc atrevir a
dir-li que vostè no s’atrevirà a contestar i no s’atreveix perquè
em tem que des de Presidència li donen les ordres. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sr. Thomàs, ara no toca contestar-li
aquesta pregunta, ara toca contestar la pregunta que vostè ha
formulat i que és a la pantalla.

Li he dit que 8 de cada 10 euros eren per a polítiques socials
i si hi havia un precedent, perquè és clar, el que no puc fer és
futurologia, no puc saber si seran els més socials de la història
i no ho puc saber perquè tampoc no sé com seran els del 2014
ni els del 2015 ni els del 2016.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

El que sí li puc dir també, és que li vaig donar a triar si volia
política o persones, vostè tria la política, no tria les persones. Jo
sé que no tendré...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

.... jo sé que no tendré un aliat amb el paper que correspon
a l’oposició perquè supòs que tampoc no té la consciència
tranquilAla, i no la hi té perquè en el debat de pressuposts, quan
toqui, no amb dos minuts i mig de contestació a pregunta,
podem parlar de malbaratament, de la línia inflacionista que se

seguia fins l’any 2010 quan vostè era el responsable de Salut, i
aquesta línia inflacionista ens va dur a fer centres de salut quan
de vegades no tocava incloent dins una concessió, que ens
acabaven costant quatre vegades més del projecte inicial i molts
altres exemples que li podria treure.

La mala consciència, jo entenc que no pot apostar per les
persones.

(Remor de veus)

Nosaltres hem de venir aquí amb un pressupost realista,
ajustat a les necessitats de les persones quant a atenció sanitària,
quant a benestar social i el defensarem. I ens deixi fer feina,
com deia abans a la Sra. Obrador, ens deixi fer feina perquè fins
i tot vostè quedarà sorprès. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 8365/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a innovacions normatives de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 16, RGE núm. 8365/12, relativa a
innovacions normatives de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats, que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i
González del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Partit
Popular es va presentar a les eleccions amb una aposta molt
forta per l’educació i amb aquesta aposta ja començam a veure
com es posen els ciments de les reformes educatives més
importants dels darrers anys per aconseguir invertir la tendència
negativa en els resultats acadèmics que per desgràcia ostenten
les Illes Balears a nivell europeu. 

A nivell autonòmic es troba en exposició pública el Decret
de tractament de llengües per garantir l’ensenyament en igualtat
de condicions de les dues llengües oficials de la nostra
comunitat autònoma, a més d’una tercera llengua, l’anglesa
preferentment, tan necessària i imprescindible en una destinació
turística com la nostra. I també tenim en exposició pública a
nivell autonòmic el Projecte de llei per a la convivència escolar
per garantir l’autoritat pública del professor, a més d’una aposta
per despolititzar les escoles i per vetllar perquè els nostres nins
i nines formin el seu pensament amb total neutralitat. 
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A nivell de l’Estat hi ha en tramitació la LONCE, amb nous
mecanismes de control dels distints ensenyaments per etapes, la
cultura de l’esforç o la formació acadèmica de les matèries
instrumentals.

En definitiva, Sr. Conseller, molts de canvis, canvis de calat
en el sistema educatiu espanyol i de les Illes Balears dels quals
ens agradaria conèixer la seva valoració.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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, Sra. Diputada i portaveu,
perquè ha enumerat efectivament les primeres grans línies que
s’han encetat en tema de normativa, tant autonòmica com
nacional, com a línies de treball que crec que tots estam d’acord
que, encara que tenguem distintes posicions polítiques, hi hem
de fer feina.

La nostra comunitat, tant la nostra comunitat educativa a
nivell balear, com Espanya en el seu conjunt, inverteix molt en
educació, ha avançat molt en educació, però tothom és conscient
que, tot i que l’OCDE ens diu que tenim un dels sistemes més
igualitaris, és a dir, que, independentment de l’estatus social de
la persona que estudia, ha arribat a un punt raonablement
satisfactori, no és així el rendiment que treim de tota aquesta
inversió respecte del que hauria de saber un alumne espanyol
per -diguem-ne- referència al país, a la potència econòmica
d’aquest país, al paper que ocupa i a les responsabilitats que
haurà d’afrontar.

Aquí hi ha una dissonància que ningú no nega, ningú no
nega. I és qüestió que d’una vegada tot allò que invertim, que és
molt, obtengui també uns fruits perquè tot parteix de l’aposta,
de la participació dels ciutadans, dels impostos dels ciutadans
que allò que posen al sistema educatiu creuen que ha de tenir un
rendiment, social -social, que sempre ha interessat tant al Partit
Socialista-, però també educatiu, acadèmic, formatiu, en forma
d’ocupació.

Quasi he fet més una exposició política que una valoració,
que tendrem temps de discutir molt si la nova llei orgànica de
modificació de la qualitat i la millora de la qualitat educativa
tendrà, n’estic ben segur, èxit i tendrà èxit perquè es basarà en
aquests paràmetres: hem de partir de la realitat objectiva, hem
de deixar d’entonar el mea culpa i hem de fer feines per obtenir
com a país millors resultats i en aquesta comunitat també.

La nostra aposta, també, pel professorat, per la convivència,
per la neutralitat, per l’objectivitat, per allò que tenen dret a
saber els nins i nines, alAlots i alAlotes a les Illes Balears també,
i el respecte que mereixen els professors també sigui una norma
d’actuació normal dins els centres. I també per tenir un model
lingüístic avançat, també, també perquè aquí tothom es trobi
còmode, perquè les llengües vehiculars s’emprin amb
normalitat, s’estimin les dues...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

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

...no hi hagi cap tipus de disputa, a part de l’estrangera.
Moltes gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 8348/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
avantprojecte de llei de convivència escolar.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta número 17, RGE núm. 8348/12, queda ajornada
atesa la solAlicitud presentada pel Govern mitjançant l’escrit
RGE núm. 8391/12. 

I.18) Pregunta RGE núm. 8370/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2013.

I també queda ajornada la pregunta número 18, RGE núm.
8370/12, pel mateix motiu.

III. Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 344/12, relativa a reducció
de les tasques burocràtiques dels docents (escrit RGE núm.
8023/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca). 

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
avui és el segon, que correspon a la compareixença del conseller
d’Educació, Cultura i Universitats per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 344/12,
relativa a reducció de les tasques burocràtiques dels docents,
escrit RGE núm. 8023/12, presentat pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, l’abril de l’any passat el seu mateix grup l’instava
a millorar un panorama que ells dibuixaven gairebé kafkià, un
panorama de burocràcia absurda dels centres escolars que
aixafava amb paperassa inútil els nostres mestres i els robava
temps per a l’ensenyança.
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Davant aquell panorama desolador esperàvem interès i, li
reconec, amb una certa inquietud, tot sigui dit, les instruccions
d’inici de curs per veure què hi feia vostè al respecte. Però no
hem vist res, de fet, en un any i mig no som conscients que hagi
eliminat un sol tràmit, ben el contrari, ha complicat la vida als
centres fent-los improvisar fórmules estrambòtiques per atendre
uns pocs nins en castellà. Els han complicat la vida en això i en
moltes altres coses. 

El que sí hem vist han estat retallades arreu, per exemple en
el personal de suport, com han augmentat el nombre d’alumnes
per aula o han eliminat programes que acompanyaven la feina
dels docents.

L’hem vist molt preocupat en tallar la reacció a les seves
retallades i obsessionat amb una yihad incessant contra la
llengua catalana, però de la burocràcia als centres no ens consta
res. L’escoltam, Sr. Conseller, conti’ns-ho.

El nostre grup, com vostè sap, no es va oposar a la proposta
lliberal docent de tasques burocràtiques. De fet, recordarà que
es va fer un pas de gegant amb el GESTIB, que s’apuntava al
Sr. Damià Pons que va eliminar els DOC, de feines també
anteriors que es feien i es feia una passa més en el GESTIB en
l’anterior legislatura. Vostè què hi ha aportat?

Bé, sé que han eliminat les beques i en això és cert que els
secretaris dels centres diuen que fan menys feina, però confiï
que no serà d’això que ens bravegi avui.

El nostre grup es va abstenir de la proposta de què parlam
perquè no hi havia cap concreció i el grup popular no va
acceptar les esmenes que nosaltres els apuntàvem. Per paga,
com diguérem al debat, i d’aquí la nostra inquietud, ens va
preocupar que incloguessin al rossegall de documents
burocràtics el Pla educatiu de centre, dades bàsiques dels
alumnes, fins i tot l’avaluació dels alumnes, documents
imprescindibles per a la docència que, francament, costa dir-los
burocràcia, en el sentit pejoratiu que arrossega aquest terme.

També els diguérem que en general més que sobrar
documents, el que passa és que hi ha un vessant administratiu,
com també de consergeria, que han d’assumir els docents, i això
és una distorsió. Aquesta sí que és una prioritat. Avui un
director dedica més temps a obrir la porta, a agafar el telèfon, a
anar a comunicar a un i a l’altre missatges, que no a redactar
aquests documents pedagògics que vostès citaren. Vostès no
admeteren cap esmena en aquest sentit.

De totes maneres, li ho deman, ja que tenim aquesta ocasió:
farà alguna cosa per implantar l’acord d’aquest parlament de
maig del 2010 en el qual instàrem el Govern per unanimitat a
crear places administratives a primària i a infantil, a fi
precisament que els equips directius i tots els docents no hagin
de gestionar matrícules, no hagin de gestionar ajudes -quan n’hi
ha- per als llibres de text, per al transport escolar, per a
menjadors..., fins i tot per fer el seguiment de les obres i les
tasques de manteniment. Hi farà res, Sr. Bosch?

Sobre la resta de tasques potser es poden simplificar un poc,
però el gruix són elements de planificació i d’avaluació
importants que cal mantenir, i a la majoria es mantenen, la base,
d’un any per l’altre i només es van adequant i millorant. Sap que
llevaria molta burocràcia, Sr. Conseller, molta, que no
canviassin les normes cada dos per tres?, que no fessin lleis i
decrets cada parell d’any que obliguen la comunitat educativa
a adaptar-s’hi sí o no sí, prometent panacees absurdes. Això sí
que crea problemes.

Ens deia al principi de la legislatura que volien un pacte per
l’educació per cercar consensos, consensos, deia el conseller; no
sé si fa més gràcia o ràbia. Idò bé, en aquell document hi havia
dos leitmotiv importants: l’autonomia dels centres, amb un
paper destacat del lideratge pedagògic de l’equip directiu i del
claustre, i l’avaluació de tots els aspectes de l’educació. Vostès
retallen l’autonomia. No només retallen l’autonomia, vostès
alimenten prevencions absurdes contra els mestres. Ha
demostrat que no es fia de les escoles, no es fia dels directors,
no es fia dels pares, no es fia dels consells escolars, no es fia
dels mestres. Fa una llei on diu que vol donar autoritat als
docents, i en canvi els fica una ganivetada fins a l’empunyadura
advertint-los que no poden tenir opinió. És evident que no es pot
educar -avui n’hem parlat- sense opinar. Té el sector en peu de
guerra, Sr. Conseller, i no s’ho mereixen. Per què ho fa?, per
què ho fa?

Diu que fa una llei per la convivència i elimina el personal
destinat a necessitats educatives especials tot creant un entorn
hostil a la llengua catalana. Una carta al director, adreçada a
vostè però publicada al diari la setmana passada, descrivia molt
plàsticament la situació lamentable reunint aquests dos aspectes.
Deia el president de l’Associació de mares i pares del colAlegi
Jaume III de Llucmajor: “Sr. Conseller, l’aplicació de la lliure
elecció de llengua del primer ensenyament aquest curs 2012-
2013 ha donat lloc que al CEIP Jaume III de Llucmajor s’hagin
hagut de destinar sis mestres per atendre en castellà dotze
alumnes repartits en set grups”; sis mestres per a dotze alumnes.
“Aquests mestres dedicaven el curs passat 34 hores a donar
suport als alumnes que necessitaven una atenció més
individualitzada -necessitaven, una atenció més
individualitzada- per assolir les competències bàsiques; ara no
poden dur a terme aquesta tasca”. “Molts dels nostres associats
-diu aquest president- ens han fer arribar la seva preocupació
perquè han vist com els seus fills i filles tenen més dificultats
per seguir les activitats diàries i han obtingut pitjors resultats en
les proves d’avaluació. La conselleria no ha posat a disposició
de la nostra escola els recursos humans adients per dur endavant
aquesta tasca, sinó que simplement ha seguit la política de
desvestir un sant per vestir-ne un altre”.

Això és el que li diu aquest president; la clava, Sr. Conseller.
I no és un retret al centre, aquesta no és una decisió del centre
sinó seva, una conseqüència més de l’obsessió del PP. De fet
l’escola s’hi va resistir, com vostè sap, però Inspecció li ha
exigit tenir tots els mestres devora els alumnes que triaren
castellà desatenent les necessitats educatives especials que
tenien l’anterior curs. És que hem perdut un paner?, tots plegats
hem perdut un paner? 
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Potser així s’estalvien el programa individualitzat dels
alumnes amb necessitats educatives especials, que el PP va
llistar aquest expedient entre la paperassa burocràtica, va llistar
entre la paperassa burocràtica l’orientació als alumnes
endarrerits i dar-los oportunitats. No sé si s’estalviaran un
paper, però a canvi fan fer paperots als mestres dins les aules.

Per cert, sap que arran d’això al colAlegi Jaume III hi ha
hagut pares que han renunciat a l’ensenyament en castellà? Ho
sap? Sap què els han dit a la conselleria?, que no basta una
telefonada, que necessiten el paper del pare firmat, volen papers
perquè no es fien de la comunitat escolar. Com no es fiaven dels
centres per contactar amb les famílies. Miri, aquí sí que varen
fer una petita tasca burocràtica que llevaren als docents; com
que no es fiaven dels mestres la conselleria va adoptar la decisió
insòlita d’enviar cartes a tots els pares convidant-los a la
segregació lingüística. La conselleria va quedar colAlapsada amb
aquesta activitat, s’hi va gastar un mínim de 18.000 euros
segons la seva pròpia resposta, 18.000 euros en aquest temps de
penúries perquè no es fien dels mestres; i naturalment aquí hi
hem d’afegir el cost de les hores que els funcionaris hi varen
haver de dedicar. Vaja prioritats, Sr. Conseller.

Però també he destacat l’altre punt d’aquell pacte per
l’educació: l’avaluació de tot el sistema. En el mateix diari de
la carta que he llegit, justament a l’altra banda, hi sortia un
article del Sr. Antoni Quintana i Torres, el president de la
Federació d’associacions de directius de secundària de les Illes
Balears; allà reivindicava l’autonomia dels centres, apuntava
que l’estava retallant, i a canvi aportava i es comprometia que
el que hi havia d’haver era avaluació i rendició de comptes,
molt en la línia del que estam parlant. Però avaluar, Sr.
Conseller, també du el seu procés. Vostès en son favorables o
contraris?, perquè m’ha arribat a embullar. 

Sap que el seu grup va llistar els sistemes de qualitat ISO
2000 entre el rossegall dels documents burocràtics dels quals ja
n’estaven farts? Bé, jo no sé si es pot millorar o simplificar,
però nosaltres no ho veim igual. No dubt que no es pugui
millorar el procés, però l’avaluació contínua és la millor manera
de millorar. I com s’ho faran per avaluar si no hi ha barems?,
sense expressar opinions, sense documents, com s’ho faran? Ens
ho conti, per favor, Sr. Conseller.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Conseller.

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

Sr. Alorda, amb tot respecte, permetin-me fer constar en
aquesta cambra que vostè utilitza qualsevol pregunta de control
referent a desburocratització de l’administració educativa per
fotre tota una llista, entre la qual inclou qualque paraula pujada
de to que no comentaré, sobre la tasca que fa aquest conseller.
Em pareix fora de lloc parlamentari que se’m demani
compliment sobre desburocratització de la tasca administrativa

d’un professor i m’acabin parlant de la carta d’un centre sobre
elecció de primera llengua, que es parli de llei de convivència,
sobre minves de les capacitats del professors, sobre què feim
amb necessitats educatives especials i sobre tot allò que li ha
vengut en gana fer. 

Aquest conseller ho deixarà en aquesta cambra i constarà en
acta que no ve aquí per a això, i que amb molt de gust vendrà
aquí, en comissió i allà on demani, per rebatre tot allò que vostè
vulgui, però em pareix groller, em pareix groller utilitzar una
cosa que està pensada per controlar una proposta, una
proposició respecte a una cosa a la qual el seu grup en quatre
anys no va fer gaire més, jo diria que bastant menys que allò
que hem fet en un any, i em ve vostè a recriminar tot allò manco
el que se suposa que venim a parlar. Ja està bé!, ja està bé.
Quasi no sé si parlar més del que diu vostè o del que veníem a
parlar.

(Alguns aplaudiments)

És que ja m’és igual! Resulta que quan vostès lluitaren, i jo
també, pel dret a l’elecció de primera llengua catalana tots els
doblers i professors que posaren no foren suficients, i ara els
que hem de posar per mantenir el mateix dret per al castellà són
excessius. Idò hi hem de posar la mateixa mesura, hi hem de
posar la mateixa mesura.

(Més aplaudiments)

I miri, avui un titular d’un diari, que (...), que em qualifica,
erròniament, de conseller nacionalista en el mateix que un altre
em diu fatxa, jo em situaria com un liberal regionalista, però
miri, què hem de fer?, les coses són així, tant creu que havia de
lluitar per la meva llengua, pel català, per introduir-la com a
llengua de primer ensenyament, com per ara mantenir el dret del
castellà com a llengua de primer ensenyament. Per tant em
pareix absurd aquest debat, em pareix absurd.

Segona. No s’ha fet a costa de deixar d’atendre alumnes de
necessitats educatives especials. També em pareix groller dir
això.

Tercera. Hi ha moltíssima gent, no només el director de
l’APA del Jaume III, que opina això, hi ha moltíssima gent que
està agraïda de poder exercir el seu dret lingüístic, moltíssima,
que no escriu cartes. També, ja que hi és, li diré que aquesta
conselleria, i quasi el reptaria que vostè llegís aquí què posava
la carta que enviàrem als pares, em faci el sant favor de llegir-ho
vostè, no jo, diu que vàrem forçar, propiciar i fer tota una sèrie
de maniobres orquestrals a l’obscuritat per fer triar el castellà.
Sap què diu la carta?, vostè ho sap tan bé com jo; recorda el dret
de pares i mares a exercir allò que diu l’article 18 de la Llei de
normalització, no diu res més, ni nomena una llengua ni l’altra,
diu que té aquest dret. Ni força, ni propicia, com no podria ser
d’altra manera, ni ve a dir res de tot el que vostè subliminalment
dóna a entendre que feim.
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Dit això, dit això, i suposant que serveix qualsevol cosa per
venir a recriminar allò que feim manco el que se suposava que
veníem a fer, li diré de passada també què feim per reduir la
burocràcia i les tasques burocràtiques en els centres. 

Primer: la creació d’un sistema de comunicació intern que
permet enviar comunicats, documentació, traspassar els
expedients dels centres, propiciar mitjançant la firma
electrònica, la signatura electrònica, aquests documents; això es
fa aquest curs. Diàriament unes 1.500 persones reben, empren
i utilitzen aquest sistema.

