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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. Si els pareix, abans de començar la sessió
d’avui, abans de començar les preguntes, voldríem de part de
tots donar el condol al conseller Sr. Antoni Gómez per la mort
del seu pare i aprofitam també per donar el condol al Sr.
Fernando Rubio, que avui tampoc no és aquí, per la mort de la
seva mare política, la seva sogra. Que quedi dit i les preguntes
que siguin o bé per al conseller, que avui no hi serà, o bé que
havia de fer el Sr. Fernando Rubio, decauran o quedaran
ajornades.

Començam les preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 1383/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Agència Balear de Notícies.

La primera queda ajornada perquè anava dirigida al
conseller Sr. Gómez.

I.2) Pregunta RGE núm. 1393/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni entre el Govern i el Centre per
a la gestió ètica de l'empresa.

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 1393/13 presentada
per la diputada Sra. Margalida Serra i Cabanellas del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans de formular la
pregunta, donar l’enhorabona al vicepresident econòmic per les
dades d’atur que surten avui en els mitjans de comunicació.

El passat dia 4 d’abril s’aprovà la Llei 2/2012, de suport als
emprenedors i emprenedores i a la micro, petita i mitjana
empresa. En aquesta llei hi queda reflectida la intenció del
Govern per tal d’impulsar les polítiques de responsabilitat social
empresarial, fomentant la implantació d’activitats, plans i
programes amb l’objectiu de desenvolupar els projectes
empresarials, per tal de millorar la gestió, identificar noves
oportunitats de negoci i minimitzar els riscos ambientals i
socials, fet que redunda en un increment de la seva
competitivitat, productivitat i sostenibilitat.

El passat 30 de gener, el Govern va refermar la seva aposta
per la responsabilitat social empresarial, mitjançant la signatura
d’un conveni amb el Centre per a la Gestió Ètica de l’Empresa
(Eticentre), per fomentar entre el teixit empresarial de la
comunitat autònoma els beneficis d’introduir valors ètics en la
gestió diària dels seus negocis. Amb aquest acord es fa una
passa més per tal de regular la cooperació entre la Direcció
General de Comerç i Empresa i Eticentre, a fi de dur a terme les
tasques adequades per fomentar els principis de la
responsabilitat social corporativa en el sector empresarial i
socioeconòmic de les Illes Balears, desenvolupament de
projectes i interlocució.

El Govern es compromet a desenvolupar projectes de
foment de responsabilitat social empresarial de forma conjunta
i coordinada, a fi de detectar les necessitats i inquietuds de
l’empresarial i de la societat i poder oferir iniciatives des de
l’administració pública, dins les seves competències i en funció
de la disponibilitat pressupostària. Per això volem demanar al
Sr. Vicepresident Econòmic, en què consisteix i quina valoració
fa del conveni firmat entre el Govern i el Centre per a la Gestió
Ètica de l’Empresa (Eticentre)? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident econòmic.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Efectivament, quan una societat vol apostar per un
sistema econòmic basat en empreses, empreses que intenten
atendre les demandes de la població en general, entre aquestes
cada vegada és més rellevant la responsabilitat social. De
qualque manera és que a més de vendre els seus productes, les
empreses tenen una obligació que va una mica més enllà i que
aquests productes estiguin elaborats en les condicions i amb les
qualitats que la societat, una societat pròspera i que té
consciència social, demana.

En aquest sentit, és important no deixar enrere aquest
aspecte del món de les empreses, és l’aspecte diguéssim de caire
més ètic i més moral i, per tant, és important que hi hagi un
recordatori permanent d’aquesta obligació que tots tenim i que
té el món empresarial de forma especial. En aquest sentit, firmar
convenis com el que vostè ha posat damunt la taula, ajuda i
contribueix a què les empreses puguin fer més evident aquesta
responsabilitat social, aquest plus afegit que tenen els seus
productes i la seva acció damunt el conjunt de la societat.
Aquesta és la finalitat principal. Al mateix temps que també ha
d’intentar de qualque manera contribuir també al foment
empresarial, que contribueixi a la bona visió i a la adequació de
l’empresariat a tot allò que sigui la imatge social. És a dir, una
societat que vol que els seus empresaris siguin persones amb
capacitat de tenir ilAlusions i de canviar el futur, han de tenir la
necessitat d’admirar els seus empresaris. Per tant, admirar els
seus empresaris significa que el compromís social sigui fort.

Aquest és el fonament essencial d’aquest tipus de conveni.
Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1395/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions públiques per part de l'Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta RGE núm. 1395/13, relativa a inversions
públiques per part de l’Estat i que formula el diputat Sr. Marc
Pons i Pons del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.
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EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Han estat moltes vegades
que al llarg d’aquesta legislatura el Grup Socialista ha presentat
iniciatives que ajuden a la recuperació econòmica mitjançant la
inversió pública. A totes elles el Govern ens ha dit que no, no
han fet absolutament res i la seva actitud ens ha portat a un
panorama desolador.

Som la comunitat autònoma amb les inversions estatals per
càpita més baixes de tot l’Estat, per la seva falta d’iniciativa. No
han presentat un sol projecte davant de Madrid, el que implica
una pèrdua de 800 milions d’euros en inversions productives. I
ara sabem, per la liquidació aprovada per vostès mateixos, que
tenen congelats 50 milions d’euros en inversions estatutàries.
Allò que ens havien repetit tantes vegades que s’havien gastat
els diners amb altres coses, ara sabem que no és cert. Els tenen
i vostès ens han enganat. Basta mirar-se senzillament la
liquidació. I açò és greu, Sr. Aguiló, és tan greu que demana una
explicació clara i transparent de la seva actuació.

Per açò li demanam davant de tanta evidència, creu el
vicepresident encertada la gestió del Govern a l’hora de treure
i executar inversió pública? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
No m’agrada donar consells, però en donaré un, una vegada
més...

(Remor de veus)

Vagin canviant de discurs, vagin canviant de discurs perquè
les dades s’aniran imposant, els números canviaran, les coses es
modificaran. Ja podem dir que qualque cosa d’aquestes ha
passat i en el futur passarà de forma més clara.

Quan aquest govern va prendre possessió dels seus càrrecs,
ho hem dit una i altra vegada, hi havia un dèficit de caixa, que
feia impossible passar el mes. A partir d’aquí, les anàlisis de la
situació varen ser molt clares perquè el govern anterior va gastar
tot allò que no tenia, va gastar els bons patriòtics amb un parell
de mesos, quan nosaltres vàrem arribar ja no quedava res, se
varen emetre el mes de febrer. 

Ben igual va passar en matèria d’inversions estatutàries, ben
igual i són els 50 milions que hi ha damunt la taula, 50 milions
que, no es preocupi, mirarem de recuperar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diu el refrany, Sr.
Vicepresident, que s’agafa abans una persona que menteix que
una persona coixa, i a vostè, Sr. Aguiló, les seves pròpies
mentides l’han agafat. Si no, respongui’m, si els diners
ingressats de Madrid per a les inversions estatutàries es van
gastar en altres coses, per què negocia amb el Consell de
Mallorca deixar de fer alguns d’aquestes projectes per fer-ne
d’altres? Per què el Consell d’Eivissa ja els ha reprogramat en
el pressupost del 2013? Si els diners no hi fossin no hauria de
renegociar res i en canvi ho està fent. Els diners hi són i vostès
han mentit.

I, si no, respongui, per què la setmana passada en aquesta
mateixa cambra, a resposta d’una pregunta del Partit Popular,
vostè anunciava la reprogramació del projecte de fibra òptica a
l’illa de Menorca? Si els diners no hi fossin no podria
reprogramar, el que hauria de fer seria anulAlar. Idò bé, la
pròrroga fins i tot està acordada ja pel mateix Consell de
Govern. Per tant, els diners efectivament hi eren.

Supòs que entendrà, Sr. Vicepresident, el poc valor que ja li
queda en la seva paraula per als membres d’aquesta cambra i
per als ciutadans. Li demanam, Sr. Aguiló, que es replantegi el
seu paper i la seva actitud. La gent i els ciutadans demanen un
vicepresident que els digui la veritat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Vostè és una persona intelAligent i vostè sap perfectament que
tenir els doblers no té res a veure amb el fet de programar. Els
doblers es van emprar en altres actuacions, en despesa corrent.
Tot i així, aquest govern amb un acte de responsabilitat vol tirar
cap endavant aquestes inversions, inversions que vendran del
sanejament dels comptes públics, tal com estam fent; perquè,
miri, estam fent un canvi radical i per això li donava el consell
que li he donat. Estam fent un canvi radical de tot, estam
construint i ajudant a construir, estam canviant les canonades i
al mateix temps donam aigua cada dia. Estam canviant
l’electricitat i donam llum cada dia. Fins i tot, estam canviant
les parets de l’edifici i intentam que no entri ni el fred ni la
temperatura excessiva. Tot això ens dóna com a resultat un
edifici d’una qualitat molt superior a la que ens vàrem trobar.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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I.4) Pregunta RGE núm. 1396/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a desnonaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 1396/13, relativa a
desnonaments que formula el diputat Sr. Jaume Carbonero i
Malberti del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, fa dues
setmanes el Parlament va aprovar per unanimitat la declaració
institucional en contra dels desnonaments hipotecaris i a favor
de la dació en pagament, de la seva retroactivitat i del lloguer
social. Després vàrem veure com el Sr. Rajoy en el debat en el
Congrés sobre l’estat de la nació, rebutjava la proposta de dació
en pagament. I també vérem com el Sr. Bauzá la setmana
passada, contestava una pregunta de la nostra portaveu Sra.
Armengol, amb el mateix argument de sempre.

La situació és molt greu per a milers de ciutadans,
desnonaments, atur i retallades són la base d’un drama social
desconegut per a la nostra generació. El dret a una habitatge
digne s’ha convertit per a molts en una quimera. Sr. Conseller,
què pensa fer per aturar els desnonaments?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Gabriel Company.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carbonero, crec que ja
vaig contestar una pregunta similar. Efectivament, dia 19 de
febrer en aquesta cambra es va pactar el que es va pactar i es va
parlar de fer actuacions per acabar amb els desnonaments i
també fomentar el lloguer social. L’any passat, el 2012, vàrem
treure un Pla de lloguer, on vàrem treure 150 habitatges a 150
euros, anam per les 200 a 150 euros. Per tant, la primera
condició de lloguer social, en l’entorn en què podem actuar,
nosaltres ja ho feim.

De desnonaments, des de l’abril de l’any passat no se n’ha
fet ni un a l’IBAVI, com sí passava en la seva darrera etapa.
Tenc aquí les dades, les hi puc passar. Per tant, ja estam
complint des de fa un any tot...

(Aplaudiments)

..., dins el nostre àmbit d’actuació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller,
divendres passat el sociòleg brasiler Emir Sader a El País
definia aquest tema amb una sentència: “els desnonaments són
el límit moral del sistema”, i aquest sistema funciona si els
governants fan allò que prometen.

Vostès varen prometre fa dues setmanes lluitar contra els
desnonaments, implantar la dació en pagament i la setmana
passada el president es va comprometre a pactar amb el nostre
grup el contingut de la Llei d’insolvència singular. Facin-ho, no
em conti què han fet, facin allò a què es varen comprometre.

A les nostres illes hi ha moltes famílies que esperen que el
Govern actuï. Hi ha tres coses que poden fer de manera
immediata. Primera, recuperar el conveni amb les entitats
financeres per tal d’aturar els desnonaments i implantar una
moratòria de 3 anys per pagar les hipoteques. Segona, destinar
com ja li demanàrem, un mínim de 2 milions d’euros per ajudar
a pagar el lloguer de les famílies desnonades. I tercera, pactar
amb el nostre grup el contingut de la Llei d’insolvència singular,
com va prometre el president fa una setmana que farien.

Sr. Conseller, en aquest tema no volem confrontar, volem
arribar a acords basats en la declaració que vàrem aprovar fa 15
dies. Pensa recuperar el conveni amb els bancs per paralitzar els
desnonaments? Pensa ajudar les famílies desnonades a pagar el
lloguer? Pensa pactar amb el nostre grup la Llei d’insolvència
singular com va prometre el president?

Recordi, estam en el límit moral del sistema. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que coincidim
bastant, Sr. Carbonero, amb les dificultats que té la gent, de fet
tots vàrem aprovar el que vàrem aprovar l’altre dia. Estam
d’acord que és un tema difícil, és un tema que hem d’afrontar,
ho estam fent des del Govern, ens preocupa tant o més que
qualsevol, en pot estar segur, i el que passa és que li he de dir
què hem fet, ens hem anticipat un any pràcticament a allò que
ara estam dient. Aleshores m’ha de deixar i m’ha de permetre
que ens puguem felicitar una mica.

El tema dels desnonaments nosaltres fa un any que ho estam
fent. Els desnonaments que hi va haver del maig del 2009 al
2010, els llançaments varen ser 24. De juny del 2010 al maig
del 2011 varen ser 20, llançament és quan treus fora la gent. Del
2011 a abril del 2012 en trobàrem 8 que venien de la seva època
i nosaltres en vàrem executar 6 fins l’abril del 2012. I de llavors
ençà vaig donar ordres que no se’n fes d’altre.
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Per tant, de qualque manera m’ha de deixar que li digui què
hem fet ja. Ens preocupa molt, el lloguer social, aquí hi havia
habitatges que estaven buits. I nosaltres, què hem decidit? Que
no n’hi hagi, que la gent se’n pugui aprofitar, que a tots els
habitatges que té l’IBAVI en aquests moments hi puguin entrar.
No estarem molt a presentar un altre pla que ajudarà encara més
a la gent que té dificultats.

A partir d’aquí, allò que vostè em diu, jo hi estic d’acord.
Nosaltres hem parlat amb els bancs..., li vull recordar que vostès
firmaren un pacte, el tenc aquí, i n’hi destinaren 20,
d’habitatges, vostè i la Sra. Santiago el varen firmar, 20
habitatges destinats a fins socials. Nosaltres n’hi hem posat 200
només en un any...

(Aplaudiments)

Jo estic d’acord amb aquest tema i esper que puguem
negociar tot allò que faci falta, com sempre he fet amb vostè.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 1397/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a descontent al sector educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta RGE núm. 1397/13, relativa a descontent
del sector educatiu que formula la diputada Sra. Conxa Obrador
i Guzman del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, per quins
motius pensa vostè que existeix descontent en el sector
educatiu?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Per quin motiu sap vostè el que jo pens?

(Aplaudiments)

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Continua en la línia de moderació a l’hora de contestar, tal
i com ens va fer creure vostè que era un diputat moderat del
Partit Popular, quan és tot el contrari.

(Remor de veus)

Miri, existeix descontent en el sector educatiu després d’un
any i mig com a conseller d’Educació, ha de parlar vostè de la
seva herència si vol saber per què la comunitat educativa està
cada vegada més decebuda i més frustrada. La seva gestió ha
empitjorat objectivament la situació dels centres, la situació dels
alumnes i la situació dels professors.

Per què és la situació d’ara objectivament pitjor? Perquè
vostès han rebaixat un 30% el pressupost del manteniment i del
funcionament dels centres, han rebaixat les beques, han pujat les
ràtios i les hores docents. Han retallat les tutories, han suprimit
l’atenció a la diversitat. Han acomiadat centenars de professors,
retallades que afecten directament la qualitat educativa i la
igualtat d’oportunitats.

Avui ja és públic el fracàs de la gestió econòmica del
Govern balear en l’incompliment de l’objectiu de dèficit. I ja
hem escoltat les paraules d’amenaça del ministre Montoro que
ha dit que aplicarà noves mesures de retallades per reconduir els
comptes autonòmics. Això és el que ha respost el ministre
Montoro.

Continuaran exprimint el pressupost d’educació? Vostè està
en confrontació oberta amb quasi tota la comunitat educativa,
Sr. Conseller, per dur a terme actuacions i elaborar normatives
des d’una concepció autoritària de l’educació, que no es
correspon amb aquest sistema democràtic. Vostè ha posat en
qüestió la legitimitat dels centres, ha posat en qüestió l’autoritat
del professor. Ha posat en dubte el paper dels directors. Vostè
ha desconfiat i cessat inspectors per després enviar comissaris
polítics a fer informes en els centres.

El seu model, Sr. Conseller, és cada vegada més autoritari
i amenaçador. Li posaré un exemple. Fa deu dies vostè va
desautoritzar una jornada de treball i estudi sobre la LOMCE
que havia convocat l’APIMA d’un institut, amb l’argument que
no era una activitat educativa, quan sap perfectament que
aquesta llei afectarà de ple les famílies d’aquest Estat. Bé, idò
vostè va desautoritzar aquesta jornada de treball. Vostè no vol
pensament crític, no vol participació. Vostè el que vol són
adhesions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

...irrompibles i això no és de rebut.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Tanta sort que
jo no som moderat i vostè sí. Això en primer lloc.

(Aplaudiments i algunes rialles)

En segon lloc li diré que vostè ha explicat perfectament per
què hem fet tot això que hem fet. De fet, hi ha una pregunta
després que explica per què hi ha un recurs
d’inconstitucionalitat, suposadament respecte d’allò que diran
el tribunal, a les mesures que ha hagut d’aplicar el Govern
d’Espanya i darrera ell, les comunitats autònomes per allò que
ens pertoca.

Vostè creu que aquest govern aplica mesures d’estalvi per
gust? Hem de repetir en aquesta cambra per què ho feim? Vostè
està en el nivell de no voler acceptar, no voler entendre per què
ho feim. Els ho hem de repetir cada dimarts, el que trobàrem?
Vostè, quan la Unió Europea li diu les xifres de dèficit que ens
deixaren, què mira, cap a una altra banda? Li ho he d’explicar?,
ens hem d’estar fent ping-pong cada dimarts que feim tot allò
per redreçar els comptes? Idò això és el que feim, i cada dia
obrim les escoles. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 1398/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recursos d'inconstitucionalitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE 1398/13, relativa a recursos
d’inconstitucionalitat, que formula la diputada Sra. Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bosch, tranquilAlitat
perquè li he de fer una altra pregunta. 

(Rialles)

Miri, fa uns dies es va saber que el Tribunal Constitucional
havia admès a tràmit el recurs d’algunes comunitats autònomes,
País Basc, Catalunya i Canàries, contra alguns articles dels
decrets de mesures urgents de racionalització de la despesa
pública, perquè consideraven que envaïen competències
autonòmiques en algunes matèries, entre elles educació. 

Em podria explicar què opina vostè sobre aquest fet?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Evidentment tenc el màxim respecte per allò que facin les
altres comunitats autònomes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per cert, tenc aquí unes dades
que diuen els milions que van deixar a deure vostès l’any 2007
que es va trobar el pacte, que són 451.720.902 euros. Vull dir
que...

(Remor de veus)

...vaja, que no són els primers que s’han trobat deutes.

Però, vaja, a allò que anàvem. A nosaltres també ens
agradat, Sr. Conseller, que aquesta comunitat autònoma
defensés les seves competències: les ràtios per classe, l’horari
del professorat, les substitucions, les taxes universitàries, tot açò
que són qüestions que han de desenvolupar les administracions
educatives que tenen aquestes competències, però, clar, vostès
no poden estar més d’acord amb el que va fer el ministeri,
perquè algunes mesures ja les havien començat a aplicar abans
d’aquests decrets de l’Estat, i en altres també fins i tot ens hem
passat, com alumnes avantatjats que som del Sr. Wert, el
ministre gairebé pitjor valorat d’aquest govern, després va na
Mato, la Sra. Mato després, i el ministre d’Educació pitjor
valorat de la història.

Però no només és una qüestió competencial. Aquests retalls
estatals van significar que a les Illes Balears hi hagués 250
milions manco per a sanitat i educació que encara no han bastat
per complir amb el dèficit marcat, i ens preocupen també les
paraules del ministre Montoro, que semblen anunciar més retalls
per a aquesta comunitat.

Miri, Sr. Conseller, vostè, que sempre ens retreu tan
iradament el 5% que va disminuir el PSOE als sous dels
funcionaris, no ha tingut cap problema a disminuir un 7% més,
afegit al 5%, que és aproximadament la part del salari que
correspon a la paga extra que no van cobrar aquest Nadal, cosa
que per cert també és als tribunals, a l’Audiència Nacional, i a
augmentar les hores lectives efectives. El professorat fa més
feina per manco salari i són molts manco els que fan feina. 

Quins troba que seran els nous esforços?, on pegaran? No,
Sr. Bosch, vostè no pot fer declaracions com les que ha fet que
no retallarà més en educació, perquè no ho sap. O sí que ho sap?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Rita.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, primera
dada que en ve al cap: vostè està d’acord com el Govern
d’Andalusia acaba de llevar la paga extra als funcionaris
educatius de juny i de desembre? Socialista amb suport
d’Esquerra Unida. Hi està d’acord? No. Ni la consellera, supòs,
d’Andalusia no hi està d’acord. Ho fa perquè no té més remei.

Vostè està d’acord amb el Govern de Catalunya, amb suport
d’Esquerra Republicana, amb el fet que llevi la paga extra de
juny als funcionaris docents? No, però no té altra solució.
Vostès xerren, comenten, expliquen, amb la comoditat que els
ve a l’oposició de no haver de prendre en aquest moment les
mesures que a més a més va prendre en aquest sentit el Sr.
Zapatero, i tampoc no li bastaren per eixugar el dèficit, tampoc
no li va bastar el 5%. 

Jo no m’exalt en absolut, ho dic amb veu alta. De quines
receptes ens parlen? O no saben com ens va deixar el Govern
d’Espanya el Sr. Zapatero amb 5% inclòs manco de sou a tots
els funcionaris? Per favor, facin-s’ho mirar i duguin una
proposta, una, positiva. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 1401/13, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
reunió Govern-Consell de Formentera.

I.8) Pregunta RGE núm. 1386/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ús dels serveis d'urgències.

LA SRA. PRESIDENTA:

La setena pregunta queda ajornada, per la qual cosa passam
a la vuitena pregunta, RGE 1386/13, relativa a ús del servei
d’urgències, que formula la diputada Sra. Catalina Palau i
Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la greu
situació amb què el Govern va trobar el sistema sanitari
d’aquestes illes ha condicionat des del començament de
legislatura la gestió política a l’Ib-salut. S’han pres moltes
mesures sempre encaminades a millorar l’eficiència i a garantir
la sostenibilitat del sistema. Vull destacar-ne algunes, com són
ordenar recursos humans simplificant estructures directives i
orgàniques, optimitzar tots els recursos disponibles, millorar la
coordinació, racionalitzar la despesa i controlar el dèficit

eliminant duplicitats i bosses d’ineficiència. També s’han
impulsat mesures de conscienciació de la ciutadania, perquè
cada dia tots, professionals i pacients, siguem més conscients
que la sanitat pública té un cost i tots n’hem de fer un bon ús.

Per això s’ha aconseguit reduir la despesa farmacèutica; i
per això el Govern impulsa estratègies de foment d’hàbits
saludables entre la població, perquè la prevenció és la millor
iniciativa sanitària i la més econòmica; i per això es realitzen
campanyes de conscienciació per reduir l’absentisme que es
produeix a les consultes externes tant d’atenció primària com
d’atenció hospitalària. I també la modulació de la demanda de
serveis d’urgències, que s’ha vist considerablement reduïda en
els centres hospitalaris durant l’any passat.

Òbviament totes aquestes iniciatives repercuteixen
positivament en l’estalvi i en la reducció del dèficit, un dèficit
que com sabem s’ha reduït considerablement, molt si el
comparam amb la legislatura passada, hi ha una diferència
abismal.

Sr. Conseller de Salut, què en pensa, vostè, de la millora de
l’ús que han fet els ciutadans dels serveis d’urgències dels
nostres centres hospitalaris durant l’any 2012? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. En contra
del que determinades veus cap allà el mes de maig del 2012
auguraven, que hi hauria saturació en els serveis d’urgències i
que seria inassumible la reducció de les hores d’atenció dels
centres de salut, quan hem tancat l’any 2012 i hem avaluat les
dades, i a més vull aprofitar aquestes meves primeres paraules
per agrair, com vostè deia, el bon ús que han fet dels serveis
sanitaris d’urgència els ciutadans reduint la pressió assistencial,
veim que aquells que auguraven aquestes saturacions i aquesta
feina que no es podria assumir, es varen equivocar en les seves
previsions, i només els dos hospitals grossos li puc dir que, per
exemple, l’Hospital de Son Espases va passar de l’any 2011
amb un acumulat de 127.000 accions a 123.000; l’Hospital de
Son Llàtzer, de 101.000 a 94.000.

L’únic comportament diferent ha estat l’Hospital de
Formentera, que va passar de 14.400 a 14.600. Per tant l’únic
increment ha estat a l’hospital més petit, i per tant no és
estadísticament significatiu.

El que vull remarcar és l’equivocació d’aquells que
auguraven a un determinat moment un comportament anticíclic
del que realment s’ha produït, i agrair, com deia, als ciutadans
la colAlaboració perquè sigui possible l’atenció sanitària
d’urgències en els termes amb què els vàrem planificar. 
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Per tant feim una valoració positiva del comportament
ciutadà i del comportament dels professionals en el dia a dia.
Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1388/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a iniciativa "Youth on the move".

LA SRA. PRESIDENTA:

La novena pregunta queda ajornada.

I.10) Pregunta RGE núm. 1385/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultats d'ISBA.

Per tant passam a la desena pregunta, RGE 1385/13, relativa
a resultats d’ISBA, que formula el diputat Sr. Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, voldria
començar avui la meva intervenció donant-li l’enhorabona,
igual que a tots els membres del Govern, per les bones dades
que hem conegut aquests darrers dies. En primer lloc, per les
bones dades que vàrem conèixer ahir en relació amb l’atur: el
mes de febrer en relació amb l’any passat ha descendit en 4.405
persones. És ja el quart mes consecutiu en què el nombre de
persones desocupades experimenta un descens en relació amb
l’any anterior. Les Illes Balears és l’única comunitat d’Espanya
on baixa l’atur.

En segon lloc, per les dades de dèficit que vàrem conèixer
la setmana passada en relació amb l’exercici 2012, on s’ha duit
a terme l’ajust més important de la història de la nostra
comunitat autònoma. Encara que la xifra supera lleugerament
l’objectiu fixat, res té a veure amb l’assolit l’any 2011, quan
teníem el 4,19%, essent l’objectiu l’1,3. Continuïn, per favor,
fent feina en aquest sentit, perquè seva és la responsabilitat de
gestionar els recursos que tots aportam amb els nostres imposts,
i què millor que un govern responsable per als ciutadans i per
als contribuent?

Fa unes setmanes vàrem conèixer els resultats presentats per
la societat de garantia recíproca ISBA per a l’exercici 2012, una
de les plataformes que es varen reforçar com a eina per obtenir
finançament per part d’emprenedors, autònoms i PIME. Els
resultats no poden ser més contundents: s’han formalitzat avals
per valor de 38 milions d’euros amb un augment del 38% en
relació amb l’any 2011, amb l’aprovació d’un muntant total de
53,8 milions d’euros, el que va permetre el naixement, entre
altres coses, de 102 empreses a les Illes Balears. En relació amb
el suport als emprenedors, ISBA és a més líder absolut en el
conjunt d’Espanya.

Sr. Vicepresident, quina valoració fa dels resultats presentats
recentment per la societat de garantia recíproca ISBA en relació
amb l’exercici 2012? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. ISBA és una
peça fonamental de l’eix de l’actuació política d’aquest govern,
perquè vull recordar que d’entrada hi ha tres grans objectius que
es poden articular o que poden tenir una contribució molt
important per part d’ISBA. Un d’ells és pagar les factures, que
les administracions públiques paguin les factures, perquè no
hem d’oblidar que fins fa un temps les factures no es pagaven,
quedaven damunt la taula.

Un altre és prescindir de les subvencions, acabar amb la
cultura de les subvencions, que distorsiona el mercat, que fa que
empreses que no haurien de ser competitives passin a ser-ho i
que aquelles que ho són no puguin sobreviure, aquelles que fan
bé les coses no puguin sobreviure; per tant deixar de banda la
cultura de la subvenció.

I, tercer, potenciar una línia de crèdit a empreses noves, a
empreses que tenen esperit emprenedor, a empreses que fan
projectes de futur de qualitat i per al bé del conjunt de la
ciutadania, i en aquest sentit crec que la feina que ha fet ISBA
afavorint la liquiditat en un moment d’especial restricció és
realment cabdal, és un instrument que ve del passat però que té
una potencialitat enorme i que ha duit a terme una acció
impagable durant aquests anys de crisi.

En aquest sentit la feina ha de continuar, i ha de continuar
diria jo que amb tres eixos o incorporant tres eixos més del que
ha estat habitual. Un d’ells és la internacionalització; cada
vegada més l’economia ha d’estar més internacionalitzada, a
Balears tenim una bona estructura que permet la
internacionalització, tenim un sector exterior molt potent, però
així i tot podem anar molt més enllà. Projectes d’I+D+I,
evidentment, s’han de fer des de l’empresa privada en bona part,
i per tant s’han de fer en condicions de liquiditat adequada. I per
últim el petit i mitjà comerç, petit i mitjà comerç que crea una
estructura social que s’ha de preservar de totes totes.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1389/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unificació dels expedients d'activitats i
obres.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’onzena pregunta decau, perquè no hi ha el Sr. Fernando
Rubio.
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I.12) Pregunta RGE núm. 1391/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Manuel José Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concerts de l'Orquestra
Simfònica de les Illes Balears a la població escolar.

Passam a la dotzena pregunta, RGE 1391/13, relativa a
concerts de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears a la
població escolar, que formula el diputat Sr. Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
música té un paper transcendent en l’educació dels nostres
alumnes, i s’ha d’utilitzar com un camí que s’obre a les
possibilitats educatives en tot el seu valuós sentit.

La música, com a àrea d’expressió artística, juga un paper
molt important en el desenvolupament de les facultats
intelAlectuals i emocionals; la finalitat principal ha de ser la
d’educar, completar i enriquir l’instint rítmic i la sensibilitat
auditiva. La música desperta també en els alumnes el desig
d’una recerca de la bellesa en la seva expressió. L’educació
musical ha d’anar encaminada a despertar i a desenvolupar la
capacitat d’expressió artística dels nostres fillets i filletes.

Ensenyar-los a escoltar i a sentir la música amb
procediments que puguin anar desenvolupant progressivament
les seves facultats intuïtives, la seva sensibilitat artística, la seva
espontaneïtat i la seva creativitat i el gust per la bona música,
amb la seva enorme potencialitat cultural i psicològica, creix
amb la freqüència d’escoltar-la i entendre-la; per això la gran
importància de les audicions musicals per als nostres alumnes.

Per tant, dit això, seria molt convenient i necessari
programar audicions musicals a través de la Fundació de
l’Orquestra Simfònica Illes Balears Ciutat de Palma, que com
és sabut és una formació creada a través de la Fundació Pública
de les Illes Balears per a la Música a instàncies del Govern
balear, Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca per
promocionar el fet musical a les Illes Balears.

Un dels objectius és programar audicions per als escolars. El
conseller Bosch ha manifestat en diverses ocasions que
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears és un ens de
referència d’aquesta comunitat. Per tot això, Sr. Conseller, és
intenció de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats dur
a terme, dintre de la programació del l’Orquestra Simfònica de
les Illes Balears concerts adreçats a la població escolar de la
nostra comunitat autònoma?

Moltes gràcies.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament el
consorci, dins l’article 2, té una referència explícita a la
colAlaboració del consorci i evidentment de l’orquestra amb els
centres d’ensenyament, tant els centres de règim ordinari com
els centres d’ensenyaments musicals, i aquesta és una tasca que
lògicament s’ha anat desenvolupant al llarg dels anys fins

arribar a unes xifres interessants, importants, perquè a un
moment donat potser es podien deixar d’haver prioritzat i ara es
tornen prioritzar.

Hi ha dos tipus d’activitats importats: els concerts
pedagògics o educatius, concerts en què s’aprofita un matí amb
una assistència de quasi tota..., bé, la part fonamental de
l’orquestra, per als escolars dividits en dues sessions al llarg del
matí, i li he de dir que d’aquestes activitats ja duim enguany
3.582 escolars que han passat per aquests concerts pedagògics,
que són fonamentals, creim, per estimar la música, que a
vegades en deim clàssica i que no importaria posar-hi adjectius,
sinó la música senzillament. 

També hem proporcionat, amb el programa “Viu la cultura”
l’assistència a assajos generals, que també és una altra faceta
prou important per anar cultivant els futurs alumnes, els futurs
melòmans, les futures persones que tendran una cultura musical
al nivell que pertoca a un ciutadà d’avui en dia. Per tant hi ha
previst al llarg d’aquest curs gairebé 1.000 alumnes que
passaran per les sessions d’assajos, en què els expliquen,
evidentment, allò que suposa un assaig, part d’una orquestra,
etc.

Per tant li puc dir que estam en aquesta línia de
colAlaboració, tant en el que és la pedagogia musical de la
mateixa orquestra, com també un altre programa, un conveni
que acabam de signar no fa gaire amb el conservatori superior
per tal que els alumnes més destacats puguin també tocar amb
la formació a concerts simfònics, en els concerts ordinaris o de
temporada, o extraordinaris, i hem aconseguit que ja alguns
d’aquests alumnes destacats del conservatori superior actuïn.

Feim tot allò que podem, amb els recursos que tenim i amb
les complicacions que són evidents i notòries, per tal que també
tenguem present aquesta part del programa d’actuació del
consorci als escolars, als futurs ciutadans i a la cultura musical
que tendran en un futur a les Illes Balears. Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 1392/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a visita de majoristes de viatges russos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 1392/13, relativa a visita de
majoristes de viatges russos, que formula la diputada Sra.
Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. El mes passat el president de les Illes Balears, la
secretària d’Estat de Turisme i el conseller de Turisme i Esports
varen reunir-se amb els principals majoristes de viatges russos.
La importància d’aquest mercat ha crescut de manera
espectacular durant els últims dos anys. Espanya està situada
entre els principals destins turístics per a aquest turisme, essent
el primer destí entre els països que exigeixen visat.
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La Sra. Borrego destacà que el mercat rus és prioritari per al
sector turístic; subratllà que Espanya està en disposició
d’augmentar i fidelitzar una major quota de mercat rus, i destacà
el gran potencial que presenta per al nostre país, al tractar-se
d’un turisme que encara no ha tocat sostre. De la mateixa
manera exposà el potencial que el mercat rus presenta a l’hora
de combatre l’estacionalitat, donat que el període en què realitza
els seus viatges és molt ampli. En aquest sentit hem de recordar
que en la reunió del Comitè de rutes celebrada la mateixa
setmana va incloure Rússia entre les prioritats a l’hora de
millorar les comunicacions aèries. 

Per tot això, Sr. Conseller, podria, per favor, explicar la
visita a les Illes Balears dels principals majoristes de viatges
russos que va tenir lloc la tercera setmana de febrer? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, antes de contestar
querría destacar que es la primera vez que todos estos
touroperadores rusos, los más importantes touroperadores rusos
se reúnen de manera conjunta en nuestras islas para conocerlas
y para poder venderlas mejor y la importancia de esta visita,
lógicamente, radica en el potencial económico que tiene el
mercado ruso y las cifras así lo demuestran.

Algunas de estas cifras son las siguientes: entre 2007 y 2012
la visita de turistas rusos a Baleares se incrementó en un 400%,
pasando de 28.847 a 105.125 y entre 2011 y 2012, un 23%.
Entre 2011 y 2012 las pernoctaciones también aumentaron un
34,1% pasando de 904.196 en 2011 a 1.212.699 en 2012. En
cuanto al gasto también creció en un 19,7% pasando de 136
millones de euros en 2011 a 162,8 millones de euros en 2012 y
también han crecido, han aumentado sus estancias medias que
pasaron de 10,6 días de media en 2011 a 11,5 días de media en
2012.

Por tanto, es importantísimo, es un mercado emergente de
elevado poder adquisitivo, de ahí la importancia de su visita y
comentarles que la delegación estuvo integrada por
representantes de TUI-Rusia, el director de Rus Iber, el
presidente de Neva, el director de Vam Tour, la directora
comercial de Vremia Tour, la directora de Natalie Tour, el
director general de Versa y el director de producto de Pegas.

El objeto de la visita fue la realización de un fan trip para
que luego ellos pudieran dar a conocer las bellezas y las virtudes
de nuestras illas a sus posibles interesados con el objetivo de
seguir incrementando el número de turistas rusos que nos visitan
y al estar especialmente interesados en productos
gastronómicos, de naturaleza, de patrimonio, de cultura sobre
eso versó principalmente el fan trip.