Segon: els centres concertats havien començat però no tots
manejaven el GESTIB; manejar el web GESTIB, per tant, de
tots els centres permet l’eliminació de tota documentació en
paper, la tramesa automàtica de nòmines i certificats a tots els
centres subvencionats amb fons públics, ja no s’envien en paper.

Tercer: s’ha fiançat el sistema de generació i tramesa
automàtica d’informació, de les estadístiques -que això també
era una altra cosa molt demanada pel sector- de les estadístiques
que ens demana el Ministeri d’Educació consolidades a nivell
de tot Espanya directament dels arxius, dels fitxers i de les bases
de dades del mateix GESTIB; ja no s’ha de tornar a recomptar.

Quart: s’integra el sistema informàtic amb la UIB per a la
tramesa de previsions d’alumnat, que ja no s’ha de fer a mà ni
en tramesa, que es presenta a les proves d’accés a la universitat.

També destacaria que estam treballant amb la Direcció
General de Tecnologies de la Informació per proveir tot
professor i tot alumne d’aquestes illes d’un correu electrònic
segur i corporatiu, i estam parlant de més de 160.000 correus
electrònics. També destacaria que en aquesta legislatura els
professors, amb un simple telèfon smartphone o si tenen una
tauleta, poden manejar en qualsevol moment les qualificacions,
les faltes d’assistència o qualsevol altra cosa que havien de fer
a un lloc i a un temps; ho poden manejar amb un dispositiu
mòbil. També és facilitar la tasca. També les famílies podran
consultar els horaris, les qualificacions, els historials, les faltes
d’assistència mitjançant un dispositiu mòbil; de passada
estalviarem en tot allò que són trameses d’SMS. 

A part d’això es treballa seriosament a incorporar
definitivament la signatura digital com a mitjà perquè els
càrrecs directius dels centres donin oficialitat al document. Els
trasllats d’expedients es poden signar ja digitalment.

Finalment, a la Direcció de Planificació encara hi ha un
caramull en paper de programacions generals anuals. Es poden
fer electrònicament, i aquest curs ja sortiran les instruccions
perquè d’una forma definitiva, perquè hi hagi un impuls
definitiu i les programacions generals anuals es puguin fer,
s’hagin de fer, diria jo, electrònicament.

Jo li diria que per un any no està molt malament, però si li
hagués d’afegir més coses quant a procés que afecta la
ciutadania quant a desburocratització, n’hi cont dos que em
pareixen interessants. Per exemple, actualment els secretaris del
centre, a l’hora de comprovar la residència per a puntuacions de
centres, que això es fa als tres anys però hi ha moviments
d’alumnes a tots els nivells, podran accedir directament a les
plataformes obertes dels ajuntaments per comprovar
l’empadronament, estaran directament “linkats”; per tant
telemàticament no hauran de passar ni un paper ni una
solAlicitud. Una altra iniciativa que també em pareix interessant
és que a l’hora d’emetre targetes ciutadanes o carnets joves
directament l’administració local podrà contactar amb les bases
de dades dels centres per comprovar, per exemple, si una
persona que té una determinada tarifa està matriculada i és
estudiant i se li aplica tarifa d’estudiant.

I així tantes coses que els poden parèixer poques coses però
que a mi em pareixen un avanç important quant a introducció de
la tecnologia digital i l’eliminació de papers. Això és el que els
volia comentar quant al que creia que seria la interpelAlació,
però si un altre dia vol que parlem d’una altra cosa li deman per
favor que ho facem en el marc de la pregunta corresponent.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Conseller, no sé si és
nacionalista o fatxa, el que sé és que fa de Torquemada, i si
vostè fa de Torquemada evidentment trobarà uns grups que li ho
diguin a la cara, perquè el que està fent vostè amb la comunitat
educativa en aquest moment, de provocació, de persecució, és
evident que qualsevol ocasió que tenguem per dur-ho a aquest
parlament i defensar la tasca docent dels nostres professionals,
idò l’aprofitarem, i si a vostè li fa nosa, idò s’hi posi fulles,
perquè s’hi trobarà, s’hi trobarà, en tots els debats s’hi trobarà,
i mentre persegueixi la llengua del país es trobarà també qualcú
al davant que la defensi, com s’ho troba a totes les trinxeres per
allà on intenta anar passant per damunt.

Que digui que és absurd el que està passant a Llucmajor, que
es denunciï...; el que és absurd és fer-ho. Sis mestres dedicats a
dotze alumnes, que es colAloquen devora ells quan es dóna una
classe de plàstica o es dóna una classe de religió o de qualsevol
matèria, i tradueixen el que el mestre natural de l’aula està dient
en català, que l’entenen, els ho passen al castellà. Això ha
provocat que pares i mares li hagin demanat que deixi de fer
aquest sistema, que es despunten, que es despunten!, i Inspecció
els ha dit “no, ho heu de demanar per escrit, perquè jo necessit
un paper, perquè aquesta gent ha firmat castellà i és en castellà”.
Això és el que està passant a Llucmajor, sí, Sr. Bosch, i això a
posta qui li han escrit aquesta carta són els pares. N’hi ha més,
que xerren, el que passa és que no li ho diuen per escrit perquè
troben que ho han de fer d’una altra manera.
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I vostè em diu que és absurd dir que els hem retirat a alAlots
que tenen necessitats educatives especials. Per l’amor de Déu!,
és que parlam de coses realment de moltíssim..., molt sensibles,
i vostè els dedica a una obsessió que els ha pegat per perseguir
la llengua, perquè, efectivament, la carta desburocratitzadora era
animar a dir “com que no em fii que els mestres ho faran bé
perquè estan apuntant que tothom aprengui la llengua del país
perquè creuen que socialment això és important, no ho veig, hi
ha una empenta mediàtica que m’està dient que no ho estan fent
prou bé, ergo ho farem des de ca nostra i així sabran que el
Govern de les Illes Balears els anima, els anima”, perquè si no
per què ho fa per segona vegada? Evident. I aquí el preocupava
a vostè la burocràcia?, i dedica 18.000 euros a aquests afers? 

Per cert, tot el que m’ha dit de burocràcia, ja que en parlam,
pràcticament tot ja estava fet, ni un document menys. A
concertada ara mateix no sé si encara tenien algun apunt sobre
el GESTIB, massa bé si ha avançat, si ha avançat sobre les (...)
que hi havia, però parlàvem del pla d’educació de centre,
d’avaluacions, de dades dels alAlots, estàvem parlant del projecte
lingüístic, estava parlant la Sra. Aguiló, quan va fer aquesta
proposta, dels plans de desburocratització; vostè no n’ha
anomenat ni un. Del pla de qualitat, parlava també. És que jo
confii que no els toqui; que el projecte de centre el puguin tenir
informatitzat, molt millor, el tenen allà, el posen al dia, du la
feina que du, però molt millor, evidentment. 

Correu electrònic; si tothom tenia correu electrònic des de
fa anys! Ara ho fan amb les tauletes, com és natural. Segueixin
avançant. Ara, dir que en un any ha fet moltes coses en aquest
aspecte, francament crec que en braveja més del que li
pertocaria per la feina que es va fer i per la situació kafkiana que
dissenyava la ponent de la proposició no de llei.

En tot cas el que sí hem de menester és fomentar la ilAlusió,
el compromís, el coratge dins la comunitat educativa en aquests
moments complicats, animar-los a tenir i a aportar el millor
d’ells mateixos en aquest moment. Si podem reduir-los un
poquet les tasques burocràtiques, millor; que hi podem posar,
evidentment, qualcú que les dugui, molt millor. Però allò darrer,
allò darrer és atacar-los, allò darrer és anar-hi amb les retallades
i a més a més renyar-los, i a més a més parlar cada dia
d’adoctrinament, quan l’únic que parla d’adoctrinament
clarament és el Sr. Wert parlant d’espanyolitzar tothom. Això
és el que volen establir?, establir criteris per espanyolitzar les
nostres aules? Ja em dirà què vol dir, per paga, perquè volen fer
una cosa i neguen la contrària.

Jo crec que el que volen els mestres i els professors és que
els deixin fer la seva feina, que respectin els projectes educatius
aprovats en els consells escolars, que facin participació, que
escoltin els pares, que els (...) la comunitat escolar, i que si du
un poquet d’orenga, perquè a vegades la participació du el seu
trull, du la seva tasca, que hi sigui, perquè sobretot en moments
difícils és molt important tenir la cohesió que dóna la
participació. I que facin mesures i oblidin la seva vocació
inquisidora, si és que els sorgeix, perquè el que hem de
menester és donar suport al sistema educatiu, al sistema
educatiu en general i no aquestes batalles en les quals vostè s’ha
embrancat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Conseller.

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

Sr. Diputat, quan em parla de Torquemada, jo li podria
donar tota una sèrie d’exemples de tota una sèrie de
coordinadors lingüístics que a companys meus els deien com
havien de parlar dins un centre de secundària. I sap què li va
contestar aquest company meu, catedràtic de filosofia de
Manacor i professor de l’Escola de Mallorquí? Ho diré d’una
manera elegant, com trobi. Hi havia coordinadors lingüístics
fent de Torquemada a molts d’instituts, que li deien a un
professor que havia ensenyat el temps de la dictadura, mallorquí
aleshores, a l’Escola de Mallorquí i havia signat abans quan no
se’n podien signar, li venien a dir i vostè què fa quan un alumne
li demana una pregunta en castellà, i va dir: “el que trob perquè
m’entengui”. Idò no, li has de contestar en castellà! I el va
enviar a fer punyetes!

(Alguns aplaudiments)

Li deien si havia de parlar en català, en castellà, en austríac,
en xec, o com ho havia de fer, i aquest catedràtic de filosofia em
contava: jo trob que sé com ho he de fer perquè he ensenyat
molt de català a tots aquests que ara vénen, com vostè diu, a fer
de Torquemada.

Per tant, dit això, li contaré que hi ha moltes anècdotes sobre
qui fa de Torquemada, el que en parla en absolut. I és tant així...

(Remor de veus)

Vostè ha dit que jo ho feia, jo no ho he dit de vostè ni mai ho
diré. Però sí sé qui ho ha fet.

El que és evident és que tots volíem que es normalitzàs la
situació a les escoles i molts hem fet feina perquè sigui així i
alguns i algunes persones tal vegada s’han passat tres pobles i
han fet que algunes altres diguéssim basta. El que pretenem és
que tothom es trobi bé. I aquestes persones que vostè comenta
de Llucmajor, no fan feina full time amb aquests 12 alAlots, fan
feina unes hores; per tant, no multipliqui 6 o 7 per 25, que vostè
sap que no és ver. I fan la mateixa feina i fan el mateix model
que vostès volien que els professors que començaren a fer
immersió fessin en els centres que havien triat primera llengua
català. Això els va parèixer bé, i a mi també. Només que no
voldria que m’ho discutissin quan és al contrari, perquè hi va
haver tot un moviment, en el qual hi foren presents, que
començà a introduir el català, amb professors que feien
tractament individual de català, amb professors que tendiren a
tenir l’escola que tenim. Però ara en castellà no es pot fer! No
ho entenc, no ho entenc!
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Hi ha massa sentències que ens ho diuen, hi ha massa
sentències que ens ho diuen! No és ver que es pugui fer una
simple atenció, mira, parlam en català i jo et faré un petit resum
al final i si ho entén bé i si no, no contest.

No, no, un país plurilingüe, un país com aquest bilingüe té
dret que els seus ciutadans puguin elegir la primera llengua. I té
dret que a l’escola les dues siguin vehiculars. I això ho farem,
i tenim el suport de la societat, la gent creu en nosaltres, ens
vota i ens donarà suport a aquest decret. I ja veurà vostè com
aprendrem les tres llengües, sense un model d’immersió, amb
un model d’elecció, un model trilingüe, un model integrat i
sense cap problema.

A més, la Llei de convivència que vostès tenen tan injuriada,
amaguen tot allò que saben que els professors volen, que és el
reconeixement d’autoritat pública. Això ho hem fet nosaltres, ho
farem, i vostès s’omplen la boca de dir, de dir i de dir i no han
duit un projecte de llei educatiu en quatre anys. Per què no ho
feren?

(Alguns aplaudiments)

Doncs ho farem, ho farem, amb valentia, amb vocació, amb
vocació de colAlaboració, amb respecte, amb provar que el
professor tengui auctoritas moral reconeguda, a pública i a
concertada! No ha de ser cap dictador, ha de ser un
colAlaborador, però ha de ser respectat per tothom. I vostès
aquesta segona part tan important l’obvien i l’obvien sabent que
tots els professors ho desitgen, creuen i que podran exercir
aquesta autoritat. Autoritat, que no és una paraula pejorativa,
una estructura jeràrquica, perquè l’escola és jeràrquica, perquè
ho ha de ser, perquè no és el mateix ser director que ser alumne,
perquè tal vegada a la transició democràtica ens equivocàrem en
dissenyar aquesta escola, ens equivocàrem en dissenyar aquesta
escola que va fer que els directors, som dels pocs països
d’Europa en què els directors es trien com es trien i que fa que
obtinguem els resultats; i jo no crec que no ens equivocàrem del
tot, però ens equivocàrem en moltes coses, perquè teníem molts
complexes tots, alguns, d’aquella escola que havíem rebut, però
jo crec que ja podem deixar aquest debat dels anys setanta i
dissenyar una escola en la línia de les escoles europees. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 7577/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general de
medi ambient.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de la interpelAlació RGE núm. 7577,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general de medi ambient.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Medi Ambient, supòs que haurà vostè a la petició
d’interpelAlació que li vàrem presentar dins la política de medi
ambient, el que realment volem avui i pel que volem interpelAlar
el Sr. Conseller, és sobre les gestions que el seu Govern o la
seva conselleria pugui haver fet en relació amb l’autorització, de
23 de desembre de 2010, per a l’inici de prospeccions
petrolíferes entre la península i les Illes Balears. I ho volem fer,
i crec que és el moment, i ara, al llarg de la meva intervenció
supòs que entendrà vostè, per què necessitam conèixer
determinada informació, per què de la nostra preocupació i la
necessitat de saber si podem ser més optimistes o més
pessimistes en relació a aquest fet.

Vagi per endavant que en aquest cas parl en nom del Grup
Parlamentari Socialista i som molt conscient de què li parl d’una
autorització firmada el 23 de desembre del 2010 per un Govern
socialista a Madrid, vaig per endavant, no me n’amag, ni hem
dit en cap moment des de les Illes Balears que hi estiguéssim a
favor, ni que fóssim partidaris d’això. Hem expressat sempre la
nostra opinió contrària a aquest fet.

Dit això, crec que hem de començar dient que és coneguda
l’alarma social que va provocar aquesta autorització a la qual
m’he referit del Govern d’Espanya, per tal de poder realitzar
prospeccions petrolíferes entre la península i les Illes Balears.
Li he de recordar que hi ha un possible punt d’extracció que és
únicament i exclusivament a 40 quilòmetres del litoral de l’illa
d’Eivissa. L’any 2011, amb un Govern socialista, com li he dit,
es varen aprovar aquí en aquest Parlament dues proposicions no
de llei, presentades pel Grup Popular, rebutjant la concessió de
l’autorització, reclamant del Govern de l’Estat la revocació
d’aquesta autorització i, a més, instant el nostre Govern perquè
actués per tal d’impedir l’execució d’aquestes prospeccions,
començant per facilitar una adequada informació i per cercar
una adequada informació sobre l’abast d’aquestes prospeccions
i la possibilitat de paralitzar-les amb caràcter immediat. Li volia
recordar a més que aquestes dues proposicions no de llei varen
ser aprovades en aquest parlament per assentiment, tots els
grups parlamentaris hi votaren a favor.

I a partir d’aquí, com li deia, es fa necessari parlar de totes
aquestes gestions reclamades per tots els grups d’aquest
parlament, i se n’ha de parlar bàsicament per dos motius: un, és
que el mes de març d’aquest mateix exercici, any 2012,
l’empresa Cairn Energy, que és la que disposa de l’autorització
per realitzar les prospeccions, va anunciar el possible inici
d’aquestes feines per al darrer trimestre de l’exercici 2012; som
en el novembre, som ja dins aquest darrer trimestre, el que vol
dir que en qualsevol moment ens podríem trobar amb la notícia
de què, efectivament, s’han començat.
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I en segon lloc, perquè, a causa del canvi de Govern a
Madrid, és una realitat que moltes veus que en el seu moment
es mostraven contràries a aquestes prospeccions, en aquell
moment, abans, avui es mostren comprensives amb aquesta
autorització, manifesten que revocar-la ja no és possible i, fins
i tot, es mostren favorables a l’autorització de l’extracció si el
resultat de les prospeccions acaba sent positiu. Entre ells, sense
anar més lluny el propi ministre d’Indústria i Turisme, Sr. Soria,
del qual he de dir que va, sembla ser, amb el cap molt alt com
a ministre d’Indústria quan parla d’això, però com a ministre de
Turisme amaga el cap en la mesura del que pot.

Per tot això, Sr. Conseller de Medi Ambient, volíem
conèixer primer si el seu Govern continua estant radicalment en
contra d’aquestes prospeccions.

També ens agradaria saber la seva opinió sobre si fa seves
les propostes que el propi Partit Popular va presentar en aquest
parlament l’any passat i que, com he dit, varen ser aprovades
per tots els grups parlamentaris.

També crec que val la pena saber quines gestions s’han fet
fins a dia d’avui, des que vostè és conseller de Medi Ambient,
quines gestions s’han fet sobre aquest tema.

I tal vegada el que podria ser més important i de més
rellevància, què tenen pensat fer en relació amb aquesta qüestió
d’aquí endavant?

Sr. Conseller, malgrat les veus que diuen tot el contrari, des
del nostre grup defensam que avui encara és possible aturar
aquest desastre. Els riscos són molt elevats i les repercussions
poden ser molt negatives tant per al nostre entorn com per a la
nostra principal indústria que és el turisme. Vostè sap, Sr.
Conseller, que no es va respectar escrupolosament la normativa
vigent a l’hora d’autoritzar aquestes prospeccions; des del
nostre punt de vista no es varen respectar ni superfícies, ni
requeriments mediambientals a l’hora de fer efectiva
l’esmentada autorització. I com que en el seu moment l’any
passat a les dues proposicions no de llei, en els punts d’acord
aprovats en aquest parlament, entenc que sí es va ser contundent
tant en les reclamacions al Govern de l’Estat, com al Govern
balear, estaria bé que avui fixés vostè, en la mesura del possible,
Sr. Conseller, quin és el posicionament del seu Govern sobre
aquest tema, tant sobre l’autorització, com sobre què pensa fer
d’aquí endavant.

L’evolució dels fets i de les declaracions, com li he dit
abans, fan que no puguem ser gaire optimistes, com a mínim
entenem que no ho podem ser. Però el fet és suficientment greu
com per no tirar la tovallola en aquests moments i com per
continuar reclamant que es continuï fent tot allò que sigui
necessari per aturar aquestes prospeccions. I com a detall, supòs
que no fa falta que li recordi, però sí li ho deixaré damunt la
taula perquè hi pensi, vostè sap que hi ha altres governs
autonòmics que es troben en circumstàncies similars i sí han
demostrat, ho han demostrat amb fets, que estan disposats a fer
tot allò que sigui necessari per protegir el seu territori, per
protegir el seu turisme i, per tant, per protegir el seu futur. Com
dic, no ho fan simplement amb anuncis, han estat clars amb fets
i s’han mostrat disposats darrerament també, fins i tot si feia
falta, a arribar a BrusselAles abanderant la reclamació i la
denúncia d’aquesta circumstància.