Ya, a modo de conclusión, pues nos manifestaron una serie
de cuestiones que les eran de interés, que son las siguientes: en
primer lugar, lógicamente, que les interesaba muchísimo,
aumentar o incrementar la llegada o el número de turistas rusos
que venían a nuestras islas; en segundo lugar, que apostaban
decididamente por productos distintos al de sol y playa, en
tercer lugar, que solicitaron trabajar conjuntamente con el
Govern de les Illes Balears las acciones de promoción, y luego,
también muy interesante, que apostaban decididamente por el
resto de las islas aparte de por Mallorca. Muchas gracias.

I.14) Pregunta RGE núm. 1387/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestions efectuades a
BrusselAles per part del conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 1387/13, relativa a gestions
efectuades a BrusselAles per part del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, que formula la diputada Sra. Maria
Assumpció Pons i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural del
Parlament Europeu va debatre el passat 20 de febrer les esmenes
del text definitiu de la política agrària comunitària per al període
2014-2020. Aquest govern del Partit Popular ha argumentat amb
nombres i balanços comparatius que les Balears han de mantenir
la mateixa quota obtinguda durant l’actual període 2007-2013
i fins i tot millorar aquest finançament. Per aconseguir-ho la
Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient ha reclamat amb
fermesa un règim específic que compensi els desavantatges de
la insularitat i la doble insularitat que patim en aquestes illes.

El Grup Parlamentari Popular dóna suport a totes les
gestions que duen a terme tant el president, el Sr. Bauzá, com el
conseller, el Sr. Company, davant la Unió Europea. 

Avui reclamam com a objectiu prioritari l’increment de les
partides que reben les Balears dels fons europeus i a la vegada
poder-los gestionar directament per fer una política agrària
adaptada a la nostra realitat. Som ben conscients que totes
aquestes millores no s’aconseguiran fàcilment, però no havíem
tingut mai com ara un govern tan reivindicatiu i tan costant.

Per tant, Sr. Conseller, quina és la valoració de les gestions
realitzades a BrusselAles el passat 20 i 21 de febrer? 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament
seguint un poquet el que és el nostre full de ruta des que en
aquest parlament entre tots vàrem aprovar que anàssim cap a
Madrid a solAlicitar un règim específic per a les Illes Balears i
que després també Madrid ho solAlicitàs davant BrusselAles anam
fent passes i aquesta darrera ha estat la de BrusselAles, primer
sempre passam per Madrid, on anam tenint tota una sèrie de
reunions, tant amb el Ministeri d’Assumptes Exteriors que és el
que du les negociacions davant la Unió Europea, com també des
del Ministeri d’Agricultura.

Per tant, anam fent passes i anam vencent obstacles,
obstacles tan senzills, ens poden semblar a nosaltres com que
moltes vegades ens veuen des de Madrid i des de BrusselAles
que bé, que és una comunitat rica, que aquí no hi ha cap
problema i que per tant, no necessitam res específic.
Generalment, ens passa perquè la gent que ve aquí ve a passar
gust, ve a gaudir i no veu moltes de les realitats que tenim,
primera cosa a haver de vèncer.

Nosaltres aterràrem a BrusselAles i he de dir que vull agrair
tant a l’eurodiputada Rosa Estaràs com també l’eurodiputada
del PSOE, amb la qual no vaig poder coincidir per qüestions
d’agenda, Teresa Riera, totes dues han fet feina també a
BrusselAles en benefici d’aconseguir un règim específic per a les
Illes Balears. Per tant, crec que és una qüestió nostre on tots
hem de seguir empenyent, vàrem començar aquí i crec que puc
dir que a BrusselAles se segueix igual.

Vàrem tenir l’oportunitat de reunir-nos amb el més
important que hi ha a dia d’avui dins la Comissió Europea, dins
el Parlament Europeu i també en l’àmbit del consell. Primer de
tot amb la representació permanent que té Espanya a
BrusselAles; després vàrem anar cap a la Comissió
d’Agricultura, el president de la Comissió d’Agricultura, Paolo
di Castro, exministre d’Itàlia va estar parlant un poquet amb mi,
durant 15 o 20 minuts, vaig fer el mateix amb Joao Capoulas,
exministre de Portugal, que és qui ha escrit la reforma de la
política agrària comunitària, també ens vàrem reunir amb el cap
d’estudis, del departament d’estudis del Parlament europeu,
Albert Massot, també amb els eurodiputats del PSOE i PP i
també amb Tomás García Azcárate, un alt funcionari.

L’endemà vaig estar durant una hora comentant tota la
nostra situació amb Joao Pacheco, director general adjunt, és a
dir, la màxima personalitat també dins el que és la comissió, i
després amb George Harler, cap del gabinet del comissari
europeu, per acabar amb un dinar colAloqui amb el comissari
europeu de Medi Ambient, amb la qual cosa ja podeu veure que
una agenda bastant completa, però també tocant al màxim
nivell.

Primer objectiu, Balears té un problema, curiosament a
BrusselAles no ho sabien. Crec que aquest objectiu ja l’hem
aconseguit. Ara falten passes.

I.15) Pregunta RGE núm. 1390/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla biennal del Comitè de
desenvolupament de rutes de l'aeroport de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 1390/13, relativa a Pla
biennal del comitè de desenvolupament de rutes de l’aeroport de
Palma, que formula el diputat Sr. Carlos Veramendi i Mestre del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Volveré a recordar que la
conectividad aérea es una competencia estatal, pero a pesar de
ello el Govern consciente de su importancia trabaja desde
diversos aspectos para garantizar nuestra conectividad. Este
govern constituyó los comités de desarrollo de rutas de cada
aeropuerto insular como piezas estratégicas de nuestra
comunidad, creados por convenios el anterior govern no los
constituyó. Otra inactividad en conectividada que ahora tanto
reclaman. Formados estos por Govern, consell insular
correspondiente, ayuntamiento de ubicación del aeropuerto,
delegación de gobierno, cámara de comercio correspondiente y
AENA y son una herramienta de interlocución y vinculación
con su territorio inmediato. 

Su principal objetivo es promocionar el destino en origen
como interlocutor para canalizar actuaciones promocionales del
transporte aéreo, promoviendo acciones fortalecedoras de la
conectividad aérea e incrementar carga, pasaje y afluencia
turística, fomentando la competencia y competitividad de
nuestros aeropuertos insulares.

Su primera reunión acordó crear la llamada comisión técnica
de cada comité que redactará un pla bianual para alcanzar los
objetivos previamente marcados identificando mercados
emisores y destinos de interés de cada aeropuerto insular y
realizar trabajos de promoción y nuevas rutas integrandose estos
comités para agilidad en la Mesa del transporte aéreo.

Por primera vez se ha trabajado conjuntamente en redactar
los planes bienales de los tres aeropuertos insulares, AENA con
información aeroportuaria y aeronáutica, Govern, consell
correspondiente y ayuntamiento correspondiente, información
turística y de producto. 

Este mismo mes de febrero se han aprobado los tres planes
bienales de cada comité de ruta, suponiendo tener por primera
vez un plan preestablecido para promocionar nuestros destinos
a través de sus aeropuertos, concretando los objetivos del bienio
2013-2014.
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Por todo ello, Sr. Conseller de Turismo y Deportes, ¿qué
supone la reciente aprobación del Plan bienal del Comité de
Desarrollo de Rutas del Aeropuerto de Palma de Mallorca?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el conseller.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado, en primer
lugar ya supone que es la primera vez que se reúnen, que ya es
un paso porque poco a poco vamos haciendo actuaciones,
pequeñas reuniones, organizaciones que se van ejecutando y que
van dando sus frutos poco a poco.

En primer lugar, es un gran esfuerzo y una demostración de
coordinación inter administrativa porque como bien ha señalado
usted, pues representadas todas las administraciones, está
AENA, está el Gobierno balear, está el consell insular afectado,
así como los municipios afectados y bueno, pues es la primera
vez que se trabaja dentro de estos comités de rutas donde se
crean los planes bienales, la promoción de los aeropuertos desde
una perspectiva turística mediante el cruce de información
gracias a los avances tecnológicos que hemos ido
implementado, pues se lleva a cabo de esta manera.

El contenido del plan bienal, pues consiste en esto
básicamente, potenciar la apertura de nuevas rutas regulares
hacia los principales mercados emisores hacia los destinos
domésticos, incrementarlos, y lógicamente potenciar el
incremento de los vuelos en temporada media y en temporada
baja.

Se detectó concretamente en este plan bienal del aeropuerto
de Palma, porque hay uno por aeropuerto, se han aprobado este
pasado mes de febrero los tres planes bienales, en este concreto
de Palma se detectaron cuatro mercados potenciales para la
temporada baja que han sido los países nórdicos, Rusia, Gran
Bretaña y centro de Europa y se ha establecido una estrategia de
visitas y reuniones con compañías aéreas de cada uno de estos
países, de los países nórdicos concretamente con Norwegian,
SAS, Thomas Cook, SK Finnair Air Finland TUIFly, Nordic,
Air Berlin, Malmo Aviation i Jet Time; en Rusia: Transaero, S7
Siberia, Airlines, Aeroflot, Vueling, Air Berlin, Air Europa; en
Reino Unido: Thomson, JET2, Easyjet, Monarch, Ryanair,
Thomas Cook, Uk BA i Cityfliler y en centro Europa: Air
Berlin, Condor, Tuyfly, Lufthansa i Germanwings.

Estas son las compañías a las que se va a apuntar para
intentar la apertura de nuevas rutas con el aeropuerto de Palma,
se va a intenta también potenciar el desarrollo de operativas
HUB aprovechando la situación del aeropuerto de Palma y todo
ello en base a una serie de incentivos que aporta AENA, añadir
a las bonificaciones y a las tasas aeroportarias que están en
vigor desde enero de este año. La conselleria la posibilidad de
participación en las convocatorias públicas de Co-Marketing y
Co-Branding y el Ayuntamiento de Palma el disfrute gratuito de
unas determinadas actividades y además pone a disposición de

las compañías aéreas que promuevan nuevas rutas una serie de
soportes publicitarios gratuitos.

Este plan es un plan bienal con lo cual las actividades a lo
largo de este año probablemente se repitan y se actualizarán i
mejorarán a lo largo del año siguiente.

Muchas gracias.

I.16) Pregunta RGE núm. 1399/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a finançament del servei sanitari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 1399/13, relativa a
finançament del servei sanitari, que formula el Sr. Vicens
Thomàs i Mulet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. El mes d’abril de l’any passat el
Partit Popular va modificar el sistema sanitari del nostre país,
primera mentida del seu programa electoral, i a més va introduir
el copagament farmacèutic per als pensionistes, segona mentida
electoral, i ara una de les parts més febles de la nostra població,
els pensionistes, paguen els seus medicaments. 

Per què els obliga a finançar els serveis sanitaris, Sr.
Conseller? 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr.Thomàs, aquest
conseller el que fa és aplicar aquest reial decret que veig que
s’ha llegit, que és el 16/2012, de 20 d’abril, que es va publicar
i que va ser debatut en la comissió pertinent a la intersectorial
o la interterritorial de sanitat. 

Per tant, aquest obligat compliment el que diu és que hi ha
determinats colAlectius com els pensionistes que abans no
pagaven que passen a aportar aquest 10% i el que feim és
complir estrictament la legalitat vigent al territori.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Diputat.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, els pensionistes de les Balears són dels que
menys cobren d’Espanya, uns 700 euros, i a totes aquestes
persones vostè els cobra un 10% dels medicaments i romp
equilibris d’economies molt fràgils. Ara sabem que el 17%
d’aquests pensionistes no retiren medicaments per manca de
doblers i els que encara tenen pensions més baixes arriben a un
27%. El president dels apotecaris personalment ho va
reconèixer.

També sabem que vostè ha retirat el finançament de més de
400 medicaments, en aquests no és que paguin un 10%, paguen
el cent per cent perquè els metges continuen fent la seva
prescripció. 

En el mes de gener d’enguany han baixat en 150.000 les
receptes a les Illes Balears que coincideixen amb aquests
medicaments que vostès han deixat de finançar, una equivocació
en la definició d’eficiència perquè resulta que ara d’uns en
pagam el cent per cent i dels altres un 10%. No s’ha reduït la
despesa, el que han fet ha estat traslladar la despesa a la butxaca
dels pensionistes i els ciutadans. 

Vostès, en aquest reial decret, varen posar uns límits en
funció de renda i ni això ha complit, Sr. Conseller. L’Ib-salut té
un excelAlent programa de recepta electrònica i vostè només
l’utilitza per cobrar, per què no l’utilitza per no cobrar? 

Andalusia té un programa semblant al nostre, idò bé,
Andalusia mai els pensionistes, mai, no han avançat diners de
les seves receptes per damunt el límit fixat. El sistema
informàtic detecta i no cobra i vostè ho sap. Ara només ha pagat
el 75%, els ha retingut 100.000 euros als pensionistes, per què
no ho deixa de fer? Deixi d’explotar els pensionistes, com ara
el Sr. Montoro que encara vol fer més retallades als ciutadans de
les Balears, per què no fa com Andalusia? Allà els pensionistes
no paguen més dels que els toca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs ha d’anar acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...vostè té un instrument, vostè té una proposta, si vostè no ho fa
és...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

...perquè no vol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, si vostè té aquest
estudi me’l faci arribar, perquè jo el vaig encomanar i estan a
punt de presentar-me els resultats, però l’estudi necessitava un
nombre de mesos, com a mínim sis, per saber les faltes
d’adherència als tractaments que hi ha per part dels
pensionistes. Vostè sempre augura que el sistema sanitari, que
les mesures que s’estan prenent i ha quedat perfectament
demostrat en el cas de les urgències que moltes vegades
s’equivoca en les seves previsions que no es basen en estudis
seriosos.

El que pretén aquest reial decret és evitar l’abús que hi havia
a l’hora de treure fàrmacs per part de determinades persones.
Crec que tant vostè com jo estaríem d’acord que si revisàssim
les farmacioles que hi havia a les cases, hi havia un nombre de
capses innecessàries. 

De totes maneres, vostè fa esment a determinats colAlectius
que sí que és veritat que han hagut de copagar en un 10%, però
n’hi ha d’altres com els aturats de llarga durada que vostè
utilitza el nombre d’aturats per arremetre contra el Partit
Popular que sap que no paguen. A més, aquests que estan sense
subsidi i els tractaments derivats d’accident laboral o malalties
professionals tampoc no paguen. Vostè sempre es fixa en uns
objectius molt determinats per tal de, independentment de la
sostenibilitat, fer demagògia, però el temps a cadascun ens
posarà al nostre lloc.

Els 400 fàrmacs, feia més de 10 anys que no es revisava la
llista, no els ha revisat un polític, els han revisat experts i això
s’ha fer per la sostenibilitat, per poder-ne introduir de nous que
aportin més valor afegit i com li dic, si de l’estudi, quan em
presentin les conseqüències se’n deriva que hi ha una falta
d’adherència a tractaments com vostè aquí pregona, no es
preocupi que es prendran les mesures, però aquest govern el que
fa és complir la legalitat, aquells que no ho feren han hagut de
rectificar i nosaltres en aquest cas no. 

Per tant, el que faig és estricte compliment del que es va
aprovar el 20 d’abril que es va publicar al BOE. Si vostè ho fes
d’una altra manera, tendria males conseqüències. Gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 1394/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur a les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 1394/136, relativa a dades
d’atur a les Illes Balears, que formula la Sra. Margalida Cabrer
i González del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, ja és el quart mes consecutiu que Balears lidera en
l’àmbit de tot Espanya ser l’única comunitat autònoma on l’atur
davalla a nivell interanual, és a dir, respecte al mateix any de
l’any passat. No només això, sinó que aquest mes de febrer som
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l’única comunitat autònoma de tot Espanya que també davalla
a nivell intermensual. No només davalla l’atur, sinó que a més
augmenten les afiliacions a la Seguretat Social on de nou som
líders en l’àmbit nacional. 

Són unes dades que conviden a una anàlisi rigorosa, serena
i cauta, però a la vegada suposen una bona notícia i conviden a
un cert optimisme a causa del canvi de tendència que confirma
que Balears torna al rànquing de creixement i lideratge del qual
sempre havíem gaudit i que en els darrers anys havíem perdut.

Si hem aconseguit anar millorant els pitjors mesos de l’any
en plena temporada baixa, creim que serem capaços d’alegrar-
nos tots que en els propers mesos d’inici d’una temporada alta
que es preveu molt bona molts dels nostres ciutadans sortiran de
la llarga llista de l’atur i formaran part d’una població activa i
emprenedora com ens caracteritza.

Crec sincerament, Sr. Vicepresident, que la seriositat i la
fermesa d’aquest govern de controlar el dèficit, de pagar als
proveïdors, d’equilibrar els comptes, d’incentivar l’empresa
privada i de donar seguretat jurídica i estabilitat, ha contribuït
a generar un clima més procliu a la generació de llocs de feina,
insuficients sense cap dubte, però un camí que comença a veure
llum.

Per això, perquè l’atur és el principal problema dels nostres
ciutadans, li demanam, Sr. Vicepresident, quina valoració fa de
les darreres dades de l’atur? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident econòmic.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. La valoració que feim de les dades de l’atur, una
portada com aquesta, la veritat és que l’únic lloc a tot Espanya
que s’està donant en aquest moment és a Balears. I en aquest
sentit crec que és important fer una reflexió d’allò que s’està
fent, de la política que s’està duent a terme, de la intensitat de
la política que s’està duent a terme, bàsicament en dos eixos. Un
eix, el control dels comptes públics, control dels comptes
públics que a més a més s’està fent per part de famílies i per
part d’empreses i que està duent a un desendeutament que
permet que hi hagi més activitat econòmica. I per altra banda,
una facilitat de fer gestió i activitat econòmica dins les mateixes
Illes Balears.

Si miram per illes quina és la comunitat on menys s’ha
reduït l’atur, podem veure clarament que és Menorca. Menorca
quasi té un 6%. Això ens ha de fer pensar que moltes de les
polítiques que s’havien seguit fins ara no eren les adequades, a
pesar que es digui que es fa molt per l’ocupació, l’autèntica
política d’ocupació és una autèntica política integral conjunta,
que va a les arrels dels problemes i no es queda només a la
superficialitat.

En aquest sentit, aquests canvis que s’estan produint a la
política econòmica de Balears ens donen com a resultat aquests
tipus de titulars. Que no ens fan sentir satisfets, perquè sabem
que hi ha un problema molt gran i que continua havent-hi un
problema molt gran. Però com vostè ha dit, que sigui durant els
mesos d’hivern que es produeixin aquests resultats és un bon
senyal. 

Jo diria que, tot i que estam molt enfora de poder dir que les
coses ens van bé, estam molt enfora de poder dir hem acabat la
feina, crec que 250 anys de pensament en matèria d’economia
política ens avalen.

Moltes gràcies.

I.18) Pregunta RGE núm. 1384/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a mesures per afrontar l'atur.

LA SRA. PRESIDENTA:

La divuitena pregunta queda ajornada, segons escrit de
petició RGE núm. 1446/13.

I.19) Pregunta RGE núm. 1400/13, de l'Hble.
Diputada Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprofundir en
l'autogovern.

La dinovena pregunta queda ajornada també, segons escrit
RGE núm. 1446/13.

II. InterpelAlació RGE núm. 369/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de llistes d'espera.

Per tant, passam al segon punt de l’ordre del dia. Correspon
al debat de la InterpelAlació RGE núm. 369/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de llistes d’espera.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començarem amb un record, això,
Sr. Sansaloni, li sona? Si no ho mira no ho veurà. Això és el
programa electoral del Partit Popular, que entre altres coses
deia: “independentment de la situació econòmica en què es trobi
la nostra comunitat, disminuirem les llistes d’espera, a tots els
seus nivells”. Això és el que deia el Partit Popular. Una nova
mentida del seu programa electoral.
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Fa sis mesos vam tenir l’oportunitat de debatre sobre la
gestió de llistes d’espera i ara tornam, perquè arran de conèixer
les dades donades, a la fi, el passat mes de gener, es varen
produir dos fets. Per una banda una alarma social i per una altra
banda, conèixer la magnitud del desastre de la seva gestió. Una
alarma social produïda per ocultació de dades. Una absoluta
manca de transparència, per exemple no donar les respostes
parlamentàries d’una forma deliberada, i vulnerar repetidament
acords d’aquest parlament.

Aquesta iniciativa parlamentària que és una interpelAlació,
ens permet fer preguntes i intentar, perquè s’acaba de veure que
el seu costum és no contestar les preguntes que li fan, és intentar
que ens diguin què pensen fer perquè la realitat és que no ho
sabem. I per aquest motiu nosaltres voldríem saber moltes
coses, tenim qualque dada macro, però evidentment les dóna a
consciència perquè no puguem tenir cap capacitat d’anàlisi.
Vostè dóna dades macro de llistes d’espera per hospital, però no
sabem la demora mitjana per a cada hospital. No sabem quantes
persones esperen manco de tres mesos, ni quantes entre 80 i
180, ni quantes per damunt de 180, ho sabem, Sr. Conseller? No
ho sabem, vostè amaga informació. No sabem més que aquelles
coses que vostè fa i manipula, com la gràfica que va presentar
el mes passat. No sabem quantes persones estan per damunt de
180 dies.

Igualment podríem dir a consultes externes. De proves
complementàries ja ni en parlam, perquè ni dóna dades, ni dóna
dades. No existeixen, quina és la demora mitjana d’una prova
complementària? Ni tenim dades de circuit d’atenció urgent a
càncer de pulmó, mama o còlon, que fa cinc anys que
existeixen. No sabem, li ho hem demanat, si encara fan feina
amb el programa Amadeus o si era un producte idea del Sr.
Bestard. No sabem què pensa fer, si continuaran els conceptes
econòmics prioritzats sobre els conceptes assistencials. Això és
allò que ens han dit durant vint mesos.

Continuaran aquestes llistes d’espera, que són d’escàndol,
perquè l’activitat quirúrgica minva? Vostè dirà el contrari, però
on són els comandaments que fa mesos i mesos que li demanen?
Els té amagats. Continuaran les escandaloses llistes d’espera a
consultes externes perquè no milloren? On són els
comandaments que vostè té amagats? I les llistes d’espera de
proves complementàries, perquè l’activitat també minva, on són
els comandaments? Estan amagats, com tot allò que vostè té.

La realitat és una altra i no surt de mi, surt dels hospitals.
Son Espases: una radiografia, 4 mesos; una ecografia, 6 mesos;
un TAC, 12 mesos; una ressonància entre 1 any i un any i mig;
colonoscòpia  -ho diuen els professionals-, entre 10 mesos i 1
any; les citologies, 6 mesos; les mamografies, si no crides, no et
criden. Aquesta és la trista realitat, i vostè està per donar atenció
sanitària.

Miri, març de 2011, 12.000 persones en llistes d’espera
quirúrgiques, 51 dies. Desembre de 2012, la seva gestió, quasi
18.000 persones, 122 dies, augmenten un 48% les persones i
augmenta un 137% la demora mitjana, passen de 51 a 122 dies.
Consultes externes, març 2011 de 40.000 persones i demora de
34 dies, es passa a desembre de 2012 a 56.000 persones i 109
dies; augmenta, com veu vostè, 78 dies. I ja ho hem dit, no hi ha
dades de proves complementàries. Està molt clar, no és objectiu
seu donar el servei que se li demana. Vostè no ho prioritza, ho

han dit repetidament i, per tant, els ciutadans esperen per una
cosa tan simple i tan necessària com és rebre atenció sanitària.
Una política de retallades, de llevar drets en salut als ciutadans,
aquí el més important és quadrar unes xifres econòmiques i no
evitar el dolor o patiment. I vostè ho sap, la salut no admet
esperes.

Podríem parlar per hospitals. A Son Espases augmenta en un
70% el nombre de persones que esperen; a Son Llàtzer un 28%,
a Inca un 31%, a Manacor un 45%, a Menorca un 43%, a
Eivissa un 58%. Tot això sembla que a vostè no li preocupa
massa. Vostè pensa que són xifres raonables? Vostè pensa que
els ciutadans s’ho mereixen? Vostè pensa que els professionals
han de treballar en les condicions que vostè els posa? 

Vostè ja no és només que es conformi amb això, és que a
més no se li va ocórrer altra cosa que derogar el Decret de
garanties dels ciutadans. Sí, va ser vostè. El mes de març, ara la
setmana que ve farà un any, vostè era director general de
Planificació i Ordenació i vicepresident d’ib-salut de serveis
generals. Va batre un rècord que no tornarà batre ningú en tota
la història i vostè va prendre aquesta decisió. Va derogar un dret
dels ciutadans i a més va dir, que es donaven quatre mesos per
fer un decret nou. Duien ja vuit mesos d’incompliment. Pensa
retornar el dret a saber dels ciutadans? Tornarà aquest
compromís als ciutadans? I quan ho farà?, perquè, evidentment
ja du vuit mesos de retard. Vostè va derogar un decret que havia
aprovat la Sra. Castillo. Una derogació que afecta directament
l’Estatut d’Autonomia, Sra. Presidenta, que vostè l’altre dia feia
un discurs. Vostès han aprovat que els nostres ciutadans no
tenguin aquest dret i vulneren l’article 25.3 de l’Estatut
d’Autonomia que diu que els ciutadans tenen dret a conèixer i
l’exigència d’un compliment d’un termini màxim. I vostès se’l
boten, se’l boten en funció d’una marc, d’una normativa estatal
que ningú no l’obliga. Ningú no l’ha obligat a vostè que els
nostres ciutadans no tenguin aquest dret de 180, 60 i 60 dies per
a intervenció quirúrgica, consultes externes o una prova
complementària. Vostè ha preferit rompre aquest compromís
adquirit pels ciutadans. Vostè ha preferit no assumir, ni donar
cap garantia als ciutadans. En lloc de prioritzar, de definir,
d’establir criteris, simplement laminen els drets en salut dels
ciutadans. Aquest és un altre document de la Sra. Castillo, allà
on s’assumia amb orgull aquest compromís i donar aquesta
garantia. Vostè sembla que és d’una altra opinió.

Però el greu és que la situació no millora, empitjora i
empitjora des que vostès estan en el Govern. Ja no parlam
d’aquelles demandes que feia el Partit Popular de donar llistes
d’espera cada mes, ara vostès han prioritzat no utilitzar doblers
per atendre els ciutadans. Han prioritzat no fer despesa per
davant la salut dels ciutadans. Tot el contrari d’allò que és la
funció principal del Servei de Salut, que és procurar entre altres
funcions, diagnòstics, tractament i cura a les necessitats
sanitàries dels ciutadans i ciutadanes. Vostès sembla que no
comparteixen aquesta opinió, és el que hem vist durant tots
aquests vint mesos. Ens va contar una cançó la Sra. Castro,
després una altra el Sr. Mesquida i de vostè hem de dir que no
hem tengut ni cançó, la seva aportació a la interpelAlació el mes
de desembre de 2012, bàsicament va ser molt buida de
contingut.
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Les xifres no milloren i tornam a la mateixa. Què pensa fer
vostè?, perquè els ciutadans es mereixen atenció sanitària, les
xifres són molt dolentes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

L’altre dia va dir que estava preocupat. No pensa que ja és
hora d’ocupar-se dels problemes dels ciutadans?, perquè ara
mateix té més d’un 10% de la població de les Illes Balears en
llistes d’espera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern Sr. Martí Sansaloni, per
un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs. Jo no m’he
amagat, ni em pot acusar vostè de falta de transparència.
Comparesc aquí, i ja havíem fet prèviament amb gent del meu
equip, una roda de premsa, per reconèixer la complicada
situació quant al temps d’accés a una consulta externa o a una
intervenció quirúrgica, per tal de fer públiques quines eren les
llistes d’espera i quina era la mitjana per accedir a aquests
processos. Vàrem fer públic el tall a 31 de desembre de 2012, el
que vostè qualifica de números macro, com 17.750 persones
pendents d’una intervenció quirúrgica, 56.486 pacients pendents
d’una consulta. I avui les meves primeres paraules són les que
sempre he dit i ho repetiré mentre aquesta situació es mantengui
en el temps. Aquestes xifres no són bones, Sr. Thomàs, i jo estic
preocupat i no estic gens content. Ho he reconegut sempre i avui
repetesc el mateix. Feim feina per baixar aquestes xifres i al
llarg d’aquesta intervenció intentaré demostrar-ho. 

Hem establert un primer criteri i és el criteri de la
priorització. Vostè es basa en aquests macro números, però la
meva primera preocupació és que ningú amb una patologia greu
o amb sospita de malaltia greu, no hagi d’esperar més d’esperar
més enllà de 60 dies que és el que en aquests moments tenim. I
aquesta priorització segons la gravetat, fa que les llistes
d’intervencions quirúrgiques dels 17.750 pacients pendents, 565
són considerats pels clínics, que són els que validen aquestes
xifres, com a persones preferents. I com li dic, l’accés a les
proves serà inferior a aquests 60 dies. També és cert que hi ha
2.390 pacients amb prioritat normal i 14.795 amb patologies,
com varices, galindons, lipomes, que els mateixos clínics
qualifiquen de patologies lleus.

Aquesta priorització per patologies i el gran nombre de
pacients classificats en patologies lleus, provoquen lògicament
que l’increment del temps mitjà puja perquè el gran gruix de
pacients són aquests que esperen més temps. El que sí li vull dir
és que feim feina per al compliment del Decret de garantia de
demora nacional que va aprovar la seva darrera ministra
socialista. I per tant, aquesta és l’empara legal que tenen els
ciutadans de la comunitat autònoma. Aquest decret diu que
patologies com la cirurgia coronària  valvular, les pròtesi de
genoll, de maluc i les cataractes, no poden esperar més de 180
dies. 

I no m’acusi per favor de manipulació, aquesta és la gràfica,
perquè això no és cert. No és cert el fet que s’hagi manipulat
absolutament cap número. També li diré que vostè fa aquí un
discurs molt demagògic i que tot s’incrementa. Però li diré pel
que fa a consultes externes, i vostè diu textualment que les
xifres no milloren, de 56.486 persones que són les que vàrem
presentar, ha de saber que l’evolució d’aquest any 2012 per a la
priorització i l’increment d’activitat, veníem d’una xifra de
61.301. Per tant, s’ha minvat i és una lleugera tendència
positiva, si bé -repetesc- que els números no són bons.

Aquí hem de remarcar també que és important conscienciar
la població que vagi a les consultes externes, perquè prop de
100.000 consultes no varen poder ser duites a terme per falta de
presentació del ciutadà el dia que tenia cita. És cert i ho hem dit
diverses vegades en aquest parlament que s’ha pres la decisió de
fer un Pla d’actuació i un grup de feina de llistes d’espera. De
fet, s’ha reunit en diverses ocasions i s’està fent un seguiment
gradual. S’han marcat uns objectius i li faig saber que la primera
reunió va ser el 20 de novembre de 2012 i s’han mantengut
aquestes comissions al llarg de gener i febrer. 

Jo ho vaig repassar i no hi ha cap període en el qual s’hagin
reunit tantes vegades els professionals per debatre aquesta
situació que com li he dit, és greu i complicada. A la primera
reunió es varen analitzar i confrontar les propostes dels diferents
serveis per a la colAlaboració amb els professionals. Es van
cercar els eixos de colAlaboració entre primària i especialitzada
i es varen abordar en concret quatre serveis que eren els que
més llista presentaven. Prioritzar el més greu a costa de
l’increment dels números és allò que ens ha duit a aquesta
situació. Però és important remarcar que ningú en aquestes illes,
amb sospita d’una malaltia greu, no espera més enllà d’aquests
60 dies de mitjana.

Les prioritats, com dic, de patologies greus les posen els
clínics, a criteri clínic i per tant no me’ls acusi de politització.
La colAlaboració dels professionals és important, vostè no sé
amb qui parla, però el que sí li puc dir és que això,
conjuntament amb el bon dels serveis sanitaris dels ciutadans,
actuant sobre la demanda, ens ajudarà a millorar en els pròxims
mesos.
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I com li he dit, en consultes externes la millora ja ha passat
de 61 a 50.000 i busques.

Tenim quatre línies d’actuació que són les que han sortit
d’aquests grups de feina, aquestes quatre línies d’actuació han
estat: incrementar la productivitat, millorar la informació sobre
les llistes d’espera a tots els nivells, malgrat que a vostè no li
agradi, modular la demanda i accions de caire legal, normatiu i
administratiu.

Incrementam la productivitat unificant a tots els hospitals les
estructures d’agendes per serveis, evitam variabilitats i (...). El
segon punt d’increment de productivitat varen ser mesures
concretes en aquells serveis que tenen seccions amb diferents
demores, consultes ràpides de triatge, colAlaboració d’atenció
primària per concertar el més possible, per concentrar, perdó, el
més possible les consultes hospitalàries i, lògicament,
l’increment de jornada i la disminució dels dies de lliure
disposició.

Passant al segon punt, que és de millorar la informació a tots
els nivells, crec que els ciutadans per primera vegada coneixen,
malgrat que vostè es va equivocar en les seves previsions quan
el meu predecessor, el Sr. Mesquida, va fer aquesta
compareixença, però els ciutadans coneixen la situació real,
hem potenciat el registre únic de llistes d’espera tant en consulta
quirúrgica dins la FIC, per mantenir la informació amb una
única font a disposició de professionals, gestors i ciutadans, -per
tant, Sr. Thomàs, vostè no em pot acusar d’obscurantisme-, fer
el seguiment periòdic de les accions i resultats que es prenen a
cada una d’aquestes reunions, de forma global i coordinada amb
cada un dels serveis, i fer públic, periòdicament, com deia, les
llistes d’espera amb coneixement general, així com ja li he
manifestat també en comissió.

El tercer punt, com deia, és el punt de modular la demanda
i que afecta directament els ciutadans. Aquest punt de modular
la demanda, el que feim és disminuir el nombre de consultes
innecessàries i, com dic també, una vegada més, amb la
colAlaboració i la importància que té l’atenció primària,
monitoritzar les derivacions de cada centre de salut a fi de
corregir les desviacions, abordatge qualitatiu, i no tant
quantitatiu com venc repartint abordant un abordatge per
processos, i consensuar proves o tècniques des d’atenció
primària, que es poden fer directament sense una primera
consulta especialitzada per adreçar ja el pacient a aquell recurs
més necessari.

I el quart eix que també s’ha establert en aquest grup de
feina que, com li dic, també no és un grup de feina polític sinó
tècnic, és de caire normatiu, legal i administratiu que, des del
primer moment es va crear aquest grup de llistes d’espera i
seguiment, es dóna compliment al Decret de garantia de demora
que, li repetesc, no vàrem aprovar nosaltres sinó la seva darrera
ministra socialista, i és el que actualment tenen vigent els
ciutadans de la comunitat autònoma, i planificar i gestionar les
agendes amb unes normes d’obligat compliment, amb pactes
d’activitat, ratificades per les direccions metges i per les
gerències dels diferents hospitals.

Per tant, Sr. Thomàs, mesures n’hem implementat, tenim els
nombres elevats de llistes d’espera i jo li diré tantes vegades
com faci falta, mentre aquests números es mantenguin, que vull
remarcar que ningú amb sospita de malaltia greu espera de
mitjana, com dic, més de 60 dies; els professionals fan feina a
diari per millorar aquests números, que ja he dit que no són bons
i que és l’obligació dels responsables, directius i sanitaris
millorar-los mes a mes, jo, com a conseller, això ho tenc ben
present. El que em preocupa, Sr. Thomàs, és que o vostè no té
cap idea o demostra una irresponsabilitat molt alta o no li
importa la gent, sinó que recorre exclusivament a la demagògia,
sense cap crítica constructiva ni cap proposta en positiu. Per
tant, vostè idea no en té cap, l’únic que li interessa és fer una
crítica destructiva i acusar de tots els mals a aquest conseller, i
això, com li dic, és una irresponsabilitat del més alt nivell.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de contrarèplica, vol fer ús de
la paraula el Sr. Thomàs? Té vostè la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Sansaloni, la realitat és molt dura,
la seva realitat és que té més de 100.000 persones d’aquestes
illes pendents d’una atenció sanitària, i això no és demagògia,
això és una realitat i això és el que vostè amaga. Li acab de dir,
deixi de cobrar l’excedent als pensionistes i ni ha contestat,
Andalusia fa sis mesos que no cobra aquest excedent, vostè vol
cobrar.

I diu que no s’amaga, ni va sortir a la roda de premsa per
donar les dades. I diu que no és transparent, on és la petició del
pla de llistes d’espera, les dades de llistes d’espera, els
comandaments? Perquè vostè els deu tenir, però des del mes
d’agost no ha contestat res, ni ha proporcionat res.

Per tant, això és amagar-se, és ocultació i no ser transparent.