Però, com li he dit, hi ha circumstàncies que són
preocupants i una d’elles..., ja no entraré en el petit detall, tal
vegada llavors, d’aquí a 15 dies, quan es produeixi el debat
sobre els punts concrets d’acord de la moció, podríem entrar en
algun d’aquests, però no vull entrar ara en el detall de què havia
dit un abans o què havia dit l’altre, simplement sí em fixaré en
el cap i en qui al final té la màxima responsabilitat i
competència per poder fer coses o no respecte això, que és el
ministre Soria; ministre Soria que a qualque moment també era
contrari a aquestes prospeccions i que, darrerament, ja sent
ministre, va canviar d’opinió, i no tan sols diu de forma clara
que és impossible aturar per diferents circumstàncies en aquests
moments l’autorització o revocar l’autorització, sinó que, a més
a més, s’ha mostrat partidari que si per un casual s’arribàs a
trobar qualque punt concret on sí hi podria haver pous
d’extracció, de petroli o de gas, ell era partidari que
econòmicament no era possible rebutjar això.

M’agradaria, Sr. Conseller, que vostè també pensàs en les
nostres illes i que defensàs des del Govern el que interessa a les
nostres illes. Jo estic d’acord que pot haver-hi allà o no petroli,
en qualsevol cas parlam d’un fet que és temporal, no són
infinites les borses que es puguin trobar; en canvi sí podem
posar en joc i en perill una cosa que ha estat el nostre passat, és
el nostre present i ha de ser el nostre futur i és el turisme. És a
les nostres mans que continuï sent aquesta font d’ingressos per
a les nostres illes, si nosaltres ho feim bé no té per què acabar-
se, pot ser durant moltes generacions continuar essent la
locomotora de la nostra economia.

Per tant, per això Sr. Conseller, voldríem conèixer la seva
opinió respecte de tots aquests fets. M’agradaria que entengués
això, més que una voluntat d’entaular una discussió, una
necessitat de conèixer quin és el posicionament del Govern, del
perill que correm en aquest moment, del que dèiem abans, si ho
mantenim ara i què podem fer d’aquí endavant segons el punt de
vista del Govern i, en concret, de vostè mateix com a conseller
de l’àrea.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sr. Conseller de Medi Ambient.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, com bé ha comentat
vostè, aquest és un assumpte que ve ja de fa temps i jo li faré
una mica de repàs per veure d’on venim, per acabar dient un
poquet el que hem fet i cap on tal vegada podríem anar.
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Com bé ha dit, en el gener del 2011 va sortir publicat en el
Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 1775/2010, pel qual
s’atorgaven els permisos d’investigació d’hidrocarburs,
denominat Albufera, Benifalló i Gandia. Si analitzam aquesta
autorització, el primer punt rellevant és el tipus d’aprovació
amb la figura de reial decret, figura de competència
exclusivament estatal i que no precisa de cap tipus d’intervenció
de l’administració ambiental autonòmica per aprovar-se.
L’article 3 de la Llei 34/98, de dia 7 d’octubre, del sector
d’hidrocarburs, estableix que corresponen a l’administració
general de l’Estat, en els termes prevists a la llei esmentada, les
autoritzacions de permisos d’investigació d’hidrocarburs quan
afectin el subsòl marí i que aquesta aprovació es materialitzarà
en forma de reial decret.

El segon punt és rellevant, és la tramitació de les solAlicituds,
l’article 17 de la Llei 34/98 esmentada, obliga a donar publicitat
de les solAlicituds de permisos d’investigació d’hidrocarburs,
però no amb la intenció d’analitzar les conseqüències
ambientals, sinó dins l’estratègia de mercat de la lliure
competència perquè es puguin presentar ofertes, o millorar-les.

El tercer punt rellevant és l’aplicació dels articles 79 i 82 de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, aquests articles fixen la figura d’interessat i el mecanisme
de solAlicitud d’informes, diu textualment que: “a afectes de la
resolució del procediment se solAlicitaran aquells informes que
siguin preceptius per a disposicions legals i els que es jutgin
necessaris per resoldre”. En aquest cas l’administració general
de l’Estat, com bé vostè ha dit, en el 2010 va considerar
necessari solAlicitar informe al Ministeri de Defensa, a Pesca
Marítima de l’Estat i a la Conselleria d’Infraestructures i
Transports de la Generalitat Valenciana. Per tant, no va
considerar interessat el Govern de les Illes Balears, ni li va
solAlicitar informe especialment de caire ambiental. Malgrat
d’això, va donar l’autorització en base a què no existien motius
tècnics ni mediambientals que impedeixin la resolució favorable
de l’expedient.

El Reial Decret 1775/2010 atorga permís d’investigació
d’hidrocarburs a tres llocs concrets de la mar per un període de
sis anys. El primer i segon any es dedicaran a la recopilació
d’informació amb campanyes geològiques i realització d’estudis
ambientals previs a l’adquisició sísmica, incloent anàlisis
d’impacte ambiental, plan de gestió en mesures preventives i pla
de contingència pels possibles impactes que es poden produir.

L’Administració central de l’Estat torna ser la competent per
avaluar els riscs que poden comportar aquestes actuacions i la
seva compatibilitat amb la conservació del medi ambient
mitjançant la declaració d’impacte ambiental. Però dins el
procediment establert d’impacte ambiental també es contempla
l’obligació de consultar la comunitat autònoma on es
desenvolupi el projecte, que analitzarà dues coses: en el cas que
sigui un projecte que s’hagi de sotmetre al procediment
d’avaluació d’impacte ambiental per decisió de l’òrgan
competent, quina és l’opinió de la comunitat autònoma damunt
aquest punt, aconsellant que se sotmeti o no a l’avaluació
d’impacte ambiental. I per altra bada, l’abast d’aquesta
avaluació; és a dir, quins punts s’han d’estudiar especialment,
quins recursos naturals es poden veure afectats i totes les
conseqüències que preocupen l’administració autonòmica.

És curiós perquè dins aquest procediment i per a un altre
projecte semblant, a la campanya sísmica del Golf de Lleó, el
Ple de la Comissió balear de Medi Ambient, bé, la comunitat
autònoma va ser consultada, i el Ple de la Comissió Balear de
Medi Ambient de les Illes Balears, va ser publicat dia 1 de
febrer del 2012, en referència amb la consulta prèvia efectuada
per l’administració central, va acordar que se sotmetés el
projecte al procediment d’avaluació d’impacte ambiental,
proposant, a més, d’incloure a l’estudi a elaborar tot un seguit
de mesures correctores i incidir en la necessitat d’anàlisis
especials sobre l’afecció a hàbitats i a espècies concretes i a
activitats econòmiques. L’objectiu era que, abans de la presa de
decisions, l’administració central comptàs amb tota la
informació precisa. També l’acord esmentat manifesta la
preocupació sobre les repercussions ambientals, socials i
econòmiques negatives que podria produir la prospecció sísmica
i el futur projecte d’una possible explotació petrolífera.

En aquest cas que vostè du aquí avui, no s’ha rebut cap
solAlicitud d’informe per part de l’Estat ni sobre la conveniència
de sotmetre el projecte al procediment d’avaluació d’impacte
ambiental ni sobre el contingut i abast del mateix, això vostè ho
sap. I és una llàstima, perquè efectivament si tot això s’hagués
fet possiblement haguéssim tengut més possibilitats d’aturar les
coses.

Vostè em comentava què feim comptes fer o què es pot fer,
que hi ha gent que diu que ja no hi ha res a fer. Bé, jo crec que
les batalles hi són per donar-se i és un poc el que hem fet
nosaltres de forma més o manco continuada; jo he anat parlant
d’aquest assumpte amb el ministeri que em correspon, que és el
Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, i de fet, cada vegada
que parl de tots els temes que ens afecten a Balears aquest és un
que trec de la meva cartera. Demà torn estar reunit amb el
ministre Miguel Arias Cañete i torna ser un dels temes que li
posaré damunt la taula, juntament amb altres temes d’aigua, de
depuradores, temes agrícoles, etc., o agraris.

Per tant, a nosaltres què ens agradaria? Hi seguim insistint,
insistim de forma més o manco continuada que ens agradaria
que l’Estat es replantejàs aquesta situació. Com vostè sap, no
s’ha aconseguit anulAlar aquesta autorització, però també, la
veritat, és que no s’ha començat; hi ha cada vegada més
colAlectius que hi estan en contra, vostè m’ha parlat del sector
turístic, però el sector pesquer també està molt preocupat per
aquest assumpte i sense cap dubte això a nosaltres ens arriba i
ho empram també per pressionar Madrid.

Per tant, en línia amb totes les polítiques europees, nosaltres,
des de la conselleria, impulsam dues línies d’actuació: per una
part, instar l’òrgan competent, en aquest cas l’administració
central, que, abans de prendre qualsevol decisió de les
conseqüències ambientals dels projectes, que reculli tota la
informació específica actualitzada i si és necessari que en generi
d’específica. És ver que ara arribam tard, però nosaltres hi
volem continuar insistint per veure si de qualque manera hi
hagués qualque escletxa o qualque manera d’aturar-ho, amb
pressió, tant des de la Comunitat Valenciana, com en aquest cas
des de la nostra. I després, per altra banda, també instar l’òrgan
competent a aplicar el principi de precaució abans de donar un
vistiplau mediambiental, que s’asseguri que cap de les
actuacions proposades tendrà conseqüències en el medi ambient
de les illes ni en la seva economia.
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Crec que tenim clar que tots som ciutadans d’un indret que
compta amb uns valors naturals que cada dia atreuen a milers de
visitants, base de la nostra economia, i no podem deixar que
probabilitats i models matemàtics, sempre amb un cert grau
d’incertesa, siguin la base d’una presa de decisió tan
transcendental per a nosaltres.

Continuarem en la línia del que ja vàrem comunicar al
Ministeri de Medi Ambient amb l’acord que va prendre la
Comissió balear de medi ambient, dient-li que almenys
necessitam que s’estudiïn amb molta més profunditat i més cura
tots els aspectes relacionats amb l’estudi d’impacte ambiental,
mesures correctores que hi pogués haver, impactes sonors del
projecte, etc., de cara que si és possible atura i, si no, com a
mínim acotar tots els riscs que hi pugui en relació amb aquestes
actuacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per la seva
intervenció i dir-li que crec que en el fons, i com ho demostren
els resultats de les votacions en aquelles proposicions no de llei
de l’any passat, crec que en el fons tots hi estam d’acord en què
volem o, millor dit, en què no volem, no volem aquestes
prospeccions, més que bé entenem que ens poden fer molt de
mal, i tenint clar que ens poden fer molt de mal crec que també
s’ha de ser clar i contundent amb les actuacions que es puguin
fer.

Sé molt bé que, com vostè mateix ha explicat, tot està en
mans d’una altra administració, que és qui té les competències.
És cert que nosaltres podem intentar negociar, intentar reclamar
per via de converses tot el que puguem entendre que és bo per
a les nostres illes, però també és cert que a determinats moments
i si no veim resultats positius de negociacions, s’haurà de
prendre alguna altra via per intentar continuar defensant el que
és millor per a les nostres illes. Ho dic pel darrer comentari que
vostè ha fet, que intentem aturar o com a mínim acotar els
efectes que pugui tenir aquesta autorització. Crec que allò
d’acotar els efectes li demanaria que no fos una opció ara
mateix, que l’opció clara és aturar això.

I per què li ho dic? Vostè em parlava d’on venim, ho sé, crec
que tots en soms conscients, som el primer que li he dit que era
conscient d’on havia sortit aquesta aprovació i que no hi
estàvem d’acord; però m’ha parlat de normativa que s’ha de
tenir en compte en aquests casos, i crec que no hem de quedar-
nos només amb el que puguem entendre que és reclamable del
Govern de l’Estat sobre l’opinió que pugui tenir el Govern de la
comunitat autònoma afectada, amb referència a la repercussió
negativa o no que puguin tenir aquesta autorització i aquestes
prospeccions, hauríem d’anar molt més enllà.

Vostè em parlava d’ordenament i jo també n’hi puc parlar,
li diré, miri, la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector
d’hidrocarburs, i el Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de
gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació
d’impacte ambiental de projectes, perforacions petrolíferes,
entre d’altres; en un cas es marca clarament quin és el màxim
d’hectàrees que es poden autoritzar, són 100.000. En aquests
moments l’empresa Cairn Energy té autorització o acumula
autoritzacions en el mateix indret, a la mateixa zona, entre la
península i les Illes Balears per a 400.000, més de 400.000
hectàrees. La llei diu 100.000. Què han utilitzat? És cert que té
una autorització directa, però llavors també és cert que hi havia
una altra empresa, concretament Medoil, que tenia diverses
autoritzacions i que les ha traspassat a Cairn Energy per fer-les
efectives, per tant una sola empresa acumula en aquests
moments més de 400.000 hectàrees per a prospeccions. Creim
que això és un punt que pot ser irregular.

I el segon fet, el Reial Decret al qual feia referència, parla
precisament d’un tema que vostè n’ha parlat i és de les
repercussions mediambientals o més en concret de la necessitat
de determinats informes d’impacte ambiental. Si bé és cert que
hi ha dos grups quant a aquestes perforacions, unes són més
estrictes quant a la necessitat d’informe d’impacte ambiental, i
l’altra no tant; també és cert que es podria entendre que
inicialment aquestes perforacions estan dins aquelles en què no
és tan important aquest informe d’impacte, però no és menys
cert que també diu la normativa, aquesta en concret, que quan
poden afectar determinats entorns protegits, i amb una protecció
clara i molt concreta, passen a ser de l’altre grup, i per tant
entenem que sí és necessari un clar estudi d’impacte ambiental,
no per part del Govern autonòmic, sinó fins i tot per part del
Govern central, per això, entenem que s’ha de reclamar i s’ha
d’anar per aquesta via.

Els riscs que es corren són molts, Sr. Conseller, vostè ho
sap, i crec que, a més, s’hauria d’agafar com a exemple clar
dues coses: una, la repercussió negativa que pot tenir, anem a la
costa catalana, el litoral de Tarragona, allà hi ha pous
d’extracció, i són constants els problemes que es causen per
vessaments, constants; si vol li puc dur en quinze dies fins i tot
una relació dels darrers anys dels vessaments que hi ha hagut,
i crec que això ens ha de servir d’exemple per allò que podria
passar en el nostre litoral.

I per acabar, perquè ja no tenc més temps, Sr. Conseller,
recordar-li i recomanar-li que potser fins i tot valdria la pena
coordinar esforços, no ho sé, però valdria la pena parlar amb el
Govern canari; el Govern canari sí va anar per via judicial, va
anar primer al Tribunal Superior de Justícia, si aquí no ha anat
bé, ja ha dit, i de fet ha presentat recurs al Suprem, i ha
manifestat que si el recurs al Suprem no és suficient o tampoc
no s’atén, aniran a BrusselAles. Jo no li exigiré, per suposat,
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resultats, perquè no ho sabem què és el que pot passar, però crec
que sí estam en disposició, no jo com a portaveus del Grup
Socialista, sinó tots els ciutadans d’aquestes illes, sobretot tots
aquells, i jo som dels que pensen que d’una manera directa o
indirecta tots tenim dependència del turisme, crec que tots els
ciutadans sí podem reclamar del Govern que vagi fins al final,
i quan dic que vagi fins al final li dic que acompleixi el que el
seu propi grup parlamentari en el seu moment va presentar l’any
passat i que va ser aprovat, i si ha d’arribar que les negociacions
que vostè diu que tendrà demà mateix, que ha tengut ja i que
continuarà tenint, i que estan molt bé, no tenen resultat i ha
d’anar més enllà, que ho faci, que ho faci. Perquè, a més, ja li
avanç que serà una de les propostes que farem d’aquí quinze
dies i ens agradaria també que es pogués, per part del Partit
Popular, ser clar amb la voluntat d’arribar fins a això, per
protegir els interessos econòmics d’aquestes illes i els
interessos, sobretot aquesta indústria nostra, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant, Sr. President.

... que ens és tan necessària, més que mai en aquests moments,
i que una confirmació de notícies tan dolentes com aquesta
podria posar en perill qualsevol cosa que ara es pugui fer bé o
que pugui anar millor d’aquí endavant de cara al turisme.

No ho espatllem, mirem d’arreglar-ho i posem tot allò que
faci falta per part de qui en aquest cas ho pot fer, que és el
Govern, reclamant del Govern de l’Estat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

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

Sí, bé, Sr. Boned, crec que pràcticament ho hem comentat o
ja hem dit tot el que hi havíem de dir, crec que des d’aquí, tal
com es veu des de les Illes Balears, des d’Eivissa possiblement
amb més profunditat, no amb més sensibilitat, però sí que amb
més profunditat, ens preocupa moltíssim que una cosa
d’aquestes o una actuació d’aquestes pugui tirar endavant,
perquè concretament per a les Illes Balears crec que tots també
convenim té molt poques coses favorable, per no dir cap ni una,
en tot cas qualcú trauria coses favorables a aquesta actuació,
però no seria a les Illes Balears, sinó que, precisament, aquí el
que tenim són molts riscs que correm. I de resultes d’això hi ha
les dues PNL que s’han acordat en aquest parlament, on deixen
clar que tots els grups, de forma contundent, demanen que
s’aturin aquestes actuacions, i sobretot envien un missatge molt
clar que ens preocupen moltíssim els efectes que poden tenir
tant sobre la nostra economia com el medi ambient.

L’únic en el que li puc insistir és que, efectivament, hem de
continuar negociant, hem de continuar, des de les conselleries
que puguem ser afectades, a un determinat moment que hagi de
ser conjunta, pressionant Madrid per veure si hi ha possibilitats
d’aturar una història que mai no hauria d’haver començat o que
almenys no hauria d’haver començat sense que se’ns donàs la
possibilitat de dir la nostra opinió, la qual cosa no vol dir que
se’ns faci cas, perquè en el Golf de Lleó nosaltres hem donat la
nostra opinió, i crec que ha estat contundent amb el que ens
deixen les possibilitats legals, però una altra cosa és que se’ns
faci cas, perquè tampoc no hi ha perquè, com que no és
vinculant doncs lògicament després es poden prendre les
decisions que es creguin oportunes des del Govern central.

La qüestió de coordinar esforços crec que sense cap dubte
està bé, tot el que empenyem, en aquest cas no sé si serà
suficient però sí que és importantíssim. Tenim molt clar que tot
el que sigui demanar més informes dels que en aquests moments
ens han demanat, és en el que nosaltres volem actuar, volem
anar dins la línia que ens deixin dir-los tots els efectes negatius
que tendrien per a Balears, que suposadament tocarien haver-los
acotat a nivell de Madrid, i que no entenem que hi hagi un
interès general tan superior al que puguin ser els interessos
generals d’aquesta comunitat.

Per tant, en aquesta línia és en la que nosaltres continuarem
treballant i esper continuar comptant en això amb tots els grups
d’aquest parlament, anant en la direcció d’intentar-ho aturar.