A més, miri, si vostè diu que això, que són dues fulles, és
informació, que és l’únic que va donar, i això, que era el que
nosaltres donàvem, no té ni punt de comparació. Li he dit abans,
no sabem quanta gent espera 90 dies, no sabem quanta gent
espera 60 dies, no sabem quanta gent espera més de 180 dies.
Això que vostè va mostrar és una manipulació, perquè vostè no
diu quantes persones hi ha per damunt de 180 dies, diu una cosa
que a vostè li interessa dir.

Com ja li he dit, ningú no l’obliga a assumir el límit, per què
no deixa un decret amb 180, 90 i 60 dies? Ningú no l’obliga, el
decret estatal crea un marc, però ningú no l’obliga que vostè fixi
dates per davall i per altres tipus de procediments, com es va fer
en anteriors legislatures, és vostè que se sent més còmode amb
aquest marge, vostè ho manipula.
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Ara mateix acaba de fer una manipulació, vostè creu que
baixen les intervencions quirúrgiques, les consultes externes i
pugen les intervencions quirúrgiques? Si per cada intervenció
quirúrgica hi deu haver entre 10 i 20 consultes externes, i això
ho sap qualsevol, qualsevol.

Vostè diu que la primera reunió d’aquest comitè va ser el 20
de novembre, bé, és que duim vint mesos, duim vint mesos
d’una dinàmica molt dolenta.

I clar, vostè diu: qualsevol procés greu serà atès. Clar, però
això és el que s’ha fet tota la vida, si no és cap mèrit seu, no és
cap mèrit seu, els circuïts ràpids per als tres processos
oncològics més prevalents fa anys que existeixen. Però vostè em
vol dir com pot assegurar, si una colonoscòpia es torba un any,
que un procés greu no serà diagnosticat massa tard? Vostè sap
que això no es pot assegurar.

Vostè ha enumerat una sèrie de qüestions que van en la línia
que diuen els manuals, incrementar oferta, disminuir demanda,
millorar sortides, però el problema que té vostè, que du vint
mesos, és que tenim problemes per creure’l; perquè això que
vostè diu ho va dir la conseller l’any 2011, on quedava molt clar
que prioritzava estalvi sabent que el que feia era reduir
processos quirúrgics, ho va dir la Sra. Castro. Compliment de
priorització, el mateix que vostè ha dit, en funció de gravetat;
priorització dels malalts amb major temps d’espera, augment de
productivitat i millor ús dels dispositius assistencials, potenciar
coordinació entre nivells, això és de novembre, de setembre del
2011. El mateix, és que fa vint mesos que diuen el mateix.

Igual que el Sr. Mesquida, que va ser més explícit que vostè,
però entre d’altres coses doncs ara van amb el discurset de
l’augment a trenta-set hores i mitja, i vostè sap que això no ha
suposat augmentar oferta, sinó a l’inrevés, per exemple a
primària l’ha disminuïda. Vostè decideix tancar els centres de
salut, malgrat que això disminueix l’atenció programada dels
centres de salut, atenció programada disminuïda en els centres
de salut.

Vostè a la interpelAlació el mes de desembre no va aportar
res més, no va aportar res més, a l’inrevés, el que trobam és que
mesures que vostè havia proposat en el famós pla d’equilibri
vostè les va retirant, no han eliminat la lliurança després de les
guàrdies; allò dels dissabtes el matí ha passat a la història i així
mesures i mesures.

Miri, fa pocs dies un cap de servei deia que estava cansat del
bombardeig de reclamacions per contestar llistes d’espera, diu
que ja no vol contestar més, perquè això és la realitat.

Vostè em pot acusar a mi de moltes coses, però això és la
realitat, li agradi o no li agradi. Vostè no dóna informació, no
sabem la informació -no faci així-, quantes persones hi ha per
sota 90 dies a una llista d’espera quirúrgica?

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Thomàs, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No ha donat aquesta informació. Ha donat dades de proves
complementàries? No les ha donat. Quanta gent espera menys
de trenta dies per a una consulta externa? No les ha donat. Vostè
ha donat quatre xifres maques, que són les que li interessen.
Doncs, doni informació, si no contesta res des del mes d’agost
de l’any passat, ni preguntes escrites, ni proves de
documentació, res, res.

Per tant, aquest discurs que fa vint mesos que repeteixen
exactament les mateixes coses es confronten amb la crua
realitat, que és la seva crua realitat i del conjunt de ciutadans;
que hi ha un 10% de ciutadans que estan en llista d’espera.

A les seves mans, evidentment, està solucionar-ho, però
pensi que després de vint mesos es fa difícil de creure quan a un
li conten, que li canten per cinquena vegada la mateixa cançó.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per al torn de contrarèplica i per tancar
el debat té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Thomàs, cap idea, cap proposta,
així podria resumir jo els seus quinze minuts d’intervenció, jo
li enumerat aquelles conclusions i aquelles línies d’actuació que
duem a terme des dels grups de feina. Vostè, res en positiu,
demagògia pura i dura, cap idea, cap proposta.

(Remor de veus)

El que sí li diré és que la nota de premsa de quan vostè
encara era conseller, el que diu és: “Pel que fa a l’hospital
universitari Son Espases, el decret de garanties queda sense
efecte, ja que contempla situacions extraordinàries i el trasllat
ha suposat, sens dubte, una situació extraordinària. Per aquest
motiu no apareix la llista d’espera de l’hospital universitari, ja
que distorsionaria els resultats de la demora mitjana per a una
intervenció quirúrgica o consulta hospitalària.”

I a més li diré també, Sr. Thomàs, canten fets i menten
barbes, i els papers delaten el que realment pensa cada un, vostè
diu el que convé a cada moment independentment del que ha dit
prèviament. I per què ho dic? Perquè en el Diari de Sessions, en
el Ple de 18 de setembre del 2012, vostè li deia al Sr. Mesquida:
“Tenen por, tenen vergonya de mostrar la realitat que pateix”.

(Remor de veus i petit aldarull)
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No, la realitat l’hem explicada i a vostè li sap greu i ens
acusa, a més, de nulAla transparència. Això no és, no és ...

(Alguns aplaudiments)

... no és, Sr. Thomàs, seriós, i jo crec que el temps ens posa a
tots al nostre lloc.

I continuant amb aquest mateix Diari de Sessions, diu: “Les
dades són: 130.000 persones esperant una consulta externa”.
Vostè diu mentides, ...

(Alguns aplaudiments)

... perquè hem explicat nosaltres els números. I clar, com que el
Diari de Sessions li diu 130.000 persones, perquè vostè ho va
dir, perquè s’ho va inventar, independentment de si això creava
o no creava alarma social, i és una irresponsabilitat que un
exconseller de salut empri aquests termes per fer política, i
s’ompli la boca de millorar l’assistència per a les persones i no
sigui capaç, primer de tot, de reconèixer que es va equivocar,
perquè jo, per decència i elegància, ho hauria fet, però vostè no
és capaç, i després intenta sembrar més ombres de dubte.

(Remor de veus)

Per tant, jo, senyor exconseller, crec que diu molt poc del
manual i els fets ens demostren en quina situació ens va deixar.

Jo no manipul cap dada, jo les explic, el que passa és que les
dades que li don, sí, li dic les xifres no són bones, no són bones,
Sr. Thomàs, però si n’hi ha una que ha millorat lleugerament, i
li repetesc, feim feina per millorar-les, Sr. Thomàs, doncs no em
digui que a més estan trucades o manipulades o maquillades,
com vostè intenta explicar. Reconegui els seus errors o la seva
falta de previsió a l’hora d’encertar i per tant partirem tots dels
mateix punt, però, Sr. Thomàs, em pareix una actitud molt poc
responsable i va repetint, va repetint les mentides a veure si,
com una pluja fina, acaben calant a qualque focus o a qualque
persona o a qualque colAlectiu, però, Sr. Thomàs, les mentides,
per molt que les repeteixi... 

No, les xifres de llista d’espera, com li repetesc, no són
bones i són les que hi he donat, més de 17.000 persones en
intervenció quirúrgica i 56.000 persones pendents d’una
consulta externa.

Però del que no em pot acusar és de falta de transparència,
perquè ...

(Remor de veus)

... no, perquè vostè, Sr. Thomàs, tampoc no va comparèixer mai
en roda de premsa, per tant el que vostè no ha fet no sigui capaç
d’exigir-ho. I a més, cap director general seu no va comparèixer
mai, les penjava un divendres o un dissabte el matí, a veure si
passaven per malla, aquesta era la realitat de quan vostès
governaven.

I jo crec que el més important d’aquest debat és que hi ha un
govern que fa feina amb el colAlectiu per tal de treure les
propostes i les mesures que en aquests moments tenim, dins les
possibilitats econòmiques que ens marca, però tenim una
oposició incapaç d’aportar una sola idea, incapaç de posar una
crítica constructiva per tal de ser debatuda i que el que fa és:
s’equivoca reiteradament en les seves previsions i quan li
demostres els números, a més, t’ho nega i t’acusa de manipular-
ho. I això, Sr. Thomàs, crec que és molt poc seriós i diu molt de
la seva condició política. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE núm. 1139/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a mobilitat a Mallorca,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 93/12.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Moció RGE núm. 1139/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a mobilitat a Mallorca, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm 93/12.

Per a la intervenció del Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Procur pujar aquí sempre amb l’esperança que un dia
reaccionarem davant el maltractament immisericordiós que
rebem de l’Estat. Ahir hagués estat un bon moment i contestar
al ministre Montoro quan ens va entimar que hem de retallar
més. Més d’on? O millor dit: a qui hem de retallar més?

Però, com li podem consentir sabent que les xifres de la
nostra balança fiscal amb l’Estat són pròpies d’un règim
colonial, d’una espoliació sistemàtica, és que no és sofridor.

Avui, l’actitud submisa i provinciana davant Madrid afecta
de ple l’economia del país i el nostre futur. En aquest debat
tocam només un aspecte parcial, el de la inversió ferroviària,
però molt ilAlustratiu de la mecànica, de com l’Estat se’n riu de
nosaltres i com nosaltres, a sobre, li riem les gràcies. Parlam de
la ridícula despesa ferroviària de l’Estat a les Illes Balears, de
l’incompliment clamorós de tots els compromisos i normes
jurídiques que regulen aquesta despesa, però també de com en
comptes de reaccionar amb fermesa el partit de torn en el
govern de Madrid justifica el robatori i fa absurdes cucaveles
per passar la culpa als actors locals.

Durant la interpelAlació, davant l’allau de dades sobre els
incompliments de l’Estat, davant la comparativa del que gasta
arreu, sobre les promeses i més promeses que havia fet el Partit
Popular, incomplertes sistemàticament en aquesta matèria, el Sr.
Conseller ens contestava: “La culpa la tenen vostès, totalment
i absolutament, totalment i absolutament”; Madrid no, cap, cap.
El PP? Tampoc, cap. Nosaltres, totalment i absolutament. És
grotesc. El conseller fins i tot justificava que no arribés un
cèntim el 2012 i 2013, amb el mateix argument que ja havia
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utilitzat el conseller d’Economia, que és més prudent que no
arribin inversions de l’Estat, que no arrimin, i això enmig d’una
crisi colossal. Poden estar ben segurs que això només ho sentim
aquí, ni el Govern de l’Estat no ho diu que no hi ha doblers per
al tren, ben el contrari, no ho diuen a Galícia, no ho diuen a
Castella, no ho diuen a Catalunya, no ho diuen enlloc.

Però és que fins i tot aquí el PP reivindica inversions
ambicioses en tren, molt ambicioses; el PP de les Illes Balears
malaveja per gastar 50.000 milions en tren, 50.000 milions a la
península, per al passadís ferroviari Mediterrani, i també donant
suport al passadís Atlàntic i també donant suport al passadís
Central, nosaltres som esplèndids; ah, però no hi ha 50 milions
d’euros per acabar l’electrificació, 50 tristos milions d’euros per
acabar l’electrificació, i, de qui és culpa que no s’acabi
l’electrificació? Del que ha duit l’electrificació fins a Inca, el
que ha duit l’electrificació fins a Inca és el culpable que no
continuï. Però, què els passa? És que aquesta actitud no crec que
ni des de Madrid els ho demanen!

Record una dada que vaig aportar a la interpelAlació,
Espanya ha gastat en vint anys 46.000 milions en tren, 7 bilions
i mig de pessetes. No sé si se’n fan una idea. Podríem pensar
que això va passar durant les vaques grasses, però que ara feim
tard; seria injust perquè algú ens hauria de compensar, però és
que no importa combatre aquest argument perquè és fals. El
programa actual de despesa de l’Estat, programa 2012-2024,
2012-2024, torna a preveure 25.000 milions d’euros en tren,
25.000 milions més. Espanya no afluixa.

I les Illes Balears? Tenim més del 2% de la població de
l’Estat, aportam molt més del finançament, nosaltres som
aportadors nets d’aquests trens. Quants de doblers ens toquen
d’aquest pastís? Tirin per baix, si ho troben, no reclamin el que
demanaven quan eren a l’oposició tanmateix no paguen res,
però reclamin només allò que el seu provincianisme els permeti
i tanmateix, per molt que baixin, ni arrossegant-se pel trespol es
poden conformar amb la misèria que rebem.

Per això, el primer punt de la moció pretén constatar aquesta
situació, per poder corregir-la, que el Parlament denunciï el greu
incompliment del Govern de l’Estat de les seves obligacions
d’inversió ferroviària a les Illes Balears. 

Pot ser l’Estat deixat aquí podria alAlegar que la matèria
ferroviària és competència exclusiva nostra, i és cert, perquè un
govern del PP, d’aquest PP tan rigorós, tan eficaç, d’aquest PP
que sempre mira per les finances del futur, va acceptar les
competències fa vint anys amb una dotació miserable,
miserable, però afortunadament no estam aquí. Els nombres han
estat sempre tan escandalosos que fins i tot l’Estat espanyol ho
ha hagut d’admetre, i li hem arrabassat dos textos legals que el
comprometen jurídicament: en primer lloc, la Llei de règim
especial, a l’article 10 obliga l’Estat a invertir en tren. O també
ho neguen? És que aquesta llei no és vigent, Sr. Company? No
ho era l’any 2012? No ho és l’any 2013?

En segon lloc, l’Estatut, que obliga l’Estat a gastar a les Illes
Balears la inversió mitjana espanyola; o tampoc no val res
l’Estatut? Sembla que per a vostès no gaire perquè el Govern,
el nostre propi govern, confessa que no ha fet cap proposta a
l’Estat, cap proposta ni una per poder accedir a aquests fons
estatutaris, uns fons als quals tenim dret, no és cap regal que ens
facin. Tan inversemblant com cert, això arreu del món comporta
dimissions, però aquest govern tan eficaç, tan responsable, tan
irremissiblement provincià entrega els drets dels ciutadans en un
moment d’enormes dificultats, i aquí no passa res. És
vergonyós, Sr. Company, vergonyós! I vostè ho justifica, això
un partit que havia promès un fotimer d’inversions ferroviàries,
un fotimer, en plena campanya electoral. I encara no han
demanat disculpes a ningú.

Llavors hi ha el cèlebre conveni ferroviari amb el Ministeri
d’Hisenda i amb el Ministeri de Foment, dos ministeris. Hem
insistit més amb les lleis perquè sé que el PP està instalAlat que
els convenis no valen res. Nosaltres els reivindicam perquè és
un títol útil que concreta els compromisos de l’Estat i que
l’Estat reconeix. Vostès els desacrediten irresponsablement. De
tot d’una pensava que era una simple tàctica mesquina per
escatimar el mèrit del conveni i que vostès farien el seu, però fa
dos anys que hi són, dos anys, i, no ho perdem de vista,
l’important no és través de quin títol jurídic vénen les
inversions, l’important és que venguin, les trobin, les duguin,
que els doblers arribin, - per la via judicial si fos precís, com
també proposam en la moció.

La moció no fa distinció de legislatures. Hem dit repetides
vegades que els 140 milions per a inversions ferroviàries que
arribaren el 2009, 2010 i el 2011 són insuficients i un frau al
conveni. Ara, són més de 45 milions cada any, 140 milions en
tres anys per a inversions ferroviàries en uns moments difícils.
El PP deia que era misèria, comparem-ho: el 2012, quants
arribaren? Ara que governa la gent condreta i responsable, la
gent que compleix les promeses, la gent de rigor, la gent amb
assessors com Bárcenas o Urdangarín, un conseller tan i tan
espavilat, l’únic que ha dit a Europa que aquí tenim una situació
amb les Illes, bé, quants n’ha dut? I, el 2013, quants diners
vendran el 2013? Si és que ha d’arribar res. Ho dic en
condicional perquè no ho sabem, perquè, tot i haver-ho demanat
explícitament i reiteradament a una interpelAlació ad hoc, el
conseller no va aportar aquesta dada.

Aquest govern ve a les interpelAlacions a despatxar-se contra
els seus predecessors, però es desentén de les preguntes que li
feim. Al Sr. Conseller només li agrada contestar les
apassionants preguntes que li fa el Sr. Veramendi, però no
contesta les nostres. Per això, volem que el Parlament, en Ple,
demani la quantitat exacta rebuda del Govern de l’Estat per a
inversió ferroviària l’any 2012 i la previsió per al 2013. Ho feim
per tenir la informació, és clar, però també per denunciar les
mancances democràtiques d’un govern que no contesta. Sr.
Conseller, vostè pot contestar en voler, pot intervenir en voler,
si contesta ara jo retir aquest punt de la moció.

La moció també vol deixondir els nostres representants a
Madrid, és un clam per a un canvi d’actitud. Volem que el
Parlament lamenti que tota aquest endemesa compti amb la
colAlaboració dels representants mallorquins en el Congrés, que
voten sistemàticament a favor de totes les inversions
ferroviàries a l’Estat, a favor. De totes he dit? No, de totes no,
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de les que es fan aquí hi voten en contra, esmena del Sr.
Baldoví. Facem-los reaccionar, senyors diputats, recriminem-los
aquesta actitud. Com ha de canviar el Govern i presentar
d’immediat propostes d’inversions estatutàries, per això, i
aprofitant que els projectes estan fets, presentin els
d’electrificació i el d’Artà-Manacor, no poden deixar Artà-
Manacor així com l’han deixat. 

En el punt següent demanam, com a mínim, que reivindiquin
les obres que l’Estat preveu en el Pla d’infraestructures, el
conveni ferroviari de Mallorca i el conveni tramviaire, són les
que hi ha en el PITVI. Com també proposam que prevegin
inversions a la resta de les Illes, com poden quedar la resta de
les Illes al marge d’un pla d’infraestructures dotat amb més de
25.000 milions d’euros?  És una vergonya! O és que no tenen
problemes a Menorca, a Eivissa i a Formentera? Tots vostès els
coneixen.

Mentre el Govern ens diu que no hi ha doblers per al tren, el
Ministeri de Foment paga el cent per cent d’una nova autopista,
una nova autopista entre dues gran superfícies comercials, entre
l’autopista d’Inca i l’autopista de Llucmajor; hi ha doblers per
fer autopistes noves i no n’hi ha per acabar l’electrificació del
tren? Si una cosa ens havia d’haver ensenyat aquesta crisi és que
acabem primer allò començat, acabem primer allò començat
abans d’encetar obres noves. Podrem qüestionar les
infraestructures, quines ens convenen i quines no ens convenen,
però sobretot acabem primer el que hem començat.

Per últim, reivindicam el plantejament del pla director,
mentre tota Espanya, tota Europa fa plans ambiciosos de
transport aquí ens hem hagut de conformar amb engrunes,
engrunes que el PP qualifica d’excessos. S’ha oblidat que fins
fa dos dies exigia inversions i s’hi comprometia en el programa
electoral: el tren fins a Cala Rajada, no, fins a Artà no, fins a
Cala Rajada, fins a Alcúdia, a Santanyí, a son Espases el metro,
soterrament a Inca, soterrament a Manacor, soterrament a Sineu,
soterrament a Santa Maria, soterrament a Manacor, tot
reivindicacions del Partit Popular, i supòs que en deix. La
pelAlícula que ens conten no té res a veure amb el que ha passat
durant aquests anys.

Tot això volia el PP, aquest PP que ara troba que el tren és
car i poc eficient, que només li troben pegues. Però això sí, el
conseller manté el compromís que durà el metro a Son Espases,
no, no, hi ha ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vaig acabant, Sr. President.

Idò, nosaltres, Sr. President, i acab, no renunciam a res,
demanam a l’Estat el que ens toca i aniríem programant a
mesura de les possibilitats, naturalment, i sense descartar si hi
hagués d’haver revisions per a nous estudis, però mentrestant
reivindicam el pla director vigent, el que va fer aquell grup tan
rigorós, tan eficaç, tan seriós, el Partit Popular, el pla director de
la Sra. Cabrer, un pla vigent i que preveu línies de tren que ara
el Sr. Conseller ens diu que són absurdes, ens diu que són
capritxos. Les línies de tren que va preveure el pla director del
Partit Popular el Sr. Conseller diu que són capritxos, però no
capritxos del Partit Popular, capritxos dels grups que eren a
l’oposició quan es va fer el pla director. 

Creguin-ho, que contràriament al que pot semblar és molt
difícil contestar afirmacions quan no tenen ni pretenen tenir cap
fonament, és difícil contra argumentar contra coses que no se
sustenten. Tant de bo puguem fugir d’aquesta dinàmica i a la fi
dediquem les energies, m’agradaria que aquest punt d’inflexió
es produís avui, a reivindicar les inversions a les quals tenim
dret. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Popular es manté una
esmena, la 1569/13. Per defensar-la té la paraula el Sr. Carlos
Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Una vez más nos encontramos
con una recurrente iniciativa de la oposición que, con apariencia
de tractar la movilidad en Mallorca, vuelve con su mala
conciencia con el tren, es la segunda moción y hasta siete PNL
idénticas, una hace escasas semanas, además de comparecencias
y preguntas. Estamos ante otro intento más de traslación de
responsabilidad, de justificar lo injustificable, su mala gestión,
y sacar pecho de su dejadez.

Nuevamente nos sorprende su concepto de movilidad, tren
y tren. ¿Esto es todo el ámbito de su movilidad? Ni transporte
regular ni discrecional ni vehículos con conductor, es una
moción del tren, sin más aspectos de movilidad, y eso que el
título es movilidad en Mallorca, debe ser una apariencia.

Volvamos a quien habla de convenios ferroviarios, hablemos
del convenio ferroviario; éste contemplaba unas cuantías que se
establecían en la Comisión Mixta de Seguimiento con miembros
del anterior Govern, con miembros de su partido, Sr. Alorda, la
realidad es que en los cuatro años de vigencia, 2008-2011,
finalizó el 31 de diciembre de 2011, el Gobierno socialista
mandó 43 millones de euros, sólo abonó el 9,6 de la supuesta
cuantía, nada más. Ustedes lo aceptaron, callaron y no
reclamaron nada, ahora exigen un convenio acabado. ¿Por qué
no lo hicieron los cuatro años de vigencia? Piden, como
siempre, lo que no hicieron.

Además, el último pago de 14,5 millones de euros del 2011
llegó con el nuevo Gobierno. La vía judicial, ¿por qué no lo
hicieron? Su única petición fue una carta del Sr. Vicens al
ministerio, en abril de 2011, con prisas al verse ahogado al final
de legislatura, ¿saben qué decía? El retraso en los compromisos
del Estado ha obligado a retrasar la licitación de obras
aceptando rebajas de la petición de (...). Ustedes aceptaban
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rebajas; me ahogo, rebaja. No hicieron más para no molestar,
claro, como estaban tan bien en el cargo oficial. ¿Esto es
sumisión provinciana? El sumiso es usted.

Pero a pesar de no tener financiación adjudicaron
irresponsablemente 220,73 millones de euros sabiendo lo que
habían recibido. Esto es una vergüenza, vaya gestión, ¡menudo
agujero han dejado en esta comunidad, no sé como alardean de
ello! O los 11,5 millones de euros que tiraron en estudios, que
el Sr. Company los tiene ahí para hacer bonito. Ahora toca
pagar las cuentas y recoger los platos rotos de su festín.

La inversión en tren debe ir en consonancia con las
necesidades de movilidad y la realidad insular, no forzándola
como hicieron, dejen su postura ideológica del tren. Unos datos
técnicos de su tren de Llevant: cubría menos del 4% de la
demanda; era la línea con menor demanda y no prioritaria del
plan director sectorial; alargaba distancias y tiempos; no llegaba
a zonas turísticas sólo llegaba a cinco de las veinte poblaciones
donde sólo vive un 25% de ésta; consumía territorio y producía
impacto paisajístico; lo iniciaron sin planificación técnica y sin
estudios de demanda; además, la dejaron a un 35% sólo de las
obras adjudicadas; olvidan que su proyecto necesita actuaciones
nada avanzadas, como la conexión con Manacor,
electrificaciones y señalización. Económicamente acabar su
capricho son 151,96 millones de euros, sean conscientes del
problema que nos han dejado.

Sobre la electrificación, ojalá en vez de iniciar proyectos
inviables hubiesen electrificado lo que ahora reclaman. Para este
govern es prioritaria la electrificación, tras desbloquear partidas
y solucionar problemas se puso en marcha el servicio eléctrico
Palma-Enllaç, cuando se pueda se continuará, es una prioridad.

Otra necesidad es pagar el gran número de expropiaciones
que dejaron pendientes de pago por obras del convenio, lo
obvía, ni mutis, ni habla; 771 fincas expropiadas dejando de
pagar 2,24 millones de euros, suma y sigue. O los 19 vagones de
su tram-tren que este govern del defecto ha hecho virtud. Por no
hablar de como dejaron la zona de Llevant, obras, desmontes,
vías cortadas, zanjas, un gran impacto paisajístico y desastre de
difícil reparación. Además, su proyecto sí que consumía
territorio, expropiaban nada más y nada menos que 459.138
metros cuadrados, gran número de ellos en suelo rústico. Aquí
no le preocupaba consumir territorio, claro, lo estaba haciendo
Biel Vicens, ni hubo foto posado del Sr. Alorda del fin de
semana.

El Govern es consciente de que hay que solucionarlo, se
trabaja mucho en ello, pero todas las soluciones pasan por unas
cuantías que el Govern no tiene. Ojalá hubiesen pensado el daño
que hacían en vez de presentar enmienda ahora, como sale algún
salvapatrias. Hacen el daño y ahora instan a que nosotros lo
arreglemos, ustedes no haberlo hecho o hubiesen dejado el
dinero para solucionarlo.

Sr. Bonet, ojalá esa explosión de responsabilidad le hubiera
dado antes, no estaríamos en esta difícil situación, hagan
examen de conciencia los dos. Además de los grandes gastos de
su tranvía, que un día hablaremos. Crearon una empresa pública
ahora en disolución gastando sin financiación y desviando
dinero al tren sin la adenda correspondiente. Un día sabremos
el despilfarro, hasta diez días antes de las elecciones
adjudicaban cosas sabiendo que no tenían financiación. 

¿Sabe lo que le preocupaba al Gobierno socialista del Sr. ZP
del convenio? Pidieron expresamente salir en la publicidad de
los carteles de obra, es lo único que querían, salir. Este govern
se encontró un mal convenio, cerrado en cuantías y plazos,
cuyas consecuencias las sufrimos todos. Sr. Alorda, el Govern
no deja de trabajar para conseguir financiación estatal en tren,
se es consciente de que es poca, pero su destino es lo que nos
separa con ustedes, el Govern no hará obras inviables, financie
con quién lo financie, es el ciudadano al final el que paga. El
Govern es contrario a tirar dinero público, como ustedes nos han
hecho. 

Así, tras el debate de la comunidad se aprobó una resolución
del Grupo Parlamentario Popular instando al Govern a realizar
una auditoria económica, jurídica y técnica del convenio,
veremos sus resultados.

Insultar al ciudadano, Sr. Alorda, es lo que hicieron ustedes
en SFM, una empresa que costaba anualmente 75 millones de
euros con unos ingresos tarifarios de 5 millones de euros, y
mucha deuda y mucho gasto, ahora optimizándose. No
consentiremos, y menos en movilidad, que nos den lecciones. 

Además, el Ministerio de Fomento, a pesar del agujero de
40.000 millones de euros, presentó el Plan de Infraestructuras
Transporte y Vivienda 2012-2014, centrado en alta velocidad y
además en tren convencional. El Govern, y así lo está haciendo
el Sr. Company, trabaja para tener vía convenio estas
inversiones en tren convencional. Por cierto, vuelvo a pedirle
que de una vez clarifiquen sus ideas, critican continuamente el
AVE, el AVE les pone muy nerviosos, pero apoyan el correo
ferroviario. Están hechos un caos. 

Quiero mencionar el supuesto Plan ferroviario y tranviario
2007-2014 socialista para Mallorca que presentaron, mírenlo,
mírenlo, 206 nuevos quilómetros de vía y 1.500 millones de
inversión. Sr. Bonet, ¿dónde está?, ¿dónde está esto?, ¿dónde
está? Si ni siquiera gestionaron al final movilidad, ni siquiera
gestionaron movilidad. Vaya cuento que presentaron ustedes a
los ciudadanos, mire, mire, su escudito. 

Respecto al Plan director sectorial de transporte, creado por
un govern del Partido Popular, a lo largo de los años se ha visto
en la práctica, más en el actual escenario económico, que nada
tiene que ver cuando se creó, la no necesidad de realizar algunas
inversiones que en él se recogían, siendo obligación del gestor
ver la viabilidad de las actuaciones. Además, Sr. Alorda, tiene
la salida de instar a cumplirlo, ustedes, ustedes, ¿sabe qué hizo
el Sr. Vicens? Este marcaba que en el 2012 cada zona de
Mallorca tenía que tener una concesión de transporte público de
bus, pero ¿sabe qué hicieron ustedes incumpliendo el plan ese
que pide ahora cumplir? En diciembre de 2009 ustedes
prorrogaron todas las concesiones prorrogándolas hasta el 2018,
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ustedes incumplieron el Plan director sectorial de transporte,
ustedes, el Sr. Vicens.

Yo sí le hablaré de transporte público de autobuses de
Mallorca. Además del retraso en pagos a empresas
concesionarias, así lo dejaron, dejaron una deuda de 3,45
millones de euros, dejaron un sistema sobredimensionado,
costoso, desequilibrado, duplicado, con baja ocupación y exceso
de horas muertas y espera. Ante esta pésima situación el Govern
analizó todos los trayectos poniendo en marcha en enero de
2012 el Plan de eficiencia en el transporte interurbano de
autobuses de Mallorca, consensuado con todos los operadores,
garantizando horarios lógicos y adaptando oferta de demanda
real siendo su resultado, como explicó el conseller, muy
satisfactorio: 1,2 millones de pasajeros más transportados y un
ahorro de 3,2 millones de euros. Esto es gobernar. Además se
modificaron tarifas para garantizar su sostenibilidad ya que su
sistema tarifario tenía un gran desfase entre coste del servicio y
precio abonado que lo soportábamos todos los ciudadanos de
Baleares.

Es claro el esfuerzo del Govern en garantizar y mejorar un
importante servicio como el transporte público, en el cual este
govern cree, tanto el tren, metro, bus y taxi, no tren, tren, tren
como tienen ustedes. Además de cubrir todas las deudas
encontradas, que le he enumerado algunas, y solucionar los
problemas heredados de gestión. Unos hablan, como siempre,
ustedes hablan de transporte público, este govern hace por el
transporte público, le pongo un ejemplo recientemente el
proyecto (...) que el conseller presentó. Destacar también la
importancia, ¿porque no lo hicieron ustedes si eran tan
creyentes del transporte público?, una ley de transporte y
movilidad propia de las Baleares en la que trabaja este govern
que la ha adaptado incluso a la última modificación de la LOT.

El Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una
enmienda, muy completa, sobre todos los aspectos, o diversos
aspectos de la movilidad, para que esta cámara dé apoyo
unánime al Govern de todos, es el Govern de todos, en su
petición de financiación estatal ferroviaria, usted en la
interpelación le dijo que cuando el conseller pida dinero para el
tren usted estaría al lado, ahora lo veremos, y seguir mejorando
el transporte público, en cumplir el Plan director sectorial de
transportes y en la futura ley propia, pidiéndole que de una vez
dejen la demagogia, se bajen ya, nos den apoyo y en verdad,
como quiere el conseller, vayamos y el grupo parlamentario
todos juntos, ahora veremos en verdad si lo que dijo el Sr.
Alorda en la interpelación es verdad o simplemente era para
llenarse la boca de falsedades.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. Per part del Grup Parlamentari
Socialista també s’hi manté l’esmena 1571/13. Per defensar-la
té la paraula el Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores diputades, senyors
diputats, avui hem hagut de tornar sentir com ens retreien, a
l’oposició, que presentem iniciatives referents a ferrocarrils, fins
a set, ens ha dit que ja se n’havien presentat, i semblava que al
Grup Popular li sabia greu que l’oposició es preocupi per la
política en matèria ferroviària que està desenvolupant, o deixant
de desenvolupar seria més exacte dir, el Govern de les Illes
Balears. Un govern que en resposta a la interpelAlació formulada
pel Grup Parlamentari MÉS va respondre que feia catorze
mesos que donaven voltes a la mateixa sínia, ens ho va dir així,
i les que ens queden per donar, Sr. Company. Voltarem la sínia
mentre tenguem a la comarca de Llevant de Mallorca la
vergonya d’unes obres abandonades i un govern irresponsable
abandonat a no fer res. 

Afortunadament, també ho he de dir, no tot el Partit Popular
pensa igual que el Grup Parlamentari Popular o que el Govern.
A Son Servera, l’oposició, els regidors del PP, han decidit fer
front comú amb l’ajuntament presidit per un batlle socialista per
exigir al Govern una solució al problema generat per la
paralització de les obres. 

Començarem per aquí, per posar sobre la taula l’evidència
de la molèstia que generen aquestes obres abandonades, sense
acabar, i sobre les quals el Govern no mostra cap interès, no té
cap projecte, no té cap interès no ja a continuar, sinó ni tan sols
a donar solucions als ajuntaments afectats i a cercar-ne
solucions. Aquest fet, l’exigència que com a mínim el Govern
es preocupi pels problemes que genera la seva desídia que hem
presentat a la moció que avui debatem. Una moció que per altra
banda afronta el bessó del problema i aquest, per a nosaltres, no
és altre que la paralització de les obres del tren de Llevant
argumentant la manca de finançament i paralAlelament
l’abandonament de tota negociació amb el Ministeri de Foment
per tal de reclamar el compliment del conveni ferroviari 2008.
Un conveni que per altra banda podria seguir ben viu si al
Govern del Partit Popular, al govern actual, no li anàs bé tenir
aquesta excusa per abandonar les obres d’un mitjà de transport
públic en el qual, n’estam convençuts, vostès no creuen. 

Crec que va ser prou exemplificant la intervenció del
conseller a la interpelAlació de la qual deriva la moció quan
parlava de mobilitat eficaç per arribar a la conclusió que resulta
més econòmic l’autobús, l’autobús de Mallorca, avui ens ha
quedat clar perquè el Sr. Veramendi ho ha dit, i que aquest
argument és suficient per deixar unes obres a mitges sense cap
intenció de resoldre la situació, però és que quan miram el que
han fet resulta que han deixat el transport per carretera en
autobús, de Menorca o d’Eivissa, a zero. L’autobús del qual
bravegen a Mallorca el deixen a zero a Eivissa i a Menorca, no
va renovar el conveni, no hi ha pressupost, no sé què en deuen
pensar el Sr. Tadeo i el Sr. Serra. Jo, ja li vaig dir que li
convenia, Sr. Veramendi, sortir de la Via de Cintura i informar-
se del que passa per Mallorca. També l’inform avui que
Menorca, Eivissa i Formentera existeixen, per si no ho sabia.
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No és ja que parlin d’estranyes solucions com les vies
verdes de les quals parlaven fa un any, és que ja no parlam ni
d’això, no parlam de res. De fet, a pregunta d’aquest diputat, la
conselleria va reconèixer que l’única acció que pensa reprendre
en relació al tren de Llevant és el pagament de les expropiacions
que es deuen, d’acord, però és molt poca cosa, eh?

S’espera alguna cosa més d’un govern, s’espera gestió,
s’espera negociació, no aquest acomodar-se a no fer res. A no
ser, com dèiem abans, que al Govern i al Sr. Company ja els va
bé l’excusa que el ministeri no vol pagar el conveni, perquè ni
al Govern ni al Sr. Company no els interessa continuar les obres
del tren de Llevant.