Els aspectes legals que hi ha lògicament no ens els podrem
botar, i jo entenc que Madrid també té una sèrie de problemes
que, una vegada que es troba en aquests moments amb una
concessió donada per poder fer aquestes prospeccions, doncs
que ara tengui problemes, igual que nosaltres tenim aquí amb
determinades concessions que tal vegada s’han donat abans i
que les has de mantenir perquè no et queda més remei.

El tema de Canàries l’he pogut comentar també amb el
conseller de Canàries i efectivament ells varen ser i són
contundents amb aquesta situació; jo en parlava amb el
conseller d’Agricultura, que és qui du tots els temes pesquers
d’allà, i Medi Ambient també, i l’hi afectava, per competència,
igual que m’afecta a mi com a conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, i sense cap dubte des de Canàries s’han
mostrat molt contundents. Crec que nosaltres hem d’acabar un
poquet la via que tenim iniciada, a veure si arribam a qualque
lloc i, en cas contrari, sempre som a temps a poder arribar a
aquestes altres vies, que vull recordar que crec que és una via
que també s’apuntava a la primera PNL que hi va haver en el
mes de març, em sembla, que fins i tot apuntàveu la via judicial
com a una possibilitat.
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No és, no la tenim en aquests moments dins la primera línia
d’actuació nostra, sinó que en aquests moments hi tenim la
negociació, que esper i desig que arribi a bon port i, en cas
contrari, quan es doni aquest nou escenari, doncs serà el
moment de prendre altres decisions si n’és el cas.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

IV. Moció RGE núm. 8309/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra el frau
fiscal, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
6040/12.

Seguidament, passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 8309/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra el frau
fiscal, derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.
6040/12.

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

 Gràcies, novament, Sr. President. Bé, esper no avorrir-los
massa sent jo qui surt una vegada i una altra, però bé, parlam ara
en aquest cas d’un tema molt diferent del que hem parlat en el
punt anterior i que, fa quinze dies també, va ser objecte d’una
interpelAlació al vicepresident Econòmic, i en concret era sobre
la lluita contra el frau a les nostres illes.

D’aquella interpelAlació, d’aquell debat, la veritat és que
vàrem deixar un important nombre de preguntes que en aquell
moment no varen tenir resposta, també teníem l’esperança que
abans del debat d’aquesta moció, ja que teníem presentades
algunes preguntes a la Comissió d’Hisenda, poguéssim recopilar
o recollir per part del Govern alguna informació més de la que
teníem fins ara, però no va ser possible la compareixença del
vicepresident i, per tant, encara no tenim aquesta informació.

Ara bé, el que sí tenim molt clar són diverses coses i algunes
d’aquestes molt actuals; a veure, suposadament avui hauria
d’entrar en el Parlament el pressupost de 2013, un pressupost
que, pel que es coneix i es pot llegir de les grans xifres
anunciades divendres passat, va desafortunadament en la
mateixa línia, desafortunadament per a nosaltres, en la mateixa
línia que el pressupost del 2012 i continua tenint, malgrat tot, un
greu problema, i el greu problema continuen essent els
ingressos, tot això malgrat que una de les novetats sí és
precisament en aquest capítol, i és a l’àrea, el capítol tributari.
Hem de reconèixer que, o hauria de reconèixer el Govern, que
després d’un any d’insistir des del nostre grup de la necessitat
d’impulsar determinats imposts que afectin determinats
colAlectius, i després del rebuig constant i sistemàtic de totes i
cada una de les propostes per part del Grup Popular, ens trobam
que un any després es diu, una part de la solució pot venir per
això, això que és el mateix que veníem proposant des del Grup
Socialista i que més d’una vegada ha rebutjat el Grup Popular.

Però bé, per què ho dic això? Perquè interpretam que
econòmicament, tributàriament portam un any perdut, un any
tirat al fems. No ens agradaria que de cara al futur, simplement
perquè les aportacions arribin des de l’oposició, posem en perill
un any més de reacció sobre aquests fets. Com que això és
important i els ingressos, repetesc que són molt importants, una
important font d’ingressos per al futur és una clara lluita contra
el frau a les nostres illes. 

Senyores i senyores diputats, per això hem presentat una
moció que té nou punts, que entenem que tot i que, com dic, no
se’ns ha aportat informació a molts dubtes que puguem tenir
sobre el Pla extraordinari de lluita contra el frau presentat pel
Govern, sí van una mica en la línia que va exposar el
vicepresident Econòmic en el debat de la interpelAlació, vull dir,
la necessitat de reaccionar davant aquest fet; la necessitat de
lluitar contra una realitat que és el frau a les nostres illes; la
necessitat, al mateix temps, que aquesta lluita no la pot fer
únicament i exclusivament el Govern de les Illes Balears, que
ha de ser una lluita coordinada entre les administracions
afectades, això és així. I al mateix temps aportam propostes, des
del nostre grup, que entenem que podrien millorar el resultat,
l’eficàcia i l’eficiència d’aquesta lluita contra el frau.

Per això, el primer que volem fer és constatar que no s’ha
progressat ni s’ha anat cap endavant en l’obtenció i millora de
resultats en la lluita contra el frau, més aviat a l’inrevés, hem
anat enrera. Ja hem parlat i en parlàrem fa quinze dies, però
podem tornar a dir-ho, les xifres obtingudes un any rere l’altre:
2009, 38 milions; 2010, 55; 2011, 27 -anam enrera-; 2012,
suposadament 27, però resulta que la Vicepresidència ens
presenta un pla que no diu 27, que diu 10, és molta la diferència.
Constatem aquest fet, tenguem clar que això és així. 

Llavors, també, vista la diferència del resultat d’aquesta
lluita, proposam que en lloc de cercar noves fórmules o
d’aplicar fórmules on es veu clarament que són més ineficaces
potenciem aquella sistemàtica de funcionament de la lluita
contra el frau que es va aplicar el 2010 i que segurament és la
que, fins a dia d’avui, ha portat un resultat més positiu en aquest
aspecte per a l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Com també vàrem comentar a la interpelAlació crec que, atès
que és molt difícil segurament acabar treballant o lluitant contra
tots els diferents punts que poden ser causants d’aquest frau a
les nostres illes, que, per cert, vull recordar que segons els
tècnics d’Hisenda es podria quantificar al voltant dels mil
milions d’euros, siguem clars, i la proposta és que des del
Govern es cerqui i es potenciï la lluita contra aquell sector que
més provoca frau dins aquesta borsa global que són les grans
fortunes i els grans grups empresarials, responsables del 72%
del frau existent. Tenguem clar quin és l’objectiu, marquem-ho,
no vol dir que deixem els altres, però anem a això.
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En segon lloc, també, que per suposat, s’ha dit aquí més
d’una vegada, es va reconèixer per part de, s’ha reconegut
sempre per part del nostre grup, ho va dir el vicepresident, ho
han dit els diferents portaveus, és cert que hi ha un nombre
d’expedients pendents de tramitar i d’inspeccionar; no els
deixem, aquests expedients no seran allà sempre, són quatres
anys que es tenen per investigar endarrera, intentem centrar els
esforços en això que ja tenim iniciat, vegem què podem resoldre
i què podem treure d’això que tenim aquí, no ho deixem. 

Com li deia, és imprescindible que aquesta lluita vagi
coordinada amb l’Agència Estatal Tributària, i per això, aquí,
aportam un punt on molt clarament els proposam que es negociï
amb el Govern de Madrid la creació d’una oficina de lluita
contra el frau especialitzada. I amb un model de lluita també
molt clar, que integri funcionaris i òrgans intervinents en la
lluita contra el frau fiscal i duaner, li posam així. Li vull
recordar, a més, que aquesta és una proposta que ja vàrem fer
també en el seu moment i que em va sorprendre que fes tanta
incidència el vicepresident Econòmic a la interpelAlació en la
necessitat de coordinar i que en el seu moment hagués rebutjat
la possibilitat d’incorporar aquest punt, i ens agradaria que
aquesta vegada no es rebutjàs perquè sí, perquè l’únic que
pretén és incidir en aquesta coordinació.

És important que quedi clar que la creació d’aquesta oficina
seria una segona passa a donar ja que a l’any 2010 es va crear
un grup de treball de lluita contra el frau constituït per
funcionaris de l’Agència estatal i de l’Agència Tributària de les
Illes Balears amb el propòsit d’intercanviar precisament
informació per lluitar contra el frau, i com a una segona passa
es podria anar a aquest segon estadi.

També volíem reiterar la necessitat de..., ja sé que no queden
molts de dies, ja sé que parlam de finals de mes, però, senyores
i senyors diputats, el resultat de l’amnistia fiscal aplicada pel
Govern de l’Estat fins ara és francament ridícul, en quatre o cinc
mesos d’aplicació dels 2.500 milions que estaven prevists
recuperar per al 2012 únicament se n’havien recuperat 50. És un
greu problema que sobretot suposa greuges comparatius; no es
pot incentivar, bonificar i impulsar que els delinqüents continuïn
delinquint mentre es castiguen els assalariats i les classes
mitjanes, per via tributària, no es pot fer. Per tant, reclamam que
s’insti el Govern de l’Estat a retirar immediatament l’amnistia
fiscal vigent.

Per acabar, els dos darrers punts fan referència un a un punt
que figura a dos documents de la Vicepresidència Econòmica,
en el Pla d’equilibri 2012-2014 i en el Pla extraordinari de lluita
contra el frau, presentat dins aquest exercici 2012, i parl de la
possibilitat de recuperar el conveni amb els registradors per
tornar a posar oficines liquidadores per via d’aquest conveni. Ja
sé que el vicepresident va anunciar que en aquests moments no
es donaven les circumstàncies per permetre que aquesta firma
fos la millor opció, però com que, des del mateix Govern es
reconeix que no és la millor opció, hem de recordar el cost que
tenia en el seu moment, que era de 7 milions d’euros, encara
que ara ho deixéssim quasi a la meitat i fossin 4 continuaria sent
una despesa important ateses la circumstàncies, i tenint en
compte la millora de l’efectivitat en aquesta lluita en aquell
exercici 2010, precisament que va ser quan es va eliminar
aquest conveni amb les oficines liquidadores i amb els

registradors, entenem i demanam que es retiri aquesta proposta
dels dos documents on figura oficialment. 

I per acabar, i com que la voluntat és que d’ara endavant i
sobretot ara de cara als nombrosos debats que hi haurà en
matèria de pressupost, aquests ingressos són una part important,
reclamaríem del Govern que, reconeixent l’escassa eficàcia del
pla que s’ha presentat, on s’hi recullen poques mesures
concretes dirigides a aquesta lluita contra el frau, es retiràs
aquest pla, però no amb l’ànim de no tenir-ne sinó amb l’ànim
que, amb negociació amb la resta de grups parlamentaris,
tenguéssim la possibilitat d’asseure’ns, consensuar i tirar
endavant un pla de lluita real, efectiu i que sigui realment allò
que es necessita per part de la nostra comunitat autònoma, i que
sigui aquell element que pot aportar un important nombre
d’ingressos, una important xifra en quantitat d’ingressos en
milions d’euros a les arques de la comunitat autònoma.

Crec que és una moció positiva, amb un objectiu clar i és de
millorar un greu problema que tenen els nostres comptes. Esper
que així ho entenguin i si hi ha qualque possibilitat que ho votin
a favor.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions té la paraula,
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari donarà suport
a aquesta moció i li diria que a qualque altre que millori la lluita
contra el frau fiscal, perquè ha de ser un dels objectius més
importants de qualsevol govern democràtic. Analistes polítics
de tota mena, de caràcter conservador, de caràcter progressista,
signifiquen que la lluita contra el frau fiscal, la lluita sostinguda
contra el frau fiscal i la lluita resolutiva contra el frau fiscal és
un dels indicadors de qualitat democràtica més importants per
a qualsevol país i un element de cohesió social.

Però si, a més a més, les dades de l’Estat, com és el cas de
l’Estat espanyol, són desorbitades, tots els indicadors són per
sobre de qualsevol mesura raonable del frau fiscal, com per
exemple, com diuen els tècnics d’Hisenda, que el 23% del PIB
és frau fiscal, front al 13 del PIB, que ja és molt, de la Unió
Europea, però a Espanya, l’Estat espanyol, un 23%. Un 10%
dels doblers que serien en metàlAlic enfront d’un 5% també de
la Unió Europea. 111 milions en bitllets de 500 euros, un 30%
més de la Unió Europea, circulen a l’Estat espanyol. Davant de
totes aquestes dades ja no ha de ser un objectiu, ha de ser una
prioritat per a qualsevol govern.
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Però, a més a més, si aquestes dades de frau fiscal
s’acompanyen d’unes dades que escarrufen a qualsevol persona
sensata com, per exemple, que un 21% de la població resident
a l’Estat espanyol està per sota del llindar de la pobresa, que
tenim 2 milions de persones que no reben cap tipus de prestació
econòmica de l’atur, que cada vegada tenim més aturats majors
de 45 anys, aquesta lluita contra el frau fiscal ja no ha de ser una
prioritat, ha de ser una obsessió; ha de ser una obsessió perquè
lluitar contra el frau fiscal significa més ingressos i, per tant,
menys pressupost que s’ha de retallar, i si hi ha menys
pressupost que s’ha de retallar hi ha més possibilitats de
mantenir prestacions econòmiques per als aturats, serveis
sanitaris, serveis educatius i plantilla pública, administració
pública, per poder donar aquests serveis.

Però, davant tot això tenim un govern del Partit Popular, tant
a nivell estatal com a nivell de comunitat autònoma, que ni
prioritzen ni molt manco tenen aquesta obsessió per lluitar
contra el frau fiscal. I els indicadors d’això són públics i clars,
una amnistia fiscal; una amnistia fiscal és un missatge clar a la
població on dius, escolti, miri, si vostè vol defraudar no es
preocupi perquè nosaltres li perdonarem i, a més, no li
demanarem, no li demanarem d’on ve això, és igual si és de
tràfic de drogues, és igual si és de tràfic d’armes, és igual si és
de tràfic de dones, és igual, vostè digui que té doblers, només
pagarà un 10% encara que li toqui pagar un 30 o un 40 i aquí
tots estarem contents, i li garantirem que no té responsabilitats
penals. Per tant, un missatge molt poc contundent contra el frau
fiscal.

Una voluntat, per exemple, d’extradir l’informàtic Hervé
Falciani que va dir públicament, 130.000 potencials
defraudadors de tot el món, dels quals 659 eren espanyols;
doncs, aquesta persona, que hauria de ser una persona
reconeguda que ha lluitat contra el frau fiscal, és a punt de ser
extradida, el Govern del Partit Popular segurament l’extradirà,
quan té elements legals suficients per no fer-ho com, per
exemple, que aquí a l’Estat espanyol aquest tipus de delicte, que
a Suïssa sí ho són, aquí no ho són, o que l’empara
l’Organització de Nacions que estableix que aquests tipus
d’informacions s’han de preservar i no es pot castigar la persona
que les emet.

Després el darrer, un codi penal, una reforma d’un codi
penal, que teòricament lluita contra el frau fiscal i té coses tan
clares com establir una regularització amb ple retorn a la
legalitat. Això significa que davant una persona que ha estat,
diguem, pillada, per dir-ho de qualque forma, agafada en un frau
fiscal i ja li ha arribat la notificació, si en menys de dos mesos
torna els doblers que li corresponen hi ha una baixada
importantíssima de la pena. Això és un missatge contra el frau
fiscal, senyors parlamentaris? Això ja els agradaria a moltes
persones que estan amenaçades, víctimes de desnonaments,
tenir aquestes oportunitats que donen als defraudadors fiscals.

Doncs això és un missatge molt clar que no es lluita contra
el frau fiscal, quan tots sabem que la lluita contra el frau fiscal
és incorporar més doblers als pressuposts de qualsevol estat. O,
per exemple, aquesta mateixa modificació del codi penal
estableix pujades, en lloc de baixades, de determinats
gravàmens; si per exemple d’un gravamen determinat s’havia
d’anar a la presó per 300.000 euros, ara serà per 390, vull dir, no
hi ha una decisió, no hi ha una voluntat política clara per part
del Partit Popular, del Govern del Partit Popular, per lluitar
contra aquest frau fiscal. 

Era un moment també per a nosaltres important aquesta
modificació del codi penal per lluitar contra la corrupció
política, que sempre va lligada a frau fiscal perquè sempre hi ha
ocultació de doblers quan parlam de corrupció política, avui tan
de moda, per desgràcia, a la nostra comunitat autònoma. Era un
moment per dir, escoltin, qualsevol polític, qualsevol persona
que utilitzi la política per defraudar via corrupció ha de ser un
agreujament i a més la responsabilitat de tornar els doblers;
doncs a aquesta modificació del codi penal no hi apareix.
Després volem que la ciutadania vulgui i estimi la política, quan
fan una modificació del Codi Penal que quasi equipara un pobre
aturat que intenta cobrar tres mesos més l’atur a un senyor que
defrauda més de 300 milions. No sé com volem que les
persones, que els ciutadans s’animin a fer política.

A més, un altre indicador de l’escassa lluita contra el frau
fiscal del Govern del Partit Popular és que vostè calculi quants
decrets lleis s’han fet, el de la reforma laboral, que no ha servit
per contractar, ha servit per a més aturats, persones de més de
45 anys, un 92% d’ERE més sense negociar, per abaratir els
acomiadaments. En canvi, la llei per lluitar contra el frau fiscal
no ha estat per decret llei, és via llei ordinària, un clar exemple
del que és prioritari, el frau fiscal no ho és. 

Li puc garantir, Sr. Boned, que si una tercera part de
l’energia que posen els governs del Partit Popular de lluitar
contra el dèficit, la posassin contra el frau fiscal, una tercera
part, ja no el cent per cent, una tercera part, no seria tan
necessari reduir el pressupostos, però el frau fiscal és fiu!, passa
per tu, poc a poc i sense presses; 80.000 milions d’euros són els
que apunten els directors d’Hisenda, els tècnics d’Hisenda,
economistes, de frau fiscal a l’Estat espanyol, 80.000!, és com
per prendre mesures importants.

A la comunitat autònoma, que també és un govern del Partit
Popular, van en la mateixa línia, a la interpelAlació que va fer al
conseller, ell mateix deia, amb paraules seves, quan es referia
que eren necessaris estudis, i vostè dia no seran necessaris tants
d’estudis, ell considerava que sí, perquè deia vostè -deia al Sr.
Boned- ho sabrà, però la immensa majoria de la gent no ho sap
i necessitam una feina prèvia que consisteix en una depuració de
les dades, una anàlisi de les dades, un encreuament que cada
vegada és més fàcil gràcies a les tecnologies de la informació,
volen temps.

En canvi, fixi’s que han reduït les targetes sanitàries de la
gent sense cap estudi, no sabem si hi ha un frau en targetes
sanitàries d’encreuaments i... no, no, d’això no hi ha cap estudi,
l’han aplicada per decret i ràpidament. 
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Tampoc no tenim cap estudi per saber quin frau hi ha darrere
els pensionistes que ara han de pagar per a les medecines, però
per al frau fiscal sí que necessiten temps, sí que necessiten
informes, sí que necessiten encreuaments, sí que necessiten
dades. I fixi’s que a posteriori, no aquí a la comunitat
autònoma, sinó a l’Estat, varen dir que efectivament hi havia
135.000 targetes sanitàries de frau i per 135.000 targetes
sanitaris de frau canvien el model sanitari de 45 milions de
persones, però no volen fer cap estudi aquí.