Mirin, el Govern mateix reconeix en una resposta escrita
també que no ha fet cap gestió directa amb el Ministeri de
Foment des del mes d’agost -des del mes d’agost- i això que des
de l’aprovació del Pla d’infraestructures de l’Estat, ja ho ha dit
el Sr. Alorda, sabem que el ministeri continua contemplant el
conveni del tren de Mallorca dins les obres previstes, (...) a
vostè, Sr. Veramendi? “Red ferroviaria a desarrollar mediante
convenios de colaboración”, hi ha Tenerife i Gran Canària,
però hi ha “Convenio ejecución, actuaciones tren de Mallorca,
convenio ejecución, actuaciones tren ligero Bahía de Palma”.
Miri-ho, llegeixi-ho com a mínim aquest pla.

Aquest govern, però, ja ens ha donat sobrades proves que es
conforma. Es conforma a ser el darrer de la llista en inversió; es
conforma a estar a la cua en la inversió per càpita; es conforma
i ha decidit no fer res per exigir el que és de justícia per a les
Illes Balears.

Parlam per tant d’una greu injustícia que el Govern del Sr.
Rajoy i el Sr. Montoro fa a les Illes Balears, les mateixes illes
a les quals aquest darrer exigeix majors sacrificis mentre es
dediquen a incomplir lleis orgàniques de l’Estat, perquè el que
denominam inversions estatutàries, ja s’ha dit aquí, són part de
l’Estatut d’Autonomia, però aquestes inversions que tenen la
força de la llei darrera són menyspreades pel mateix govern de
les Illes Balears.

Vàrem haver de sentir al vicepresident econòmic dir sobre
la disposició transitòria novena, una conquesta de justícia per a
una comunitat com la nostra que sempre ha quedat a la cua de
les aportacions de l’Estat, sobre aquestes inversions deia el
vicepresident: “el primer que s’ha de fer és deixar de banda
determinades inversions en un moment donat que no siguin
absolutament rigoroses”, per favor!, o no és rigorós el nostre
estatut d’autonomia?

És a dir, el primer que hem d’abandonar: les inversions
estatutàries. Crec que és una greu irresponsabilitat d’un govern
incapaç de defensar els interessos dels ciutadans als quals hauria
de representar.

No envien projectes derivats de la disposició transitòria
novena de l’Estatut, com va reconèixer per escrit el conseller de
Presidència i els ho recordàvem la setmana passada. Renuncien
a reivindicar el conveni ferroviari que el mateix ministeri de
Foment reconeix en les seves obligacions en el Pla
d’infraestructures de transport i habitatge 2012-2024. 

Es conformen amb l’aportació raquítica al pressupost
general de l’Estat i també renuncien a donar suport a les
esmenes que presenta l’oposició, el nostre grup en va presentar
una, 40 milions “para financiar convenio con la comunidad
autónoma de les Illes Balears en materia de ferrocarril”, vot
del Partit Popular, en contra. Tots en tenim, de papers.

Siguin valents, idò. Si no els interessa, no s’amaguin més
darrere excuses. Siguin valents i reconeguin que no tenen cap
interès ni un a acabar les obres del tren de Llevant. Parlin clar
i no embullin més la troca o, si el que afirmen és cert, posin-se
a fer feina per aconseguir el finançament necessari. N’hi ha
molta de feina per fer!, reprenguin el projecte, refacin allò que
hagin de refer, però posin-se a fer alguna cosa. No es conformin
amb això de no fer res que fan actualment.

El que se’ls demana a la moció són coses bàsiques,
elementals: el respecte a les lleis  de les quals ens hem dotat, el
respecte als convenis signats, que les Illes siguin tingudes en
compte als plans d’infraestructures de l’Estat, que es prioritzin
els projectes d’electrificació del tren a Mallorca i la finalització
del projecte de tren de Llevant, que es respecti el Pla director
sectorial de transports, aprovat durant la gestió de la Sra. Cabrer
com a consellera d’Obres Públiques.

Són propostes de sentit comú, les que planteja el Grup
Parlamentari MÉS en aquesta moció, que no es poden substituir,
Sr. Veramendi, per un simple “felicitam el Govern perquè fa el
que ha de fer”, perquè ja sabem que aquest govern sabia el que
havia de fer i per això faria el que havia de fer. Està clar que
sabien que el que venien a fer era no res i es pensaven que la
situació s’arreglaria tota sola. El que està fent el Govern
actualment en matèria de mobilitat i no res, és el mateix. 

S’ha posat en evidència que el principal tema pendent de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori en matèria
de mobilitat és el tren, és el transport ferroviari i ho continuarem
debatent i rebatent i repetint els arguments insistint-hi perquè el
Partit Popular no parla clar, no s’atreveix a anunciar que no fan
comptes continuar les obres i que ja li va bé poder donar les
culpes al conveni ferroviari, a l’herència rebuda. La qüestió és
mantenir les obres paralitzades, no escoltar ni a ajuntaments ni
a ciutadans organitzats en plataforma que esperen respostes
d’aquest govern i que no n’obtenen cap.

Els reclamam un cop més que no cometin la irresponsabilitat
d’abandonar unes obres a mig fer i per tant, deixar perdre la
inversió realitzada fins a aquest moment, que serà molta o poca
cosa, en tot cas és més el que hi ha fet que el zero en inversió de
la conselleria del Sr. Company i no ens posin excuses, per
festes, les seves, Sr. Veramendi, 80 milions adjudicats i
executats del metro sense cap finançament, més de 35 milions
per a obres d’emergència, per favor!, lliçons les mínimes del
Partit Popular, del partit del metro inundat! 
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Lliçons, vostè només ens en pot donar de demagògia i ens
en dóna una cada vegada que puja a aquesta tribuna. Menys
lliçons i més gestió, menys comèdia i més fer feina, menys
excuses i més resultats. No vaya tan sobrado, Sr. Veramendi,
no vaya tan sobrado!

Acabam parlant de mobilitat, en un sentit ampli. Al Pla
director sectorial de transports, un document molt interessant
per llegir i per veure el que deia el Partit Popular fa uns anys i
el que diu ara, hi trobam explicats els arguments per tenir una
política de mobilitat i no es resumeix d’una forma tan simple
com va voler fer el conseller l’altra setmana quan va comparar
un euro amb 13 i busques.

Hi ha molts d’altres factors a tenir en compte dels quals no
parlam i que en teoria es varen tenir en compte a l’hora de
redactar el pla, no només garantir la mobilitat de tots els
ciutadans, també per exemple una reducció d’emissions de
gasos.

El pla es marcava l’objectiu d’aconseguir el 25% dels
viatges mecanitzats en transport colAlectiu comptant amb
l’efecte mediambiental positiu, la contribució al compliment
dels objectius de Kioto o un paràgraf que trob molt interessant
del Pla director sectorial: “El nivell de saturació -cit literalment-
al qual arriben les principals vies de comunicació de les Illes
Balears recomana complementar les noves inversions amb un
impuls clar d’aquells mitjans de transport colAlectiu que
garanteixen gran velocitat comercial, màxima puntualitat,
elevada freqüència de servei, tarifes econòmiques, seguretat,
mínim impacte ecològic mediambiental”, etc. “El ferrocarril en
qualsevol de les seves variants, tramvia, metro lleuger, o
ferrocarril convencional és sens dubte el mitjà de transport
públic que millor s’ajusta a aquests nous requeriments de la
mobilitat interurbana”. Aquesta és la confiança que tenia el
Partit Popular en el ferrocarril i que ara ha desaparegut
completament.

En definitiva -i vaig acabant-, el debat no només és sobre si
el conveni és vàlid o no, que és tema al qual ens duen sempre,
sinó si s’ha de continuar amb la creació dels nostres corredors
ferroviaris a les Illes Balears, o faran vostès com en tantes altres
coses, en nom de la crisi, en nom de l’austeritat, abandonar
absolutament tota idea de país que ens haguem forjat?,
renunciar a ser un país millor, més modern, més innovador? 

Siguin valents i parlin clar. No continuïn amagant-se darrere
les excuses de sempre perquè ja no els queda credibilitat. 

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS, Sr.
Antoni Alorda, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, els he de confessar que realment sempre hi ha un
puntet, a més d’indignació, de malenconia quan un es troba
aquesta dificultat per reivindicar el que ens toca de Madrid, per
reivindicar-ho amb fermesa, més de 12 bilions de pessetes en
trenta anys gastats en tren, 46.000 milions els darrers vint,
25.000 milions els que vénen, són més de 70.000 milions
d’euros en tren, i el PP només sap parlar d’enrere i no sap veure
que les engrunes que hi hem gastat fan rialles, rialles. Ara
veurem qui votarà a favor, Sr. Veramendi, d’aquesta proposta,
perquè la proposta de donar suport som nosaltres.

Vostè què em diu que donen per bo el que fa el Govern? No
m’ha escoltat, no m’ha escoltat. És a dir, no demanen inversions
estatutàries, és la mínima diligència, no les demanen, i vol que
li diguem que el Govern ho està fent molt bé? El Sr. Conseller
dóna per bo que no li donin ni un cèntim 2012-2013 i  considera
que nosaltres hem d’aprovar al Parlament que ho fa molt bé, que
hem de fer mamballetes? Quina diferència amb Galícia, Sr.
Veramendi, quina diferència amb com han defensat el conveni
de carreteres!

És veritat que estam dient moltes coses semblants i a
vegades sembla que reiteratives, però alerta en tots els debats,
perquè es poden mantenir els mateixos arguments rebus sic
stantibus, si no canvia res, i almenys hi ha una variable que
canvia contínuament, que és el temps. Ja fa dos anys que hi són,
aquest tems no l’arriben a tenir present a l’hora de posar ajornar,
posar al dia els discursos, continuen parlant de l’any sant, és
avui de què han de parlar. Ens han de parlar del que estan fent,
99, 2009, 2010, 2011, han arribat 140 milions d’euros en
inversions ferroviàries, torni a embullar el que vulgui, ja, Sr.
Veramendi, són 140 milions d’euros que són a Palma, són a
Palma i, si no hi són, els han malversat, són a les entrades del
Govern, 140 milions d’euros, i vostès no els troben i nosaltres
els trobam insuficients, però, què faran a partir d’aquí?, zero?

Em diu “el seu tren de Llevant” -el seu tren de Llevant-, el
del pla director?, que estava a l’any 2006, el 2006 era un bon
pla, era del Partit Popular, ho aprovaven en totes les mocions,
ho han aprovat a plens, ho han aprovat aquí, ho han aprovat
arreu i l’any 2008 ja estava obsolet?, en quin moment és que el
tren de Llevant es converteix en el nostre tren?, en el "seu
tren”?, quan és que ha desaparegut del pla director vigent?,
perquè jo l’hi conec, és allà, perquè resulta que el Sr. Conseller
destrossa tot el tren i ho fa amb arguments, per cert, quan diu
que costa 13,5... despeses per a cada viatger, parla del metro
sobretot. És el metro el que destrossa totes les xifres, que no?,
ens retam a discutir els números del metro i els números del
tren? En voler! És que no hi ha color!, no hi ha color, però
vostès volen fer el metro a Son Espases. Vostès volen fer el
metro a Son Espases, veuran com es dispararan aquests números
perquè els números del tren són bastants bons. Els que
destrossen aquesta relació són els del metro. 

I jo no he parlat ni en contra del metro ni he parlat en contra
de l’AVE -ni he parlat en contra de l’AVE- ni he parlat en
contra de cap inversió ferroviària, dic que si hi són, que n’hi
hagi per a tothom, Sr. Veramendi, no ho confongui. Home!
Trob que amb dos correpassadissos a la península, per ventura,
podria fer-ne tres. Per ventura no importa que en facin tants, de
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passadissos, el mediterrani, sí. Ara, vostès els volen fer tots?
Vinga, facin-los, però llavors no ens diguin que no poden acabar
l’electrificació de Mallorca, però per l’amor de Déu! I Menorca
i Eivissa, efectivament, també existeixen.

L’autobús, eficiència?, si l’únic que han fet ha estat llevar
freqüències, llevar freqüències i pujar els preus i s’han aprofitat
afortunadament de la feina de contingut que s’havia fet en
l’anterior legislatura. Per cert, 9 milions, més de 9 milions i mig
el 2007; 9.800.000 el 2008; 9.200.000, el 2009; 9 milions i mig
el 2010... bé, les seves dades, les seves, consorci de transports,
la memòria del consorci de transports feta el juny de 2012, sap
què diu?, juny de 2012, més de... 9 i mig d’usuaris del transport
en autobús. Bé, i ara vostè em surt que són 8, d’on ho han tret?,
on les han penjat?, on està el d’INE?, on està la dada
d’IBESTAT?, si sempre hem superat els 9 milions de passatgers
en autobús. S’inventen els números per dur aquí una polèmica.

Per cert, permeti’m que els debats i els continguts de les
intervencions als quals nosaltres volem cenyir-nos, ho tractem
qui té la iniciativa, però bé, en tot cas, tracti'l, en parlarem
d’autobús totes les vegades que facin falta, de les dades falses
que ha donat el conseller. 

Per cert, a Menorca, Eivissa i Formentera, ja que vostè vol
ampliar l’abast de la interpelAlació, tengui-les molt en compte
perquè realment el que estan fent en el transport públic en
aquestes illes és insofrible i, per tant, convé que hi hagi un canvi
immediat en la política de transport a les altres illes.

En tot cas, ens deia el Sr. Veramendi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta, que ara es veurà qui dóna suport a la
reivindicació davant l’Estat, llegeixin el que diu, que apliquem
la Llei de règim especial, que demanem l’aplicació de l’Estatut,
vostès votaran en contra d’això i em duen una esmena parany
només per dir tan bé com ho fa el seu govern?

Miri, ja ocupen la meitat o més del tema de control al
Govern per dir-li tan guapo com és el Govern, el Sr. Conseller
que deia que pegaria... com era?, una coça al pandero, la paraula
era pandero, no?, a tots els que li fessin preguntes inútils...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, vol acabar, per favor?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...només contest al Sr. Veramendi, això és el que ens va dir i
només contest al Sr. Veramendi!

Crec que convendria que començassin a respectar les
iniciatives que prenen els altres grups, mirar-les amb respecte i
a veure si és veritat que feim aquesta pinya que deia el Sr.
Veramendi, perquè avui em tem que no començarem. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim ara a la votació. Sr. Alorda, vostès accepten
l’esmena del partit socialista? D’acord.

Faríem votació... volen fer votació separada de punts? 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, Sra. Presidenta, nosaltres demanaríem votació separada
del punt 6 de la moció original del PSM.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Si els sembla començam..., votaríem la moció del
PSM, tota la moció excepte el sisè, amb l’esmena incorporada
del PSOE si volen, amb l’esmena incorporada del PSOE,
d’acord.

Començam les votacions, idò. Votam.

Queda rebutjada per 31 vots en contra i 25 vots a favor.

Ara procedirem al punt sisè que havien de votar a part.
Començam. Votam.

Queda aprovat per unanimitat, per 56 vots a favor. 

IV. Compareixença del conseller de Salut, Família i
Benestar Social per tal de retre compte del compliment de
la Proposició no de llei RGE núm. 2578/11, relativa a
cobertura de les despeses dels desplaçaments dels malalts
de les illes menors que precisen rebre atenció sanitària fora
de la seva illa de residència (escrit RGE núm. 1077/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista).

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença del conseller de Salut, Família i Benestar Social
per tal de retre compte de l'acompliment de la Proposició no de
llei RGE núm. 2578/11, relativa a cobertura de les despeses dels
desplaçaments dels malalts a les illes menors que precisen rebre
atenció sanitària fora de la seva illa de residència, que ha estat
solAlicitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant l’escrit
RGE núm. 1077/13.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Cristina Rita, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, Família i
Benestar Social, com recordarà o sabrà dia 28 de setembre de
2011, a la Comissió de Salut d’aquest parlament es va aprovar
una proposició no de llei del Grup Popular en els següents
termes: primer, s’instava el Govern de les Illes Balears a
estudiar i valorar l’actual sistema de cobertura de despeses de
desplaçament dels malalts residents a les illes, que precisen
rebre atenció sanitària fora de la seva illa; segon, s’instava
també a determinar si aquest sistema era el més adequat i eficaç
per donar resposta a aquesta necessitat; i en tercer lloc, s’instava
a aplicar uns criteris de funcionament per garantir aquests
desplaçaments i el pagament de les despeses que provocaven,
tant a les persones que precisaven d’assistència sanitària, com
també als seus acompanyants.

I hem demanat la seva compareixença perquè ens expliqui
quines passes ha donat el Govern per al compliment d’aquesta
proposta que s’havia fet, com he dit, pel mateix Grup Popular
i que va ser aprovada en Comissió de Salut. Nosaltres ens vam
abstenir perquè malgrat sempre pensam que les coses són
millorables, que es poden fer millor, en aquest cas pensàvem
que el sistema era bo i que el problema no era el sistema que
s’aplicava, sinó que hi havia problemes de tresoreria, uns
problemes que encara creim que existeixen. Desconeixem, per
tant, si ja s’han estudiat com deia la proposta i s’ha valorat
aquest sistema de cobertura de les despeses que s’utilitzava i si
ja han determinat què és el més adequat i eficaç per donar
resposta a aquesta necessitat; però nosaltres el que pensam, del
que ens hem adonat és que els criteris de funcionament per
garantir els desplaçaments i el pagament de les despeses que
provoquen en realitat no han canviat i que la situació continua
sent molt precària. 

La situació actual que nosaltres coneixem, perquè ens ho
han dit les persones que són protagonistes, és que si bé les
agències de viatge ara es fan càrrec dels bitllets dels malalts, les
despeses que provoquen aquests viatges, és a dir, les dites,
menjar, estada, taxis, desplaçaments, etc., no es paguen.
Simplement no es paguen, no es paguen des de 2011. I aquelles
persones que, per tant, van haver d’avançar el bitllet també quan
hi va haver el problema amb les agències de viatges l’estiu del
2011, encara no han cobrat allò que se’ls deu, quantitats que en
alguns casos arriben fins a 4.000 euros, que nosaltres sapiguem.

S’ha de dir que els malalts ja estaven un poc acostumats, els
malalts de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, estan un poc
acostumats a cobrar amb retard les dietes d’aquests
desplaçaments, perquè açò ha passat sempre. També quan
governava el PP en anteriors ocasions i en èpoques de vaques
grosses per al Govern, en què no hi havia l’actual dèficit, sinó
que hi havia superàvit, es dissenyaven òperes, es feia una
televisió nova, una televisió pública, es dissenyava un Palma
Arena, etc., en aquell moment també hi havia retards en el
cobrament de les dietes dels malalts, perquè l’administració mai
no ha estat una pagadora massa puntual. Però ara, que els
malalts de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, hagin de
suportar damunt les seves esquenes el que costen els
desplaçaments dels avions, més les dietes dels desplaçaments
durant un any i mig, pensam que és més del que és raonable i
que no totes les famílies ho poden afrontar.