Tothom ho sap, manco el Govern i el Sr. Aguiló, on és el
frau fiscal, ho diuen els inspectors d’Hisenda, ho diuen els
tècnics d’Hisenda, ho diuen els estudis, el 72% a grans fortunes,
grans empreses que facturen més de 150 milions; a la banca,
això són 64.000 milions! No faci tants d’estudis i siguin més
pràctics, posi mesures contra aquestes coses.

Ho diuen... en aquesta línia de no anar al fons del frau fiscal,
ho diuen els inspectors d’Hisenda de la nostra comunitat
autònoma, el dia 21 del 9 del 2012: “Los inspectores de trabajo
se rebelan contra su jefa en Baleares. La plantilla lamenta
tener que controlar a prostitutas y parados en lugar de a
grandes empresas”; i el 15 del 10, molt proper a aquest debat,
diuen els mateixos inspectors: “Ahora les da por los
mercadillos” i mentrestant de les grans empreses no en sabem
res.

I després passa el que passa al Nikki Beach aquest, al Nikki
Beach, no sé si ho he dit bé, 24 treballadors sense contractes, ja
podria el Govern tenir la decència que quan envia al president,
al batlle, a directors, al conseller a aquestes festes de blanc
tenguessin la garantia que no hi ha frau fiscal, perquè això és un
frau a la Seguretat Social, com a mínim haurien de tenir aquesta
garantia, idò no la tenim.

Nosaltres donarem suport a aquesta proposta perquè
prioritza la lluita contra el frau fiscal, demana coordinació entre
totes les entitats, vol millorar el pla de lluita, parla de tot tipus
de frau, de la Seguretat Social, de l’IRPF, de l’IVA, de tot, parla
d’una oficina contra el frau fiscal, que és una demanda de tots
els inspectors d’Hisenda i de tots els tècnics, no només d’una
oficina, parla de policia especialitzada, parla de jutges i fiscals
especialitzats perquè s’intenti fer una ràpida... quan ja s’ha
detectat el frau fiscal, hi hagi unes mesures ràpides d’aplicació
perquè en aquests moments hi ha més de 6.000 milions pendents
de cobraments per sentències pendents d’aplicació.

L’únic que li demanaríem és, al punt 7, si el pot retirar,
perquè nosaltres estam d’acord a retirar un apartat del punt 7,
concretament “i pels pobres resultats obtinguts fins al dia
d’avui”, perquè encara que els resultats fossin esplèndids ens
sembla injusta. Per tant, no volem lligar aquesta aprovació als
resultats, ens sembla injusta aquesta amnistia fiscal.

En la resta nosaltres hi estam d’acord i esperam que també
el Partit Popular vulgui enviar un missatge clar a la població
que contra el frau fiscal, tolerància zero. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Es du avui a debat la moció
derivada de la interpelAlació relativa a política general en
matèria de frau fiscal, un debat el del frau fiscal sempre, sempre
interessant i molt més a un moments en què les administracions
públiques han vist com es reduïen de forma radical els
ingressos.

Com els deia, sempre és important i per tant, cal que posem
cura a tot el que pot reportar més ingressos a la comunitat
autònoma, no tan sols per això, sinó també perquè la lluita
contra el frau fiscal ha de ser implacable des de l’Administració
i en això, tots hi podem estar d’acord.

En qualsevol cas, i per centrar el que avui es du a debat, hem
de tenir en compte una sèrie de qüestions, en primer lloc, quan
parlam de frau fiscal, de què parlam? En general es parla
d’economia submergida, de rendes ocultes a l’Agència
Tributària i d’assegurances socials no declarades. A això és al
què es refereixen tant el Ministeri d’Hisenda com la Comissió
Europea i els sindicats de tècnics d’Hisenda. Quan feim
referència a rendes ocultes, són doncs les que afecten
principalment a l’IRPF, a l’impost de societats, a l’IVA i a les
assegurances socials, ingressos gestionats, tots ells, per l’Estat.

Quins són els nostres principals imposts? Transmissions
patrimonials, successions i donacions a les quals, per suposat,
no es dóna el mateix nivell de frau, i això és així per unes raons
molt clares: en primer lloc, perquè són tributs de base
documental, és a dir, es tributa sobre fets declarats a documents
en els quals ha intervingut un funcionari públic, un notari o un
jutge; en segon lloc, perquè han estat especialment protegits per
una raó molt senzilla, no és pot accedir als registres si abans no
s’han liquidat aquests impostos. 

En relació amb la quantificació del frau que conté el text de
la moció presentada pel Partit Socialista, convé que facem
també una sèrie de comentaris. La dada aportada de 1.000
milions d’euros no és cap dada oficial. Qui dóna aquesta xifra?
Ho ha indicat el Ministeri d’Hisenda? No, no la dóna el
ministeri. Qui dóna aquesta dada? Aquesta dada la dóna el
sindicat de tècnics d’Hisenda sense assenyalar ni cap font ni cap
estudi en què s’hagin basat per donar aquest xifra, ni cap font ni
cap estudi que suporti aquestes dades. I cal recordar també que
el sindicat no està compost per inspectors d’Hisenda. No hi ha
cap xifra oficial que digui quin és el nivell de frau a les Illes
Balears. 

De què parlam quan es fa menció a la baixada d’ingressos de
la lluita contra el frau fiscal? La baixada d’ingressos que
planteja la seva moció, d’uns 55.000 milions el 2010, a 27 el
2011, no és correcta, ja que té un error produït per mor de
mesclar conceptes; hi ha una confusió entre l’import liquidat i
el del deute descobert, mesclen en la seva moció els dos
conceptes com si fos el mateix quan evidentment no ho és. La
dada que vostès donen per a l’any 2010 fa referència a l’import
liquidat i la xifra que donen per al 2011 fa referència al deute
descobert, són per tant, conceptes que no es poden comparar,
una errada de plantejament que invalida gairebé la resta de
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punts que conté la seva moció, més enllà que, evidentment,
estiguem d’acord amb la lluita contra el frau fiscal és important
que la moció presentada, Sr. Boned, parteix d’un principi erroni,
comparen dues xifres que no són comparables. En poques
paraules, és com si comparàssim llimones amb patates, res a
veure. 

Insta a la seva moció també a recuperar el sistema de lluita
contra el frau fiscal de l’any 2010, com si fos un paradigma de
l’eficàcia, però a mi m’agradaria que em digués quin és aquest
pla, i ho dic perquè no consta a cap document, cap pla elaborat
amb una anàlisi i propostes concretes d’actuacions. No hi ha cap
pla. Com es va dur a terme, doncs? Jo li ho explicaré, Sr.
Boned.

Es varen realitzar a través de la contractació d’hores extres
repartint productivitats amb un sobrecost per a l’Administració
d’uns 300.000 euros. Es varen centrar les actuacions en els
expedients de major capacitat recaptadora abandonant els de
menys quantia. Es considerava frau fiscal el que no ho és, tal i
com li he explicat abans, confonent termes i conceptes. I per
acabar, el que resulta encara més sorprenent, Sr. Boned, si
hagués descobert tant de frau fiscal com diu vostè, la recaptació
per l’impost de successions de 2010 hagués estat molt superior
al de l’any 2011, i això, justament, és a l’inrevés. 

En resum, Sr. Boned, un poc més d’allò de sempre: augment
de costos, fer més liquidacions per concentrar-se en les de major
quantia deixant les de menor quantia pràcticament abandonades,
però és que a més de les actuacions dutes a terme per l’Agència
Tributària per a l’any 2011, des que es va produir el canvi de
responsables amb l’entrada del nou govern, els resultats són els
següents: en primer lloc, a finals de l’any 2011, respecte del
2010, es va incrementar en un 7,4 el nombre de liquidacions que
deriven de les actuacions de regularització del frau. En segon
lloc, s’han reduït els costos de gestió en més d’un 30% el 2011
en relació amb el 2010. En tercer lloc, s’ha elaborat, com ja
saben, un pla integral de lluita contra el frau i no un pla de
liquidacions, que és el que es feia fins ara. Aquest pla de lluita
contra el frau consta de més de 80 mesures clares, concretes i
específiques que sens dubte donaran els seus fruits en els
propers mesos.

Amb poques paraules, no es tracta de lluitar contra el frau
amb una sola mesura que consisteix a gastar més i fer un menor
nombre de liquidacions, sinó que del que es tracta és d’adoptar
mesures que permetin una gestió més eficaç i més eficient, pura
gestió.

Entrant ja, però, als punts de la seva moció per tractar-los un
per un, li dic: en relació amb centrar la lluita contra el frau fiscal
en les grans fortunes i els grans grups empresarials, per molt
que a vostès els encanti la guerra de rics contra pobres i pegar-
se cops al pit defensant aquestes qüestions, l’obligació de
l’Administració pública és corregir les irregularitats i el frau
sense fer cap tipus de discriminació, perquè el que pertoca a
l’Administració és aplicar els principis que consagra la nostra
Constitució i en concret els que es disposen a l’article 31 per a
aquestes qüestions.

Sr. Boned, el frau no és més frau o menys frau en funció de
qui el faci, el frau és igual per a tots. Aquesta xifra que vostè
dóna del 72% no procedeix de cap estudi oficial, és el que
estima el sindicat de tècnics d’Hisenda, tècnics que tan sols no
són inspector d’Hisenda, en qualsevol cas en el Pla de lluita
contra el frau 2012-2015 s’estableixen mesures de control
diferenciades en funció del tipus de contribuent i de la seva
activitat, faltaria més!

En relació amb instar el Govern a prioritzar per part de
l’Agència Tributària de les Illes Balears la tramitació i revisió
dels expedients pendents, evidentment és una de les prioritats de
l’Agència Tributària de les Illes Balears, però no l’única, perquè
s’han d’atendre també fets imposables no declarats.

Però el que li he de dir aquí, Sr. Boned, és que en relació
amb els expedients pendents que vostè esmenta a la seva moció,
de l’anterior administració tributària es varen deixar 140.000
expedients pendents de revisió, ja que com li he explicat abans
tan sols se centraven en els de major quantia, però, escolti:
140.000 expedients pendents de revisar.

Amb l’actual administració de l’Agència Tributària no es
fan parts i quarts i per això hi ha més liquidacions derivades de
les actuacions de la lluita contra el frau.

Un altre dels punts que menciona és constatar la necessitat
de coordinar una lluita contra el frau entre les diferents
administracions que hi tenen competències. En això, hi estam
d’acord i de fet, és un dels punts que estan prevists en el Pla de
lluita contra el frau 2012-2015. Evidentment, la lluita contra el
frau requereix d’unes actuacions coordinades entre les diferents
administracions, però sobretot d’una major i millor gestió de la
informació. 

En referència a instar el Govern a negociar amb l’Estat la
creació d’una oficina de lluita contra el frau especialitzada, li he
de dir que tant la Llei tributària com la LOFCA i la Llei
22/2009, per la qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes, ja preveuen òrgans de coordinació,
d’actuació conjunta i de colAlaboració. Així, el Consell Superior
de la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària i el Consell
Territorial per a la Direcció i Coordinació de la Gestió
Tributària ja són òrgans existents en els quals es creen grups de
treball i accions conjuntes envers el frau fiscal. A nosaltres ens
sembla molt més interessant potenciar el que ja existeix que no
crear més estructura, més administració i més despesa, però en
definitiva no em sorprèn gens la seva proposta, ja que és la
pràctica habitual quan vostès governen.

En relació amb el punt de l’amnistia fiscal que vostès tant
esmenten i se’n fan creus, li vull recordar un cop més que no és
ni la primera ni la segona amnistia fiscal que es fa, és ja la
tercera, ja que les dues anteriors vostè recordarà que són de
l’any 84 i de l’any 91 i les varen dur a terme governs socialistes,
encapçalats pel Sr. González. No tan sols això, sinó que a
l’entorn europeu s’han duit a terme mesures d’amnistia fiscal,
li ho recordaré: 2004 a Alemanya, 2009 a Itàlia, 2010 a
Portugal, i a Estats Units -on avui se celebren per cert les
eleccions- entre el 82 i el 2008 fins a 48 estats varen aprovar
110 amnisties fiscals.
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Quant a les oficines liquidadores no s’ha firmat cap conveni
ni es té previst firmar-ne cap. És cert que s’ha estat en contacte
amb elles i s’ha decidit no colAlaborar, de moment, en la gestió
de tributs autonòmics. Però això és així per diversos motius: en
primer lloc, per la caiguda de l’activitat i per tant de les
transmissions; en segon lloc, per una notable millora de la gestió
telemàtica d’expedients, gairebé el 60% dels expedients es
tramiten per internet i per millores organitzatives de l’Agència
Tributària de les Illes Balears. Tot això ens du a un entorn on la
contenció de la despesa i una creixent efectivitat dels recursos
existents fan una millor gestió que pugui fer front al frau fiscal.

En qualsevol cas, si es produeixen canvis en aquest sentit es
faria una anàlisi del cost benefici i, si estigués justificat des del
punt de vista tècnic, s’estudiaria.

Ja per acabar la intervenció, recalcar un cop més que el frau
fiscal és un problema que ens preocupa a tots. En conseqüència,
no tenim cap problema a discutir tot el que sigui necessari en
aquest sentit, ara bé, estarà d’acord amb mi que el tema del frau
és un tema més bé de gestió; podem discutir totes les
proposicions que vulguin presentar i debatre qualsevol aspecte
que estimin oportú i per suposat, afavorir la posada en
coneixement de les autoritats fiscals qualsevol indici de frau
fiscal que hi pugui haver. El que no estam disposats a fer és a
anar com els crancs, cap enrere, a un model on augmentaven els
costos reduint l’eficiència, augmentaven el nombre d’expedients
sense revisar, s’afavoria la manca de transparència en confondre
conceptes a l’hora d’analitzar les dades i on s’incorporava una
discriminació inconstitucional controlant únicament cert tipus
de contribuents. Aquí no ens hi trobarà, Sr. Boned.

Ara bé, sí que li pregaria que, si ho considera, podríem
aprofitar la seva moció per introduir una esmena in voce, per
donar suport al Pla de lluita contra el frau fiscal 2012-2015 que
es va presentar, i aquesta sí seria, sens dubte, la millor manera
de començar a donar suport a la lluita contra el frau fiscal: donar
suport a un pla que conté mesures concretes i específiques per
a la lluita contra el frau fiscal dins la nostra comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, Sr. Mercadal, en primer
lloc voldria agrair al PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca el suport a la moció i dir-li que sí, que no tenim cap
inconvenient, que acceptaríem la transacció que ens proposen
al punt 7 perquè, efectivament, nosaltres també som dels que
pensam que incentivar delinqüents no és la millor opció i per
tant, podem estar d’acord amb aquest fet.

Sr. Mercadal, miri, el que sí està molt clar és que el concepte
que tenim de lluita contra el frau, de millora d’ingressos i
d’amnistia fiscal, està molt allunyat el seu del nostre, això està
claríssim.

Miri, a vostè no li agraden les xifres i diu que ningú no sap
d’on han sortit els 1.000 milions. Jo crec que és més fiable
sempre qui s’ha preocupat per fer una mínima anàlisi, un mínim
d’estudi sobre què està passant amb aquest fet a tots els indrets
i en concret també a les nostres illes, que l’aportació que es fa
des de la Vicepresidència Econòmica, que quan li pregunten
quina és la borsa de frau a les nostres illes, l’únic que diu és “no
ho sé”. Aquesta és la gran aportació que es fa des del Govern en
establir què hem d’atacar o contra què hem de lluitar, “no ho
sé”, és la gran proposta.

Mirin, frau fiscal. El concepte que hem d’aplicar, Sr.
Mercadal i senyores i senyors diputats, és el concepte més
ample de frau fiscal. Frau fiscal són tots aquells ingressos que
haurien d’entrar a les arques de la comunitat autònoma i que per
un motiu o un altre no arriben. M’importa molt poc si vénen
d’aquí o vénen d’allà. Tot el que havia d’entrar i no entra és frau
fiscal. No sé què li fa mal a vostè perquè unes coses siguin més
frau i les altres menys. No, tot és frau, a més vostè ho ha dit
quan analitzava els punts, en el punt 7 ha dit el frau és igual per
a tots, però no ho pareix, i ara li diré per què no ho pareix. Miri,
no hi ha confusió sobre allò que és el resultat de la lluita contra
el frau abans i ara, no, no hi ha confusió, hi ha resultats. I si
vostè em diu que els 27 milions de 2011 són més efectius que
els 55 de 2010, pot intentar disfressar-ho com vulgui, però 55
sempre seran millor que 27 i sempre seran més, sempre seran
més! Sobretot, si com vostè diu que els 27 són el frau descobert,
no allò que s’ha recaptat real, sinó el frau descobert. Resultat,
que encara podria ser pitjor, encara podrien ser menys de 27.
Per tant, l’efectivitat encara podria anar més avall, podrien ser
encara més ineficaços i més ineptes del que han estat que fins
ara. 

No hi ha pla. Vostès diuen que el seu extraordinari pla de
lluita contra el frau és tot allò que fa falta per obtenir resultats.
Estan molt allunyats d’això, la comprovació és que no es va pel
bon camí i que s’ingressa cada vegada menys. Diu, oficines
liquidadores, jo li diré una cosa, si com vostè diu estan d’acord
que no hi ha conveni, que no es pensa firmar, tampoc no haurien
de tenir inconvenient a aprovar el punt perquè el que deim és
que es retiri del Pla d’equilibri i del Pla extraordinari de lluita,
no li deim res més, perquè, efectivament, no resulta millor des
de cap punt de vista.
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Amnistia fiscal. Aquí sí que crec que ens hem d’aturar
perquè la seva voluntat de confusió és important. Em parla que
n’hi ha hagut dues, sí, miri, sap quina és la diferència entre la
seva amnistia fiscal i la que va aplicar el PSOE? Molt senzilla,
en aquell moment s’havia de pagar tot el que s’havia defraudat,
tot, havien de pagar a més un recàrrec, en funció del temps que
hagués passat i, a més, havien de pagar interessos de demora.
Aquesta era l’amnistia fiscal que es va aprovar i es va aplicar en
el seu moment. La seva què suposa? Tot el contrari, no només
no hi ha cap tipus de recriminació, ni sanció, ni interessos, no és
el 10% que deia la Sra. Santiago sobre la xifra que es recuperi,
no, perquè varen veure que això podria ser massa impactant per
a aquests defraudadors, per a aquests delinqüents i al final allò
que es pagarà és el 10% dels interessos que generi aquesta xifra
recuperada. O sigui, encara molt menys, una ridiculesa i una
burla al ciutadà que compleix religiosament amb les obligacions
fiscals allà on sigui.

I em diu que depèn també de quins tipus d’ingressos. Miri
li diré una cosa, vostè supòs que ha de saber que
independentment que ja sabem quins són els imposts
competència de la comunitat autònoma i quins són els estatals,
dels que són estatals IVA i IPRF, sabrà vostè que el 50% arriba
aquí. Per tant, colAlaborar a aflorar frau fiscal en IVA i frau
fiscal en IRPF, en l’aportació que es pugui fer des de l’Agència
Tributària, al final aconseguiran que aquest 50% sigui més
important, no el deixi de banda vostè, no es limiti a fer allò pel
que té competència. Ajudi, no demana coordinació el
vicepresident amb les altres administracions? Facin efectiva
aquesta coordinació, no quedin aturats.

Per acabar, diu que anam com els crancs. Més bé tot el
contrari. Miri, sap què és anar com els crancs? Vostè ha fet
referència...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, si és tan amable.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab ja directament, Sr. President. Em diu que no s’ha de
lluitar contra el 72% de la borsa de frau que provoquen les grans
fortunes i els grans empresaris. Miri, si vostè vol una mica de
coherència, entendrà i, si no digui-ho clarament també, digui
aquí a tots els ciutadans que resulta més rendible aparcar aquest
72% de les grans fortunes i centrar-se, com s’està fent fins ara,
amb els mercadets, els aturats i les prostitutes. Aquí és allà on
els interessa a vostès intentar treure un fruit, que no treuran
perquè els problemes i els delinqüents són a un altre lloc.

Per acabar, la proposta d’oficina nova. Miri, si ja sabem que
s’ha de coordinar, sabem que tenen la voluntat de coordinar,
però facin-ho efectiu, no es tracta de crear més infraestructura,
es tracta d’aprofitar el que es té, però que es faci d’una altra
manera i que s’utilitzi d’una altra manera. I que tant els
funcionaris, com els òrgans intervinents en tot tipus de frau
fiscal, de tot tipus, sense deixar ni tan sols la delinqüència
organitzada, s’incorporin a aquesta oficina...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, tenia cinc minuts i ja es passa de tres minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, sé que m’he passat del temps. Però els he de
dir que reconsiderin la proposta, mirin detingudament la moció
i el que diu aquí va molt lluny de centrar-se, com deia el
vicepresident, que el Pla de lluita contra el frau el primer de tot
és atacar i lluitar contra les subvencions. Aquesta és la
importància que li donen vostès. El frau fiscal de les grans
empreses i les grans fortunes els és igual, subvencions,
mercadets i aturats, això (...)

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sembla que el Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa ha fet una
transacció al punt 7. Sra. Santiago, ens ho vol explicar perquè
constàs...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Simplement és que desaparegui: “i pels pobres
resultats obtinguts fins a dia d’avui” del punt 7. Després de “les
rendes declarades”, un punt.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Estan d’acord vostès? També hi ha una esmena in voce del
Grup Parlamentari Popular. Sí?

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

És de donar suport al Pla de lluita contra el frau fiscal 2012-
2015 presentat pel Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

No, en aquest cas no l’acceptarem perquè és un pla que no
serveix per a res, és teatre, no té cap tipus d’efectivitat, per tant,
seria absurd donar-li suport.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per favor! Si són tan amables! Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. És per demanar votació separada
d’una sèrie de punts.
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EL SR. PRESIDENT:

Digui-me’ls, si és tan amable.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Demanaria votació separada dels punts 4, 5, 8 i també del
punt 9, si per part del grup proposant i els grups parlamentaris
entenguessin que hi ha una nova realitat en aquest Parlament,
que hi ha diputats que no poden participar i no tenen grup,
també demanaríem que hi poguessin participar.

EL SR. PRESIDENT:

El punt 9, Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

No hi ha cap inconvenient en la votació separada. I,
efectivament, sí acceptaríem la proposta perquè tots els diputats
tenguin veu i vot, que és el desitjable també per part del Grup
Socialista quant als diputats no adscrits.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Si els sembla bé, passarem a votar el punt 4.
Començam pel punt 4. Passam a votar. Votam.

54 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Passam a votar el punt 5. Passam a votar. Votam.

54 a favor, cap en contra i cap abstenció.

Passam a votar el punt 8. Passam a votar. Votam.

54 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt 9. Passam a votar. Votam.

26 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció.

I ara, senyores i senyors diputats, passam a votar la resta.
Passam a votar. Votam.

24 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.

V. Compareixença del conseller de Salut, Família i
Benestar Social per tal de retre compte del compliment de
la Proposició no de llei RGE núm. 905/12, relativa a
retallades en els horaris d'atenció mèdica a les unitats
sanitàries d'Es Mercadal i Sant Lluís (escrit RGE núm.
8024/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Mes per Menorca).

Seguidament passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon a la compareixença del conseller de Salut, Família i
Benestar Social, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 905/12, relativa a retallades en
els horaris d’atenció mèdica a les unitats sanitàries d’Es
Mercadal i Sant Lluís, escrit RGE núm. 8024/12, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per

Menorca. Per part del grup parlamentari esmentat té la paraula
el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, el Butlletí del Parlament de les Illes Balears
publicava dia 16 de març de 2012 una resolució derivada del
debat i votació d’una proposició relativa a la retallada en
l’horari d’atenció al públic a les unitats sanitàries d’Es Mercadal
i de Sant Lluís, concretament la resolució publicada en el
butlletí conté dos punts dels quatre que contenia la proposta,
però que en certa manera contenen i resumeixen perfectament
l’essència d’aquella proposta, que era, com diu el títol,
recuperar, restituir els horaris d’atenció al públic en els centres
d’atenció primària, es referia lògicament a Sant Lluís i Es
Mercadal, però lògicament és extensible a la resta de municipis
afectats a allò que era habitual el 2011, almenys fins el juny de
2011; recuperar així un matí i un capvespre d’obertura dels
centres i d’atenció mèdica, evitant una situació que s’havia
produït, que era que des del divendres migdia a dilluns
capvespre no hi hagués atenció, provocant que els usuaris que
ho necessitessin, és a dir les persones que es posaven malaltes
els cap de setmana, acabessin anant als serveis d’urgència per
afeccions que es podrien resoldre de forma ordinària o no
urgent.

Des del dia que es debatia fins ara han passat moltes coses:
hi ha hagut l’ampliació de la jornada laboral a 37,5 hores, hi ha
hagut també, per tant, modificacions amb els dies d’obertura;
però es manté una constant, que és la reducció de l’atenció al
públic, amb un capvespre menys, amb un horari reduït que
abans era fins a les 20 i ara només és fins a les 17.30, generant
allò que ja havia generat des del començament, incrementar la
pressió, la saturació, el mal ús fins i tot dels serveis d’urgències,
no fer efectiu allò que per la qual cosa s’havia pres aquesta
mesura, l’estalvi econòmic, perquè la reducció en l’atenció
primària ha derivat en un mal ús de l’atenció hospitalària i
d’urgències que és sempre molt més cara; també ha afectat de
forma negativa la conciliació de la vida personal i laboral, en
aquell sector d’usuaris que era el majoritari que utilitzaven la
franja del capvespre, que eren els treballadors, i també
provocant en el cas de Menorca que durant el temps que els
centres d’atenció primària no estan oberts, els ciutadans de Sant
Lluís i d’Es Mercadal s’hagin de desplaçar a Ciutadella,
Ferreries, Alaior o Maó al servei d’urgències i ser atesos per
professionals que no són el seu metge habitual, cosa que en el
cas de les persones majors, un dels sectors majoritaris, suposa
una dificultat, el desplaçament per a l’atenció mèdica.
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Tot açò es produeix en el context d’un Pla de l’ib-salut
2020, del qual jo crec que val la pena extreure almenys dos o
tres retalls. El primer, l’encapçalament, l’entrada quan diu que
el projecte de l’ib-salut 2020 està motivat per un context en què
la crisi econòmica mundial ha menat a una reducció molt
significativa dels ingressos de les administracions públiques.
Així comença el pla, “per la reducció significativa dels
ingressos de les administracions públiques”. I tot seguit
expressa d’una forma clara que l’objectiu és garantir la
sostenibilitat del sistema balear de salut. Quan es desenvolupa,
emperò, el pla, trobam una sèrie d’eixos i de línies estratègiques
i si ens centram en (...) de la línia estratègica 4, diu que
l’objectiu general és consolidar la funció de l’atenció primària
com autèntica porta d’entrada al sistema sanitari i com una
ajuda a la presa de decisions dels usuaris.

Des del nostre grup consideram que les mesures aplicades
no són coherents amb allò que diu i que resa l’objectiu. Tot el
contrari, en l’actual context no s’aposta per l’atenció primària
com a porta d’entrada al sistema sanitari, sinó que les mesures
el que fan és reduir la porta, generar dificultats i accessibilitat
de les persones en aquest sistema. Deixi que per centrar la
importància de les unitats dels centres de salut, contextualitzi la
situació en què es troben aquests centres i també el nostre
sistema sanitari, perquè és fonamental per entendre la
importància i el paper que hi poden jugar, que nosaltres creim
que ha de ser cabdal. Des del nostre punt de vista, les retallades
al sistema sanitari que s’han fet, han contribuït fins ara més que
fer-lo sostenible a desmantellar-lo, reduint de forma dràstica
coses com el nombre d’infermers. 

A Menorca, per exemple, la retallada ha afectat a més de 40
infermers dels centres de salut, una autèntica irresponsabilitat si
tenim en compte que són ells i elles els professionals que
executen les decisions mèdiques preses pel titular del servei i
per tant, que tenen una vinculació directa amb la capacitat i la
qualitat de l’atenció sanitària. Per exemple també, la reducció
de professionals especialistes que han fet que tinguem avui
llistes d’espera immenses, amb més gent, amb més temps
d’espera i amb menys garanties; que hagin desaparegut
especialistes, com un anestesista, un bioquímic, un pediatre, un
cardiòleg; que no es substitueixin les baixes laborals, les
vacances ni els permisos amb les conseqüències que açò té
finalment en l’atenció a l’usuari, al ciutadà. Per altra banda
tenim una targeta que val 10 euros, una targeta sanitària, que no
ha aportat res de positiu al sistema. I, açò sí, s’exclouen
immigrants sense papers per poder ser atesos a la sanitat
pública.

A part de tot açò, ens trobam altres mesures que afecten i
que són més específiques de Menorca. Per exemple, la decisió
de tancar, d’eliminar el metge del punt d’atenció contínua, el
PAC, que cobreix les urgències a la zona centre de l’illa, evitant
que el centre de consultes quedi desatès en aquells moments en
què actua el punt. Aquesta mesura no fa més que incrementar la
pressió sobre els serveis d’urgències i s’afegeix a aquesta
ineficàcia, a aquesta falta de resultats i de bona atenció als
usuaris. I només per posar el darrer exemple en la gestió, que
aquests dies patien tots els ciutadans de les illes i en concret
també des de Menorca, que comenci el període de vacunes
antigripals i la primera circumstància que es trobin és que hi ha
un dèficit de vacunes, els ciutadans estan esperant i doncs s’han
de quedar al carrer i els diuen que tornin un altre dia.

Sr. Conseller, vostè ha parlat en les seves intervencions
diverses vegades ja de sostenibilitat i des del nostre grup també
ja hem dit diverses vegades que la sostenibilitat no només pot
estar vinculada a l’economia, sinó que ha d’estar vinculada a la
qualitat i a l’equitat. No és sostenible només allò que es pot
mantenir econòmicament, sinó allò que pot fer econòmicament
viable els seus objectius. I el seu objectiu primer i central és que
sigui accessible per a tothom i que sigui universal. En aquest
moment de pressuposts de la comunitat autònoma, crec que és
el moment de parlar, de saber quin serà el tractament que els
pressuposts donaran al sistema sanitari, concretament a l’atenció
primària. Si realment serviran per complir allò que diu el Pla
2020, que es volen consolidar i reforçar les unitats sanitàries per
tal que siguin unes portes eficients i d’entrada al sistema, o bé,
en canvi, seguirà el camí de les retallades i de debilitar aquestes
unitats i centres de salut.

La resolució a la qual feia referència al començament també
contenia un altre element prou important i era el de la
participació dels municipis, dels ajuntaments en la presa de
decisions; que el Govern assumeixi la seva responsabilitat quant
al pagament de la part que li correspon per al sosteniment
d’aquells edificis que acullen els centres d’atenció primària i
que li corresponguin, lògicament. En el fons d’aquest punt hi ha
una qüestió no resolta, una distribució competencial poc clara,
però crec que suficient clara per poder afirmar amb tota
seguretat que la responsabilitat d’aquests serveis correspon al
Govern de les Illes Balears, i açò no ho fa. No ho fa quan no
s’obliga a ell mateix a acomplir un calendari a fer, a presentar
un calendari de pagaments i a no fer recaure tota la despesa
corrent sobre l’administració local. O com, en els casos de les
consultes de Fornells, aquestes vagin totalment a càrrec de
l’administració local, no només el cost d’un auxiliar
administratiu, no només el cost de les dependències, sinó fins i
tot el trasllat dels metges a aquestes consultes, ubicades a nuclis
de població fora, dins, perdó, el mateix municipi.

En quin sentit, per tant, Sr. Conseller, pensa donar
compliment a aquesta resolució? En quin sentit es mourà el
pressupost i en quin sentit es mourà l’execució del pla que
hauria de guiar, ha de guiar la tasca de la conselleria?

Des del nostre grup ja hem dit i reiterat mil i una vegades
que parlar d’educació, de serveis socials i de sanitat és parlar de
cohesió, d’igualtat d’oportunitats i de garantia dels drets, i açò
és el nucli de la sostenibilitat del sistema sanitari, per fer-lo
sostenible econòmicament, però per fer-lo sostenible també amb
objectius que és el que dóna sentit i essència al nostre sistema.
Per açò creim que avui, Sr. Conseller, esperam de vostè que ens
clarifiqui quina serà l’actuació i sobretot quina serà l’actuació
en relació amb els centres de salut i sobretot els centres en
relació amb l’atenció primària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Martí. Intentaré esbrinar
tots i cada una dels punts que vostè a la seva intervenció ha
tocat referent a aquesta resolució que va aprovar aquest
parlament. Les seves primeres paraules han estat que el 16 de
març del 2012 el butlletí oficial publicava un acord, una
resolució, i vostè mateix ha dit que han passat moltes coses; han
passat moltes coses d’ençà del dia 16 de març fins a aquest mes
de novembre, i comparesc davant aquest parlament per dir que
l’increment de la pressió assistencial, la saturació dels sistemes
dels serveis d’urgències, que alguns pronosticaven, o el mal ús
que havia de fer la població d’aquests serveis d’urgència, els
que auguraven que això succeiria es varen equivocar. Hi ha
hagut qualque cas molt puntual que hem resolt i que, mesos
després, podem demostrar amb fets que no es va produir el que
des de determinats partits o des de determinades persones
expressaven la seva opinió.

També m’ha parlat vostè de conciliar la vida familiar i la
vida laboral, que incrementar el nombre d’hores a l’hora de tenir
els centres de salut oberts permetia el fet que poguessin dur els
infants, en el cas de pediatria, a un determinat horari, i per tant
incrementàvem l’oferta. És cert que el servei de salut va
acordar, i en una etapa de restriccions màximes, tenint ben
present que hem de donar la millor assistència sanitària possible
a tota la nostra població, va acordar de comprimir els horaris
dels centres de salut per tal d’obtenir, no estalvis, sinó deixar de
gastar determinades coses que no ens podíem permetre; però
continuam donant el servei a aquelles persones que necessitin
acudir a un servei d’urgències.

I per què dic això? Perquè els centres de salut s’obrin fins a
les cinc i mitja de l’horabaixa i això ens genera una limitació a
l’hora de les substitucions, ens genera un menor cost en despesa
de capítol 2, ens genera un deixar de gastar allò que,
desgraciadament, no tenim. Qui els parla li encantaria poder fer
un altre discurs, però aquesta és la realitat, hem de prestar un
servei essencial, bàsic, necessari per a la nostra població i
n’hem de fer un bon ús tots. Els ciutadans demostren una
responsabilitat com molts no auguraven i jo des d’aquí vull que
en aquests moments vagi el meu reconeixement públic pel bon
ús d’aquestes prestacions sanitàries que continuen essent
gratuïtes, en contra del que d’altres auguraven.

M’ha parlat també del Pla ib-salut 2020; m’ha parlat de dos
conceptes bàsics de la introducció, com pugui ser que en aquest
concepte de crisi econòmica i mundial estan fallant els ingressos
de les administracions públiques, això és una dosi de realisme
econòmic i actual; he donat una dada a la pregunta
parlamentària allà on deia que 8 de cada 10 euros van destinats
a la prestació de serveis essencials com educació, benestar
social i sanitat.

Vostè també m’ha parlat, utilitzant paraules que venc
repetint, la sostenibilitat; li posava uns exemples, hem de deixar
de gastar allò que sigui susceptible de deixar de gastar, sense
perdre que l’important són les persones, que l’important és
l’atenció sanitària i l’important és que trobin resposta als seus
problemes de salut.

M’ha parlat també de l’atenció primària com a porta
d’entrada del sistema de salut. L’atenció primària, vull
diferenciar l’illa de Menorca, que funciona des de temps enrera,
amb una atenció primària integrada, especialitzada, baix la
gerència de l’hospital Mateu Orfila i la gerència d’Atenció
Primària d’aquí, de Mallorca. I per què faig aquesta
diferenciació? Perquè, des de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, hem manifestat, amb paraules meves com a
conseller, que mantendríem l’estructura d’Atenció Primària de
Mallorca, per la dimensió que té, i nomenarem un nou gerent.
I això és per donar-li la importància que en aquests moments
consideram que ha de tenir l’Atenció Primària, una porta
d’entrada i un filtre perquè no recaigui sobre l’atenció
especialitzada. I també seguim en la mateixa línia de mantenir
el sistema sanitari públic gastant allò que podem gastar donant
la millor de les atencions, i derivant a urgències, no
colAlapsades, com altres deien, allò que es necessari que s’hi
derivi.

Per tant, vagi per dit el meu reconeixement a tots els
professionals sanitaris, metges, infermeria, els zeladors, els
auxiliars administratius, lògicament, des de la responsabilitat de
la gestió, des de la necessitat de gestionar uns recursos escassos,
i li repetesc, 8 de cada 10 euros públics disponibles en aquest
pressupost van a polítiques socials. I és ver que tenim quatre de
matins oberts aquests centres d’Es Mercadal i Sant Lluís i
només un horabaixa fins a les cinc i mitja, però també és ver
que hem d’intentar que els professionals que s’hi dediquen,
aquests metges, aquestes infermeres, els zeladors, els auxiliars
administratius puguin conciliar també la seva vida familiar i
laboral. Aquesta és la responsabilitat de qui els parla i la
responsabilitat del conseller de Salut, Família i Benestar Social.

És cert que hi ha hagut un cert reagrupament de consultes,
igual que també és cert, i vull aprofitar aquí, que el segon punt
al qual vostè, Sr. Marí, Martí, feia referència, dels ajuntaments,
els ajuntaments tenen dificultats de tresoreria importants;
aquestes dificultats de tresoreria, a més, es veuen agreujades per
aquests convenis que individualment cada ajuntament té signats
amb la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social per
assumir unes determinades despeses, però també és cert que jo
he parlat amb els batles que m’han demanat hora i els hem
derivat a qui corresponia del Servei de Salut o a qui corresponia
del Govern de les Illes Balears per tal d’ajudar, perquè
Tresoreria de la comunitat autònoma també té les mateixes
limitacions que els ajuntaments, i hem ajudat aquests
ajuntaments a fer front a determinats pagaments mitjançant el
pagament de part d’aquests convenis.

Per tant, vull també que el meu reconeixement públic aquí
sigui per als professionals sanitaris, metges, infermeria, personal
administratiu, els zeladors, fins al darrer treballador de la sanitat
pública que fa possible, des de la seva responsabilitat del seu
lloc de feina, i també per als ajuntaments que ens ajuden a
mantenir el sistema en la part que els correspon mitjançant
aquests convenis. I per tant, vull oferir també la voluntat de la
conselleria de valorar individualment cada una d’aquelles
qüestions que es puguin derivar de la gestió de cada un
d’aquests convenis.
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Per la meva part, esper haver contestat gran part de les
qüestions que vostè m’ha posat damunt la taula. Com li deia, he
parlat amb batles, hem afrontat pagaments en la mesura de les
possibilitats i segons les necessitats. És cert que hem hagut de
comprimir aquests horaris dels centres de salut; des del març
ençà s’ha implantat també la jornada de les trenta-set hores i
mitja; aquest jornada de les trenta-set hores i mitja a primària el
que ens duia era a fer de vuit a tres, quatre dies de la setmana i
un dia de la setmana fins a les cinc i mitja per tal de poder tenir
assistència. I en aquests moments el que no podem fer és parlar
de retallades, sinó de mesures d’eficiència i de mesures de
deixar de gastar allò que no tenim i fer sostenible, com deia, el
sistema sanitari.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vostè deia: hem de deixar de
gastar allò que sigui prescindible. Per tant, supòs que és aquí on
hi ha el pes polític, on un posa allò que és més prescindible o
més imprescindible.

I jo li feia referència al Pla 2020 perquè crec que és el guió,
el full de ruta que ha d’utilitzar el Govern en aquest àmbit, i
això de la porta d’entrada al sistema sanitari és la filosofia
d’aquest pla. Per tant, la pregunta, la qüestió central era: quina
actuació tindrà el Govern en relació amb els centres de salut
d’atenció primària, quan els considera com a portes d’entrada al
sistema sanitari? Que si els fa eficients segur que evitarà
despeses que es produeixen quan són menys eficients i els
ciutadans acaben anant als serveis d’urgències o als serveis
hospitalaris, aquesta era la idea, i aquesta era la idea també de
la proposta que s’aprovava i es debatia en comissió.

La reducció en els centres de salut ha estat una constant, vull
recordar que la primera decisió va ser la de reduir un matí i un
capvespre d’atenció; posteriorment, amb l’ampliació de la
jornada a les trenta-set hores i mitja, es possibilitava que alguns
centres obrissin un matí, però posteriorment es produïa una altra
decisió que era reduir l’horari que passava de les vuit del
capvespre a les cinc i mitja, amb la qual cosa els capvespres,
ara, avui un ciutadà només té un capvespre fins a les cinc i
mitja, aquest és el període que té. I molts ciutadans, que eren
principals usuaris d’aquesta franja horària, es veuen realment
perjudicats. I no només açò, els metges són els que
constantment posen de manifest que era la franja horària més
reclamada, més demanada.

Per tant, açò és quan li dic: aquesta porta d’entrada s’ha fet
petita, s’ha fet més dificultosa i, a més, quan els professionals
es veuen tractats com, jo crec que s’hi veuen, és a dir, amb una
ampliació de la jornada que moltes vegades es troben sense
possibilitat de donar resposta amb garanties, de vegades de
jornada contínua, i en un context de retallades que no són
capaços de donar resposta. Li deia, com a exemple, el tema de
les vacunes antigripals, és un exemple més d’aquestes dificultats

en la gestió, a les quals els metges han de donar resposta i han
de respondre. Vostè sap perfectament que la setmana passada
molts ciutadans van quedar fora, sense poder ser atesos, i qui
dóna la cara torna ser el metge.

Vostè li diu mesures d’eficiència; jo li torn dir: la
sostenibilitat només té sentit si és per mantenir uns objectius i
els objectius bàsics són els de fer el sistema sanitari accessible
per a tothom, que sigui universal, que tots els ciutadans i hi
puguin accedir amb les mateixes garanties i amb la mateixa
qualitat.

No m’allargaré més, crec que la qüestió era molt concreta i
molt clara, em podria estendre en el context general en què es
troba el nostre sistema sanitari i quin paper haurien de jugar els
centres de salut; crec que haurien de jugar un paper essencial,
fonamental, però és lògic que si no tenen una atenció prioritària
per part del Govern açò no serà possible.

I li diria, li reclamaríem que escoltés els professionals en
aquest sentit, i no li diré noms de professionals menorquins que
han estat gerents i també militants del Partit Popular, i avui són
portaveus sindicals que expressen clarament que aquesta manca
d’atenció als centres de salut d’atenció primària el que fa és
generar dificultats i no només als propis centres sinó als centres
d’especialitat en tots els tractaments posteriors d’urgències
hospitalàries, també els dificulta. Vostè em dirà que els serveis
d’urgències no han quedat colAlapsats; bé, hauríem d’analitzar
si açò, no ha estat així efectivament cada dia, però vostè sap
també que a molts moments els serveis d’urgències han atès
molts d’usuaris que en una situació normal haurien passat pels
centres de salut amb un tractament ordinari i no urgent. I açò és
important tenir-ho en compte perquè una altra vegada recau en
el cost de l’atenció de tots i cada un dels ciutadans que,
lògicament, tenen i reclamen la millor atenció.

Li demanaria sensibilitat en aquest sentit i li demanaria
concretament per a Menorca, perquè li vull recordar també, i
n’hi feia referència, que em sembla que vostè no ho ha
esmentat, en relació al PAC, en relació amb la possibilitat que
els centres de salut no quedessin desatesos en el moment que
existia una urgència i hi havia un sistema per cobrir aquesta
urgència sense que quedessin desatesos; ara açò, amb la decisió
del Govern, no serà possible i per tant és un altre dèficit que
torna afectar els centres de salut d’atenció primària.

Res més, li demanaria sensibilitat, li demanaria claredat a
l’hora de saber quina serà l’atenció, l’interès del Govern en
relació amb els centres d’atenció primària. I m’agradaria que
anticipés quina és la filosofia del pressupost en relació amb
aquests centres, si continua la línia d’encongir, de reduir
l’atenció, o si té la perspectiva de poder recuperar un horari més
ample, que és, i jo crec que vostè no ho pot negar, és un horari
que també els ciutadans reclamen, per molt que es justifiqui per
raons econòmiques i per qüestions d’eficiència. Insistesc,
l’important són els objectius, la sostenibilitat serà possible si
s’acompleixen els objectius i aquests són universalitat, són
accessibilitat de tots els ciutadans. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Martí. La sostenibilitat
del sistema sanitari públic és la premissa bàsica que aquest
conseller defensarà allà on faci falta. La sensibilitat de cara a les
persones és el que marca aconseguir aquest objectiu i marca
també el full de ruta. Em preocupa moltíssim també que
aquestes persones hagin d’esperar per a determinades
intervencions o per a consultes externes i ja fem feina per
palAliar aquesta situació, que pot ocasionar en aquests moments
distorsions i falta de confiança en el sistema. Però li deia, 8 de
cada 10 euros, i miri vostè com es reparteix el pressupost de la
comunitat autònoma, miri com es reparteix, i el tros que queda
per a sanitat i benestar social; miri el que suposa també a altres
conselleries com puguin ser bàsiques i essencials, i vostè tregui
les seves pròpies conclusions.

És cert que aquesta gran part de pressupost que ens
correspon gestionar s’ha de gestionar des d’un punt de vista
d’eficiència, eficiència en majúscules. I per què ho dic?, perquè
això és el que podem pagar i hem de donar la millor atenció a
aquestes persones que ens marquen aquest full de ruta.

També és cert que s’han comprimit horaris a centres de
salut, però s’han pres aquestes decisions des d’un punt de vista
que el nombre de consultes que quedaven fora d’aquest horari
era al voltant del 13%, i l’estalvi o el deixar de gastar aquestes
quantitats és molt important. 

Vostè ha dit que els professionals han de ser tractats..., i no
m’ha acabat la frase, vostè després ha passat a l’ampliació de la
jornada. Els professionals són un eix fonamental del sistema
sanitari públic. La segona de les premisses que em vaig marcar
va ser el diàleg -ho estic fent, comparesc aquí per fer-vos-ho
saber-, el diàleg amb els professionals que ens poden ajudar.
Aquests professionals colAlaboraran amb l’administració per
responsabilitat, per principis, per deontologia. El que no podem
fer és agitar-los per interessos polítics. Crec que ja ho vaig dir
el primer dia: o les persones o la política. Si optau per la política
perden les persones, i de moment no veig un debat en positiu.

(Remor de veus)

Ha parlat també de les vacunes antigripals. Desconec el
tema, m’hi interessaré; vostè tendrà la contestació si fa la
pregunta i m’interessaré pel cas puntual, però el que teníem
claríssim des de la sanitat, des de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social era que tota la població de les Illes
Balears en risc havia de ser vacunada. Estam sumats al calendari
únic de tot el Sistema Nacional de Salut, que per primera
vegada s’ha aconseguit fa dos o tres plens del consell
interterritorial. 

Jo vull ser el més clar possible. Tenc clares les línies
vermelles, les tenc clares. El que sí que li demanaria són
propostes en positiu perquè hi surtin guanyant totes i cada de les
persones a les quals hem de continuar donant atenció des d’un
punt de vista de sostenibilitat del sistema sanitari públic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Aplaudiments)

VI. Proposició no de llei RGE núm. 5942/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al
document de propostes del Govern de les Illes Balears a les
institucions europees i a l'Estat espanyol en defensa de la
insularitat.

Passam al sisè punt de l’ordre del dia, que correspon al debat
i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 5942/12,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al
document de propostes del Govern de les Illes Balears a les
institucions europees i a l’Estat espanyol en defensa de la
insularitat. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, entre els
objectius de l’acció de govern del Partit Popular a Balears
durant aquest mandat, juntament amb la reactivació econòmica
constitueix una prioritat aconseguir nous sistemes de
compensació i fórmules de bonificació dels costos de la
insularitat. 

El fet insular ens situa en situació de desigualtat i
desavantatge respecte d’altres regions de la Unió Europea. No
podem competir en igualtat de condicions perquè la nostra
economia suporta uns increments que patim en el transport,
l’energia i totes les activitats productives. A més el Govern
balear es veu condicionat a l’hora d’executar i aplicar les seves
iniciatives, precisament per les dificultats derivades de la
insularitat. Des del primer dia aquest govern ha treballat
fermament per canviar l’actual model, atès que avui no rebem
les compensacions que ens corresponen. Les actuacions duites
a terme, tot i respondre al programa de govern del Partit
Popular, tenen un sentit i una naturalesa institucional perquè
constitueixen una vertadera qüestió d’estat per a Balears. 

Els costos d’insularitat estan reconeguts per la Unió Europea
en el seu dret primari. El tractat d’aquest funcionament de la
Unió estableix clarament la necessitat d’adoptar i aplicar
mesures per reforçar la cohesió econòmica, social i territorial de
les regions amb desavantatges naturals, entre les quals
destaquen les nostres illes. 
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Malauradament aquestes regions insulars no han rebut un
tractament específic per part de les polítiques comunitàries.
Aquest fet ha mobilitzat el nostre govern, que ha impulsat un
conjunt d’accions, mesures i iniciatives dirigides tant al Govern
d’Espanya com a les institucions europees per reduir les
desigualtats estructurals; en una paraula, que el fet de viure a
una illa no pot suposar mai cap discriminació ni greuge
comparatiu.

Vull destacar en aquest sentit les fermes i fonamentades
peticions dirigides tant pel president Bauzá com pels consellers
Sr. Company i Sr. Gómez als ministres Rosa Aguilar i Miguel
Arias Cañete, al comissari europeu d’agricultura, Dacian Ciolos,
i al secretari d’Estat per a la Unió Europea, Íñigo Méndez de
Vigo; i finalment al ministre d’Assumptes Exteriors, José
Manuel García Margallo. També vull esmentar l’aportació per
part de la Conselleria de Presidència del document de solucions
amb 12 propostes a la jornada sobre problemes específics de les
illes, celebrada a Palma pel grup Insulaire, un document que va
ser aprovat poc després en el ple del Comitè Econòmic i Social
Europeu.

Vull recordar, com he dit abans a la meva pregunta,
l’informe SOS, l’agricultura de les Illes Balears en perill
d’extinció, redactat per la Conselleria d’Agricultura i Medi
Ambient i en què el Govern justifica i reclama un règim
específic per a l’agricultura i la ramaderia similar al que ja
reben avui altres territoris insulars de la Unió Europea, com les
illes Canàries, Açores i Madeira. 

Senyores i senyors diputats, el passat 24 d’abril va ser
possible en aquest ple un acord institucional amb l’aprovació
per unanimitat d’una proposició no de llei del nostre grup per
adherir-se a la ferma posició de reclamació política del Govern
de les Illes Balears en matèria d’insularitat, concretament
reivindicar que la reforma de la PAC inclogui un règim propi
per al camp de Balears i reconegui la insularitat com un
desavantatge competitiu. Aquell acord forma part avui del
document Propostes del Govern de les Illes Balears a les
institucions europees i a l’Estat espanyol en defensa de la
insularitat, que va ser aprovat dia 7 de juliol pel Consell de
Govern. 

Aquest document constitueix la base de la proposició que
ara tractam. Les propostes del Govern fan referència al pròxim
període de programació i repartiment dels fons europeus, així
com les directrius per les ajudes regionals del període 2014-
2020, amb peticions específiques per a Balears a la PAC, la
política pesquera comunitat, l’activitat turística, el transport i
també l’energia. En aquests moments, quan s’estan negociant
tots aquests programes i fons de la Unió Europea, és necessari
que aquest parlament es manifesti d’una manera clara. 

L’any 2012 és un any decisiu per a les negociacions de la
reforma de la PAC i la política pesquera. L’octubre de 2011 la
Comissió Europea va presentar les propostes de reglaments
relatius a les polítiques de cohesió per al període 2014-2020.
Des de llavors ençà el Govern balear no s’ha aturat de
reivindicar i reclamar a tots els fòrums i organismes. El Govern
ja ha demanat el suport de les institucions europees i del Govern
de l’Estat per modificar els reglaments que regulen els fons
comunitaris, sempre amb un únic objectiu, reduir les

desigualtats i els costos estructurals de les regions insulars com
Balears.

Aquest document de mesures s’ha presentat en el Parlament
Europeu i, a més, s’ha traduït en esmenes en el Comitè de
Regions. Ens hi jugam molt, ja que en cas de ser acceptades i
incorporades les peticions fetes pel nostre govern aconseguirem,
entre altres objectius, un sistema d’ajudes directes per a les
empreses insulars, i també una harmonització progressiva d’un
IVA reduït per al turisme en els estats membres. 

Com a aspecte molt positiu s’ha de destacar que el ministre
Sr. García Margallo s’ha compromès a defensar en nom del
Govern d’Espanya davant la Unió Europea que les Balears
tenguin dret a rebre més fons comunitaris per reduir els costos
de la insularitat, amb noves fórmules de compensació, tal com
no ens cansam de reclamar, i així ho va manifestar el passat 17
d’octubre després d’una reunió celebrada a Madrid amb el
president Sr. Bauzá. Constitueix un passa molt rellevant que el
titular d’Assumptes Exteriors hagi anunciat públicament el
suport a les propostes del nostre govern, que són les mesures
que integren el document aprovat dia 7 de juliol.

En relació amb les esmenes presentades pel Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca no acceptarem les
esmenes 1 i 3, perquè introdueixen qüestions que no són objecte
d’aquesta proposició. En canvi incorporarem l’esmena número
2, que compleix i aplica escrupolosament tots els preceptes de
la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i la Llei de règim especial
de Balears. 

Demanam, per tant, un suport institucional a favor
d’aquestes reivindicacions, que consider molt sincerament que
tots compartim, atès que sobre la legítima discrepància de cada
grup polític hi ha l’interès general de tota la comunitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Intervenció del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
per defensar les esmenes 8404, 405 i 406/12. Té la paraula la
Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. És important en certs temes i
en certes reivindicacions poder donar una imatge d’unitat, de
sentit d’estat per aconseguir millorar el benestar dels ciutadans,
i és en aquest sentit que dia 24 d’abril el Govern ja va rebre el
suport unànime d’aquest parlament, tot i que els grups de
l’oposició desconeixien el document al qual s’estava donant
suport en aquell moment, i ara el Partit Popular torna a dur una
proposta de suport institucional al Govern apelAlant novament
al sentit d’estat. El mateix sentit d’estat ens hagués agradat que
hagués tengut el Govern donant a conèixer el document abans
de ser aprovat, demanant si els grups de l’oposició hi volien fer
alguna aportació, però no ho va fer; però així i tot el Parlament,
l’oposició també, va donar suport al Govern dia 24 d’abril.
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I aquest mateix sentit d’estat que es demanava pensam
nosaltres que el podria tenir el Govern amb una compareixença
en ple o en comissió per explicar quins objectius s’han
aconseguit després d’aquell primer suport del Parlament, quines
propostes han estat aprovades. Atesa la unanimitat, com a
mínim pensam que el Govern hagués pogut tenir la delicadesa
d’enviar-nos una nota, si no volia venir a explicar-ho, una nota
amb els punts que s’han acceptat, quins s’han de continuar
treballant i quins tenen dificultats per ser aprovats i per què.
Pensam que això com a mínim s’hauria d’haver fet, però no s’ha
fet. Cadascú és com és i ni el Govern ni el Partit Popular ho
deuen haver trobat necessari.

De fet no hem tengut part d’aquest document fins fa dos
dies. El Partit Popular presenta una altra proposició no de llei
que fa referència a un document que recull moltes d’aquelles
coses a les quals en teoria ja havíem donat suport, però que
nosaltres no teníem, excepte el de SOS a l’agricultura, que es va
editar i quedava maco, i aquest sí que ens el va enviar el
conseller d’Agricultura, però no l’altre aprovat pel Consell de
Govern dia 6 de juliol. Però, vaja, l’hem pogut veure aquests
darrers dies i, tot i que no queda gaire clar, pareix que algunes
de les propostes que s’hi fan han estat acceptades, d’aquest
document del juliol; altres no sabem si és que s’han denegat, si
és que encara estan pendents de discussió, però sí que volem dir
que les propostes que defensa referents a la insularitat ens
semblen bastant assenyades.

Per això en principi, tot i no saber ben bé a què donam
suport, si algunes coses ja estan desfasades o ja estan acceptades
o no, en principi donaríem suport a la proposició no de llei, que
és curiós que allò que demanam bàsicament és suport a
actuacions i a gestions ja realitzades. Ens hagués agradat, ja que
el Partit Popular té tan clares totes aquestes coses, ens hagués
agradat veure el llista de les coses que ha fet el Govern i a les
quals ara donarem suport, a unes actuacions que ha fet i unes
gestions que ha fet però que tampoc no sabem ben bé quines
són, però com que defensen uns mínim d’insularitat tendrà el
nostre suport. A tothom li agrada que li donin un copet a
l’esquena per dir-li que ha fet les coses ben fetes, perquè allò
que ens demana avui el Partit Popular en els dos primers punts
és bàsicament un copet a l’esquena, un reforç positiu, i creguin
que ho entenc perfectament, que l’actual govern necessiti un
copet a l’esquena, un reforç positiu, amb tot el que li plou.

Però així i tot, de totes maneres aquest document, encara que
li dic que hi donarem suport, el títol que du, Propuestas del
Gobierno de las Illes Balears a las instituciones europeas y al
Estado español en defensa de la insularidad, du un títol que la
meitat de les coses hi falten, perquè les propostes del Govern a
les institucions europees sí que hi són, però al Estado español
no n’hi ha cap ni una. El contingut fa referència únicament i
exclusiva a propostes per a les institucions europees, no hi ha
cap proposta ni cap reivindicació adreçada a l’Estat espanyol.

I com bé saben vostès la Constitució Espanyola i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, totes dues lleis orgàniques i
per tant d’obligat compliment, encara que en el seu moment
quan es va aprovar alguns hi votassin que no, fan referència a la
insularitat, i estableixen unes obligacions a l’Administració de
l’Estat per compensar aquests efectes de la insularitat,
obligacions que sistemàticament ha incomplit l’Estat, governi
qui governi, però especialment des que torna a governar el Partit
Popular, encara és especialment greu. Les inversions estatutàries
del 2011 varen ser zero, el 2012 són zero, i en el projecte de
pressuposts de 2013 són zero. Per tant en tema d’inversions que
ha d’aplicar el Govern de l’Estat a les Illes Balears en principi
ens hauríem d’acostar a la mitjana, i no és que no ens hi
acostem, a la mitjana, és que no ens acostam ni a la meitat de la
mitjana. La mitjana d’inversió per habitant a les comunitats
autònomes de tot l’Estat és de 230 euros, la mitjana, perquè hi
ha comunitats com Galícia que són 1.600 euros, de 230 a 1.600;
i a les Illes Balears, 71. Per tant això és un greu, greu, greu
incompliment tant de la Constitució Espanyola com de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i crec que és ben necessari
que ho constatem, que ho recordem i que facem tot allò possible
per evitar que sigui així.

De la mateixa manera que s’incompleix el règim especial de
les Illes Balears, la Llei de règim especial que tenim encara
vigent i que n’esperam una de nova, però, mentre no tenguem
la nova, la vella és vigent, i té un article 10 que es titula
curiosament “Transport ferroviari”, i diu: “El Govern -es
refereix al de l’Estat, perquè això és una llei estatal- colAlaborarà
amb el Govern de les Illes Balears en la potenciació del
transport ferroviari a les Illes Balears”. Idò per al 2013 el
Govern de l’Estat té més de 6.000 milions d’euros destinats a
transport ferroviari, 6.000 milions d’euros per a tot l’Estat; per
a les Illes Balears, 3,5, 3,5; 3,5 de 6.000 milions quasi quasi és
com un insult per no dir que no ens posen res. Per tant entenem
que si anam a fer reclamacions d’igualtat dins Europea, que els
ciutadans que viuen a unes illes no estiguin discriminats, també
les hauríem de fer dins l’Estat espanyol. Europa sol seguir
bastant els criteris que segueixen els estats per aplicar certes
normes, i si el nostre estat no compleix crec que..., no sé si la
Sra. Merkel hi estarà gaire d’acord, si en Rajoy no ens ho dóna
que ens ho hagin de donar els europeus.

És per això que hem presentat tres esmenes. La primera, per
rebutjar el projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat per
a 2013, ja que no compleixen la legislació vigent en matèria
d’insularitat. La segona, per deixar clar que és important
l’actuació del Govern de les Illes Balears per aconseguir
millores i per això l’instam i li donam el nostre suport per exigir
al Govern de l’Estat el compliment de la Llei de règim especial
de l’Estatut d’Autonomia i de la Constitució, que és on hi ha
establertes les obligacions en matèria d’insularitat. I la tercera,
instam a negociar també al Govern que les Illes Balears quedin
eximides de fer aportacions al fons de suficiència. 
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Aquest dies hem conegut les xifres globals del pressupost
d’aquesta comunitat per a 2013, el pressupost torna a baixar, els
ciutadans tornaran a patir retallades, les empreses tornaran a
veure que no hi ha impuls a l’economia, que no hi ha impuls al
comerç, que no hi ha impuls a moltes coses i els 670 milions
d’euros del fons de suficiència, que és un fons més que injust,
haurien de quedar a les Illes Balears. 

És per això que demanam també que el Parlament es
pronunciï en aquests tres punts, que el fons de suficiència quedi
a les Illes Balear, que el Govern negociï amb el Sr. Rajoy, amb
el Govern del Sr. Rajoy, el compliment del règim especial de
l’Estatut i de la insularitat, i, la darrera cosa, demanam rebutjar
el pressupost, el projecte de pressupost de l’Estat per a l’any
2013, perquè els ciutadans ja pateixen prou com perquè encara
se n’hagin de riure damunt del que pateixen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Anunciam el nostre suport a aquesta proposició no de llei, com
vàrem fer el mes d’abril. Com a element fonamental o principal
d’aquesta decisió ens remetem a allò que l’exposició de motius
diu, i que subscrivim, l’any 2012 és un any clau en la
negociació de la PAC. Ens adherim, per tant, a aquesta
reivindicació que feim des del Parlament de les Illes Balears per
tal que la nostra veu sigui tenguda en compte, la veu de les Illes
Balears. Tot i que voldríem, certament, aprofitar per fer una
sèrie de reflexions, una d’elles que s’ha fet aquí i amb intensitat,
reclamam atenció d’Europa, mentre sense sortir de la frontera
d’Espanya veim com no ens escolten. Els pitjors pressuposts de
l’Estat per a les Illes Balears de tota la democràcia són els que
ha presentat el Govern central fa poc. I davant això, davant la
reivindicació feta pel president del Govern, pel vicepresident,
que varen dir que varen considerar que aquests pressuposts de
l’Estat són inacceptables i injustos per a les Illes Balears de
moment, des de la capital, no rebem cap notícia positiva o no
rebem cap notícia. Tant de bo BrusselAles sigui més sensible a
les demandes de les Illes Balears del que ho ha estat Madrid fins
ara.

No podem estar en contra, per altra banda, de les
expressions de bona voluntat que apareixen en els punts
d’acord: suport a les gestions davant les institucions estatals i
europees per reduir el cost d’insularitat, suport a les gestions
davant el Comitè de les Regions i el Consell Econòmic i Social
Europeu, la reclamació d’instruments financers i reglamentaris
adaptats a la nostra especificitat insular o, finalment, manifestar
que és fonamental, i amb això sí que crec que hem de fer
especial incidència, fonamental que el Govern d’Espanya actuï
per aconseguir-nos més fons estructurals per a les Illes Balears.

Bona voluntat, per tant, a la qual no ens oposarem, per
suposat, però no basta, no basta la bona voluntat expressada en
una proposició no de llei. No entenc, i així els ho he fet saber,
que en el darrer punt on manifestam que és important i
fonamental que el Govern d’Espanya actuï no siguem un poc
més incisius en la pròpia redacció, i sé que per ventura és una
qüestió menor, però, per què no instam el Govern d’Espanya
que actuï? Considerin-ho una esmena in voce si volen, però ja
els dic que no modificarà el sentit positiu del nostre vot.

Un altre tema de què peca aquesta proposició no de llei,
permetin-me la reflexió, és de (...), pensar que són els primers
que treballen en aquesta reivindicació de la insularitat o d’una
compensació per la insularitat de la nostra comunitat autònoma.
Qui llegís l’exposició de motius podria pensar que aquest és el
primer govern que ha descobert o s’ha adonat que vivim en una
comunitat insular i que cal reclamar la compensació dels costs
d’insularitat a Europa o a la Unió Europea. Ens hauran de
permetre que facem un petit viatge en el passat perquè pensam
que aquest és un tema que ha superat, al llarg de la història de
les Illes Balears i de les institucions autonòmiques, el debat
partidista o ideològic, i tant és així que podem dir, afirmar sense
por a equivocar-nos molt, que pràcticament tots els governs que
hi ha hagut de distint color polític, sigui de pactes o de majories
absolutes, han fet feina en aquest sentit. Per tant, crec que se
sumen a una tradició, de qualque manera, que ha existit a les
Illes Balears que és la constatació d’un problema real que tenim
i que no hem vist reconegut ni per part de l’Estat, certament, ni
per part de la Unió Europea. 

Permetin-me que comenci per octubre de 2007, el president
Antich participava a la segona jornada de la sessió plenària del
Comitè de les Regions a BrusselAles i explicava que un cop
frustrada la Constitució Europea, que contenia una sèrie de
garanties a favor de la insularitat, especialment per a aquelles
regions que patien desavantatges permanents per motius
demogràfics i geogràfics, com seria el nostre cas, estava
preocupat pel fet que fracassada la Constitució el següent tractat
que es fes no comtemplàs aquests aspectes, i per aquest motiu
va tenir una reunió amb el Sr. Barroso i posteriorment, com
s’informava, “Antich ha expresado su interés en que
permanezcan las garantías en pro de la insularidad y así se lo
hizo saber al presidente de la Comisión Europea. Barroso le
dijo que no iba a haber cambio, lo que es muy buena notícia
para Baleares”. I efectivament, finalment es va reflectir aquesta
sèrie de garanties, per dir-ho així, per la insularitat en els
articles 174, 175 del tractat de funcionament de la Unió
Europea, com ja s’ha esmentat aquí.

No basta aquí, tot i que aquest va ser un petit èxit de cara als
tractats. Maig de 2009, el Grup Socialista del Comitè de les
Regions es reunia a Palma i en aquest sentit es plantejava una
reclamació clara contra la no-consideració de regió
ultraperifèrica de les Illes Balears. El president Antich afirmava
que era injust que les Balears no es poguessin beneficiar
d’ajudes o de cooperació en matèria transfronterera procedent
d’Europa ja que els comitès o les regions de la Comissió
Europea situava la distància mínima entre fronteres a 150
quilòmetres, cosa que ens excloïa d’aquesta consideració. I
aquesta ha estat una batalla llarga que hagués pogut arreglar
molt els problemes que ara plantejam aquí.
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A finals de 2009 es preparava la presidència espanyola de la
Unió Europea i les Illes Balears es varen sumar amb gairebé un
total de tretze actes. El president del Govern, el Sr. Antich,
també considerava en aquell moment que la posada en marxa
del nou tractat de Lisboa, que reconeixia, com hem dit abans,
les necessitats específiques dels territoris insulars, era una bona
notícia i un avanç per als ciutadans perquè havia de comportar
una major eficiència i més participació. El Comitè de les
Regions es reunia a Palma, en el marc d’aquesta presidència
espanyola de la Unió Europea, el gener de 2010. De la premsa,
“el presidente balear Francesc Antich ha pedido hoy, con
ocasión de la reunión del Comité de las Regiones, el
cumplimiento del artículo 174 del nuevo tractado que
proclama que las regiones insulares serán objeto de una
especial atención en todas las iniciativas de la Unión Europea.
Esta petición ha tenido lugar durante la mesa en el marco del
quinto diálogo territorial del Comité de las Regiones,
encuentro organizado por el Ministerio de Política Territorial
y el propio comité para conocer la visión de los entes
regionales y locales europeos sobre la nueva estrategía de
crecimiento sostenible y empleo en Europa. Antich les ha
comentado las importantes desventajas tanto para sus
ciudadanos como para su actividad económica, llegando
incluso a mermar la competitividad y mobilidad de nuestras
islas". 

Abril de 2010, en el marc de la presidència espanyola a la
Unió Europea, també es va realitzar una cimera sobre el
reconeixement de la insularitat en la política regional europea,
entre les conclusions, la petició que es realitzassin avaluacions
d’impacte de la insularitat a totes les mesures de la Unió
Europea. El president Antich va presentar les conclusions
d’aquesta cimera, que formava part dels actes de la presidència
espanyola, com hem esmentat. I la primera recomanació va ser
que l’adopció de decisions per part de la Unió Europea anàs
precedida d’avaluacions d’impacte que tenguessin en compte els
efectes sobre les illes per evitar contradiccions entre distintes
polítiques i permetre un tractament més just de la insularitat. 

Com poden veure no partim de zero, sinó que hi ha molta
feina feta de la qual esperam que puguin aprofitar el bagatge.
També la Conselleria d’Agricultura, de l’anterior legislatura, va
elaborar un document 2009-2010 titulat Pla d’acció per mitigar
els efectes de la insularitat sobre els sectors agraris i pesquers
d’Eivissa i Formentera a Menorca i a Mallorca, amb tot un
cronograma d’accions i d’estratègies de pressió a nivell
europeu, d’alguna manera en línia del que vostès ara fan.

Aquest document recordava tota una sèrie d’accions que al
llarg dels anys s’han pogut fer des dels distints governs, com els
deia, començant per 1988 quan s’elabora, per part de la
Conselleria d’Agricultura i Pesca, un Llibre verd de
l’agricultura balear, propostes per a una reforma. Parlam dels
anys vuitanta. El 89, la Cambra de Comerç de Mallorca
demanava un informe, un estudi, a un prestigiós economista,
Esteve Bardolet, sobre els costs de la insularitat a les Illes
Balears, destacant, entre d’altres conclusions, que la insularitat
afectava el 95% de les empreses illenques i només el cost del
transport arribava a significar l’1% del PIB regional. Parlam de
l’any 89.

L’IMEDOC, entitat de colAlaboració estratègica entre
Balears, Còrsega, Sardenya, Sicília, va elaborar el 1997 un
estudi en el qual comparava la cistella de compra de productes
venuts a grans superfícies d’algunes ciutats d’Espanya. Els
resultats contundents, Palma, de mitjana, entre un 4 i un 6% més
cara que la resta de ciutats espanyoles. 

L’any 2000 la Conselleria d’Economia, Agricultura, Comerç
i Indústria del Govern de les Illes Balears va fer dos estudis
sobre insularitat del sector primari a les Illes Balears, amb
resultats també importants. La importació d’agroaliments i
adobs va suposar l’any 1996 més del 20% de les importacions
a les Illes Balears i tenint com a mínim un cost addicional, en
aquesta matèria, del 14%. La dependència del sector exterior per
part del sector agrari era, segons aquest estudi que he esmentat,
d’entre el 47 i el 80%.

En definitiva, el 2001 la Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears també publicava una detallada
anàlisi legislativa sobre el dret comunitari que reconeixia que
les darreres dècades les regions insulars havien fet avanços
notables en el reconeixement i també en la compensació de la
insularitat a nivell de legislació estatal i pel dret comunitari,
però en contades ocasions s’havien aconseguit efectes concrets.
Destacava la importància d’establir sinèrgies conjuntes entre les
diferents regions. 

1999-2003, la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts del
Govern també realitzava estudis. El 2003 l’Institut d’Economia-
Empresa Ignasi Villalonga publicava el cost de la insularitat
balear. 2007, la Conselleria d’Agricultura i Pesca presentava un
altre estudi sobre el cost de la insularitat en el sector agrari
balear. 

En definitiva, moltes mesures, molts d’estudis, molts d’anys
de feina. Nosaltres, què ens temem o què voldríem que
s’arreglàs aquí? Que se’ns tengués en compte, però que se’ns
tengui en compte a nivell de BrusselAles implica que ens tengui
en compte Madrid. Els explicaré per què ho dic, perquè hem
pogut tenir...hem seguit un poc les actuacions del ministre
Cañete i, si bé a principis d’any en una declaració conjunta amb
el ministre d’agricultura francès es referís a la defensa de les
especificitats de l’agricultura de les regions ultraperifèriques,
per a les quals esperava dispositius i mitjans financers que
estiguessin adaptats a les realitats ultraperifèriques, només varen
parlar d’ultraperifèriques. Podríem pensar que després de tota
la pressió que s’ha fet des del Govern de les Illes Balears
tendríem un canvi d’actitud per part del ministre, però
recentment ha comparegut al Senat, el 30 d’octubre, a la
Comissió d’Agricultura del Senat, per parlar precisament sobre
la negociació de la PAC, i amb això acab. Cap referència del Sr.
Cañete, del Sr. Árias Cañete, a les Illes Balears, ni una. Per tant,
pensam que malgrat la bona voluntat que expressem dins aquest
parlament queda molt de camí per recórrer, i el camí comença
justament per implicar Madrid, realment, en aquesta negociació.
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Des d’aquí el Grup Socialista donarà una mà, en la mesura
que pot, donarà suport a aquesta PNL, però convendria que la
gent del Partit Popular en el Govern de l’Estat també se sumàs
a aquesta proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Sra. Asunción Pons. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Vull manifestar, en primer lloc i com no pot ser d’una altra
manera, l’agraïment del Grup Popular pel suport que acaba
d’anunciar tant el Grup Socialista com el Grup PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca. Creguin-me que és
necessari un gran acord per a la defensa d’unes reivindicacions
que compartim tots els grups d’aquesta cambra. El nostre
govern ha aconseguit transmetre de manera clara i rotunda que
cal introduir la dimensió insular en els pressuposts de la Unió
Europea i en la política de cohesió que ara es troba en la fase
final de negociacions. Així ho va exposar el president, el Sr.
Bauzá, a la trobada de presidents de l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània, va demanar mesures que contribueixin a suprimir
les disparitats regionals i els obstacles que se’n deriven de les
limitacions geogràfiques permanents i estructurals, com és ser
una regió insular. 

Avui és important que aquest ple manifesti que cal assegurar
a les Illes una capacitat de creixement equiparable a la resta de
territoris europeus i, a més, poder reforçar la seva
competitivitat. Ja hem estat capaços d’aprovar acords dirigits
cap als objectius d’aquesta proposició no de llei. El passat 4
d’abril la Comissió d’Assumptes Institucionals va acordar instar
el Govern balear a treballar de forma decidida per eliminar el
criteri de 150 quilòmetres en el marc de la cooperació
transfronterera i el nostre govern ho ha reclamat en el Comitè de
les Regions, per superar el concepte de zona ultraperifèrica i
ampliar de 150 fins a 300 quilòmetres el límit geogràfic per
rebre el fons de cooperació interterritorial. 

No ens resignam que per ser una regió insular les Balears
hagin d’estar perjudicades, no acceptam patir una doble i fins a
una triple insularitat. Som una comunitat dinàmica i
emprenedora que al llarg de la història ha demostrat la seva
capacitat per poder generar riquesa, benestar i llocs de feina. Per
donar respostes i sortides el Govern ha redactat plans i
documents d’actuació que constitueixen el full de ruta per
superar el greuge que els costs de la insularitat han suposat per
a aquestes illes. 

El Grup Parlamentari Popular dóna suport a la reclamació
del Govern autonòmic i les accions per reduir i compensar
aquests sobrecosts. La veu del Govern a la comunitat autònoma
serà molt més forta si avui obté el suport i el pronunciament
unànime d’aquesta cambra on estan representades totes les illes.
Tenim ara l’oportunitat d’aprovar unes propostes d’acord que
demostren coincidència en uns objectius comuns davant el fet
de la insularitat per sobre dels interessos partidistes i que les
Balears continuïn sent una regió capdavantera que té força i

iniciativa, però que necessita poder competir en igualtat de
condicions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Aquesta presidència crec que
pot entendre que s’aprova per assentiment i s’accepta l’esmena
8405. És correcte, Sra. Pons? 8405, la segona.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sr. President. S’incorporaria l’esmena 2, és a dir,
la 8405. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies.
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