Aquesta compareixença la podrien haver solAlicitada fa
molts de mesos. De fet, el mes de maig del 2012 ja era evident
que tornava haver-hi dificultats, perquè les agències de viatge
van rompre el conveni novament. Però amb les agències es va
més o manco solucionar, es va solucionar relativament el
pagament del deute i van arribar a un acord amb la consellera
Castro. Aquesta diputada en aquell moment va presentar una
pregunta amb resposta escrita que no va ser contestada. I el
diputat Sr. Nel Martí també va formular una pregunta oral en el
plenari de finals de maig, que sí va ser contestada per la
consellera Castro i que va dir que -entre cometes- no toleraria
que cap més malalt hagi d’avançar els doblers per pagar els
bitllets, perquè tots els ciutadans de les Illes han de tenir els
mateixos drets i no pot ser que els ciutadans d’Eivissa, de
Menorca i de Formentera no tenguin els mateixos drets que els
pacients de Menorca. Paraules textuals.

I passa l’estiu i passa la consellera Castro, passa també el
conseller Mesquida. I és el mes de novembre, quan vostè, Sr.
Sansaloni, ja és conseller, quan en aplicació del Reglament
d’aquest parlament, aquesta diputada va formular oralment en
Comissió de Salut aquella pregunta que no va ser contestada el
mes de maig. I vostè molt amablement em respon que sí que és
veritat, que hi ha hagut problemes de pagament puntuals, que
s’han resolt en el termini més breu possible, que han estat
dificultats de tresoreria que ha passat la comunitat autònoma i
crec que no és res de nou -diu textualment- i que ja s’han cursat
les OP corresponents, però que desconeixen els criteris de la
Direcció General del Tresor per fer els pagaments. 

Aquests problemes, Sr. Sansaloni, no són puntuals.
Efectivament, tenir dificultats de tresoreria no és nou a les
administracions. L’anterior govern també les va tenir, sobretot
quan ja dúiem un parell d’anys de crisi. Però si en el mes de
novembre em va dir que desconeixia quins eren els criteris de
la Direcció General del Tresor per fer els pagaments, voldria
que ara m’expliqués si ara ja els sap. La Sra. Barceló va rebre
la setmana passada dues respostes escrites a les seves preguntes
sobre el calendari d’aquests pagaments i diuen que la tresoreria
de l’ib-salut paga assíduament a les agències de viatges -llegesc
textualment- i que paga als ciutadans segons les possibilitats. A
mi em perdonarà la meva ignorància, Sr. Conseller, però no ho
acab d’entendre, perquè "assidu", segons el diccionari és
freqüent, puntual, perseverant, i açò no sembla que hagi estat
així. El retard en el pagament a les agències, ara mateix,
demanat ahir capvespre, és de set mesos. I el mes de gener per
exemple es va pagar una part del mes de maig o sigui que ni tan
sols els mesos complerts.

Per tant, jo necessit o necessitam que vostè ens expliqui què
està fent la seva conselleria per solucionar aquest problema,
perquè jo el vull informar que les persones que varen haver
d’avançar aquells doblers dels avions de l’any 2011 continuen
ara sense cobrar, com he dit, i que els que ara no han d’avançar
els bitllets perquè són les agències les que estan aguantant una
altra vegada el deute, no cobren les dietes que els corresponen.
Miri, les malalties no miren a qui ataquen. Per tant, n’hi ha que
açò no els suposa més que una contrarietat, però n’hi ha d’altres
a qui els suposa molt. N’hi ha que s’han endeutat per mor de la
seva salut o la del seus familiars. S’han endeutat per coses que
els ciutadans i les ciutadanes que viuen a altres territoris els
surten gratis. 
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Sr. Conseller, a mi em consta que vostè tot açò ho sap
perfectament, perquè jo mateixa, cada vegada que tenim ocasió
de veure’s en comissions, li coment açò. Però ara el que
necessitam ja són solucions, que ens digui si complirà amb
aquella proposició no de llei que es va aprovar en aquest
parlament i que si no la pot complir que ens digui què farà a
canvi.

Res més. Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del conseller de Salut, Família i Benestar
Social, Sr. Martí Sansaloni, per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. L’esperit
d’aquesta proposició no de llei que vostè ha resumit aquí els
acords, els tres punts d’acord, eren facilitar l’accés a tots els
ciutadans que necessitassin ser desplaçats a rebre assistència
sanitària a l’hospital de referència o fins i tot a ser desplaçats a
la península, que en aquells moments com vostè diu, això es va
presentar el mes d’agost de 2011, i en aquells moments hi havia
fortes tensions i fins i tot hi va haver suspensió a l’hora de
l’emissió de bitllets i hi va haver pacients que varen haver
d’anticipar doblers, com vostè bé ha recordat. Jo li vull dir que
la situació -i ho faré molt breument-, la situació en la qual ens
hem d’emmarcar en aquell moment radica en la carta que va
enviar el director general del Servei de Salut, de 15 de juny de
2011, no era un director general del PP, el decret de
nomenament dels directors generals nous era de 23 de juny,
deia: “amb aquest carta us comunic la intenció del Servei de
Salut, -la intenció, la darrera setmana que està nomenat-, amb
aquest carta us comunic la intenció del Servei de Salut de les
Illes Balears de denunciar l’acord de colAlaboració subscrit pel
Servei de Salut i l’Agrupació Empresarial d’Agències de
Viatges de les Balears, el proposat dia 15 de gener de 2010".

Això, Sra. Diputada, permeti'm, és una irresponsabilitat
deixar una herència tan enverinada, i per què?, perquè els
impagaments, com vostè ha dit, són d’abans i d’ara, de moments
de crisi i de moments de bonança, però allò ideal és apostar pel
diàleg i no denunciar una intenció els darrers dies en què s’està
en la responsabilitat d’un càrrec. Això no facilita gens la
negociació posterior a qui entra i ens va abocar a la situació que
ens va abocar. De llavors ençà i amb un bon diagnosi de la
situació, es va aconseguir temporalment aprovar un conveni
amb l’empresa Air Nostrum, per tal de desplaçar els pacients,
donant 32 bitllets a determinades freqüències, per tal que
poguéssim estabilitzar la situació i continuar negociant amb la
Federació d’Agències de Viatges, amb AVIBA, i donar una
solució relativament ràpida i que fos definitiva. Aquest conveni,
que vull agrair a la companyia Air Nostrum, va ser un precedent
que no havien tengut encara aquestes illes.

Amb AVIBA vull dir que des de llavors ençà hem firmat un
conveni per a l’expedició de passatges per a pacients i
acompanyants entre illes i/o península per rebre l’assistència
sanitària. Aquest conveni va ser signat, com dic, després
d’aquesta situació puntual, aquest conveni tenia una vigència de
tot el 2012 i, com li diré posteriorment també, s’ha renovat.
Això es possibilita gràcies al diàleg, el fer feina conjunta i a no
incendiar, com ho va fer aquesta carta a què he fet referència en
el primer moment, perquè aquestes herències enverinades
després no ens han de legitimar a fer política.

Després també vàrem signar un conveni per tal d’afavorir
l’allotjament d’aquests pacients i els seus familiars que s’han
desplaçat a l’illa de Mallorca o a la península. I com li deia,
actualment i a causa d'aquesta situació tan catastròfica, les
agències de viatges han signat mitjançant AVIBA la pròrroga
que és vigent durant tot aquest 2013 i amb unes quantitats
suficients per tal de continuar emetent els bitllets d’avió per
desplaçar els pacients i per tal de l’allotjament d’aquests
mateixos pacients, quan així les seves circumstàncies sanitàries
i mèdiques ho requereixin. Però no només això, sinó que també
la pràctica habitual que mantenim de desplaçar especialistes per
evitar que s’hagin de desplaçar els pacients i reben assistències
a la seva illa, l’hem formalitzada amb dues propostes de suport
de l’hospital de referència cap a Can Misses i cap a Menorca. 

Com li dic, ni la situació respecte de les agències de viatges
possibilitava una atenció com la que vostè ha manifestat aquí,
sinó que a començament d’any s’ha signat la pròrroga per donar
viabilitat a aquests convenis d’emissió de bitllets i d’allotjament
per tal que no s’hagi de bestreure. 

Li puc donar també referències del total de pacients
traslladats durant l’any 2012. Les xifres resultants són molt
semblants a les de 2011. És cert que s’han desplaçat menys
pacients, perquè s’han desplaçat un total de 23.763 pacients,
però hem de tenir en compte que a aquests 23.763, s’hi han de
sumar totes aquelles consultes que s’han fet a les diferents illes,
com són els 1.563 pacients que han evitat ser desplaçats des de
Menorca a Mallorca i des d’Eivissa a Mallorca i que es
distribueixen entre les especialitats de traumatologia infantil,
neurocirurgia, que varen ser de 379 a l’Hospital Mateu Orfila i
197 a l’Hospital de Can Misses; a traumatologia infantil eren
145; 574 consultes d’immunologia; 165 consultes de cirurgia
pediàtrica i 103 de cirurgia plàstica. Per tant, és una variabilitat
inferior a 1.000 desplaçaments la que vàrem tenir entre 2011 i
2012.

I també li vull dir que aquest govern té ben present que allò
que se deu s’ha de pagar i per tant, allò que deguem als pacients
que hagin bestret o les dietes que escauen en aquest cas, se
pagaran en la mesura de les possibilitats. I l’important, minvant
la despesa com es va manifestar durant la compareixença de la
setmana passada, minvant la despesa del Servei de Salut en
general, aquesta gent pot ser més optimista perquè cobrarà
abans, ja que la quantitat total a pagar és menor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció en torn de rèplica per part del Grup Parlamentari
Socialista Sra. Cristina Rita, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. Conseller. Bé, vostè ens explica una altra
vegada l’herència rebuda i el conveni que es va denunciar uns
dies abans per la Direcció General de Salut amb les agències. El
que no ha explicat és per què va passar açò i era perquè hi havia
un problema puntual de tresoreria, no es pagaven les agències
i, per tant, les agències havien deixat de donar servei. I per açò
se va denunciar el conveni.

Què van fer vostès quan van entrar? Res, durant sis mesos
no van fer res més que estar pendents del desastre que se’ls
venia a sobre de malalts que havien de pagar. No van negociar
un nou conveni, pensi que eren cinc dies de diferència que hi
havia de quan vostès van entrar i vostès no van negociar un
conveni, no van negociar cap conveni fins al cap de sis mesos.
I açò va provocar el que va provocar.

Quant a desplaçaments d’especialistes i de persones... Ah,
i el conveni que hi havia amb les agències, amb el PSOE ja hi
havia aquest conveni de les pernoctes, açò ja existia, no és una
cosa nova seva. Açò ja existia en el conveni amb les agències.
Però qui són els que demanen poder dormir? No es pensi vostè
que n’hi ha massa, perquè a les agències que jo he demanat, els
malalts no demanen allotjament perquè ja saben que en el
trobaran, que les agències no els el donaran. No senyor, aquests
s’estan cercant la seva vida. El més normal és que es facin
desplaçaments, perquè no hi ha aquest servei a les illes, per a
radioteràpia i aquestes persones van i vénen cada dia, que jo
me’ls he trobat dins l’avió, per no haver de pagar l’estada, o
s’espavilen a pisos d’altra gent. Que hi ha menys
desplaçaments? Clar que n’hi ha menys perquè hi ha gent que
no els pot pagar. I els desplaçaments d’especialistes nosaltres ja
ho havíem posat, tampoc no és cap novetat.

Però jo el que he volgut, Sr. Conseller, quan he presentat
aquesta iniciativa, no era retreure a aquest govern que s’havia
omplert la boca que arreglaria la situació i que tot era culpa de
l’herència rebuda i que amb la seva bona gestió, de què tant
presumeixen, arreglarien el problema de manca de liquiditat i
tresoreria, és que en realitat açò no ha passat i que ara estam
pitjor de com estàvem. A finals de legislatura hi va haver un
problema de tresoreria, efectivament, problema que es veu que
encara no s’ha solucionat. 

Nosaltres l’únic que volem és que els malalts de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera puguin anar al seu hospital de
referència en igualtat de condicions que qualsevol altre habitant
d’aquestes illes, com li he dit, o de la península. Però aquí tenim
una qüestió que és de discriminació, que és el que jo li vull dir,
i és un tema molt sensible perquè afecta la salut. I és per açò que
continuarem duent aquest tema en aquest parlament fins que no
se solucioni.

L’encara vigent Llei orgànica de sanitat pública, diu a
l’article 12 “els poders públics orientaran les seves polítiques de
despesa sanitària en ordre a corregir desigualtats sanitàries i a
garantir la igualtat d’accés als serveis sanitaris públics en tot el
territori espanyol, segons el que disposa la Constitució”. I la
nostra llei de salut, la Llei 5/2003, quan defineix els principis
informadors, l’article 3 diu que “serà l’equitat i la superació de
les desigualtats territorials i socials en la prestació dels serveis,
donant prioritat a l’eficiència social i afavorint els colAlectius
més desprotegits”, açò és el que demanam, és una qüestió de
justícia. El dèficit públic d’aquesta comunitat no és pot suportar
sobre els malalts, vostè sap on van les persones aquestes que li
he dit? Van a qualsevol banda, a pisos d’amics, a pisos que posa
ASPANOB, etc.

Bé, en realitat jo li volia dir açò i que acompleixi aquesta
resolució, que nosaltres no vam aprovar perquè consideràvem
que el sistema era bo, però que si vostès consideren que no és
bo, facin un altre sistema, que no l’han fet tampoc, estam amb
el mateix sistema que va fer el Partit Socialista, i vostès, si ens
acusen a nosaltres de no pagar, doncs vostès tampoc no paguen.

I no em parli vostè de dèficits fets per l’anterior Govern
perquè jo també li diré els dèficits que ens va provocar l’anterior
Govern, miri, el 2007, el 2007, quan nosaltres vam entrar a
governar aquí, sap quin dèficit de pagament de metges de sanitat
hi havia, de nòmines? 55 milions, 55 milions que nosaltres vam
haver d’assumir el 2008. Vull dir, açò és normal en el Govern,
però no, vostès, mentre ens tiren en cara aquestes qüestions
durant un any i mig ja, no solucionen els problemes dels
malalts, i açò és el que li deman, que solucioni els problemes
dels malalts, que no m’expliqui ja més coses, ja me les va
explicar durant sis mesos, em sembla bé, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, ha d’acabar.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... però després de dos anys ja em sembla massa. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica del conseller de Salut, Sr. Martí
Sansaloni, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. No, jo
l’únic que feia era contextualitzar aquesta proposició no de llei
en el temps en què es va presentar, i no és que vulgui culpar de
l’herència rebuda, sinó, simplement, dir que la darrera setmana
prendre aquesta iniciativa per deixar una herència enverinada,
em sembla poc responsable per qui dirigia la Conselleria de
Salut aquell moment o per qui va signar la carta com a director
general. Crec que això no facilita les coses a qui entra quan qui
entra, entra dia 23 de juny i aquesta carta se signa dia 15 de juny
i surt l’endemà del Servei de Salut.

Estic content que reconegui que hi havia problemes de
tresoreria en el seu moment a l’hora de pagar aquests convenis
que es varen signar amb les agències de viatge i que, a més, li
afegiré que la situació diversos mesos després i fins al dia
d’avui no ha millorat quant als indicadors econòmics. Li
repetesc que el que es deu s’ha de pagar i aquest govern vol
complir amb aquest pagament.

I el que també voldria remarcar és que aquest govern sí que
ha fet passes per tal d’afavorir l’equitat i l’accessibilitat dels
ciutadans, ja sigui mitjançant la signatura de convenis, com dic,
per donar compliment tant a la proposició no de llei com a
aquests principis d’equitat i d’accés, mitjançant els convenis
d’allotjament i de desplaçaments amb les agències de viatge,
però no em digui que no vàrem fer res durant sis mesos, perquè
resulta que aquest conveni amb AVIBA es va signar dia 14 de
febrer de l’any següent i resulta que hi havia hagut un conveni
de temporada amb l’Air Nostrum del qual n’hi he fet menció, i
per tant els sis mesos aquests varen ser mesos de negociació
amb AVIBA i de tenir aquest impasse mentre, com ja he dit a
la meva primera intervenció, trobàvem aquesta solució.

Li repetesc, allò que el Govern deu sap que ho deu i ho ha de
pagar en la mesura de les possibilitats i de la manera més
immediata possible. Aquest és el compromís del conseller de
Sanitat i del Govern en general.

El que li vull o li he intentat explicar és que les xifres de
pacients atesos, ja sigui desplaçats o ja sigui mitjançant també
aquests convenis de colAlaboració entre l’hospital de referència
de les especialitats que li mencionat, han suposat que els 27.000
desplaçaments equivalen als 26.000 desplaçaments en termes
comparatius, com podia ser 2011 i 2012. I per tant, el que li vull
manifestar de forma clara és que aquest govern ha de pagar, en
concepte de dietes, a aquells que se’ls deu i el que hem de fer és
tots intentar fer feina per tal de no crear alarmes socials i no
crear problemes on no hi són perquè en aquests moments, com
li he dit, s’han renovat aquests convenis de colAlaboració amb
les agències de viatges que donen vigència al trasllat i a les
estades per a tot el 2013.

Per tant, en aquests moments problema amb aquesta qüestió
no n’hi ha. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

V. Proposició no de llei  RGE núm. 6210/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència i
bon govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6210/12,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
transparència i bon govern.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per a la defensa
de la proposició no de llei, la Sra. Margalida Prohens per un
temps de deu minuts. Té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam, una vegada més, en
aquest plenari davant una iniciativa per parlar de transparència
i bon govern, ja vam veure una interpelAlació la setmana passada
del Grup Socialista, que derivarà en el debat de la moció la
propera setmana; vam tenir també una compareixença, a petició
pròpia, del conseller a la Comissió d’Assumptes Institucionals
per aclarir els aspectes que es modifiquen i milloren de l’actual
Llei del bon govern de la nostra comunitat.

I avui tenim una iniciativa del Grup Popular que consta de
tres punts: 1.- Donar suport al Govern de l’Estat en la tramitació
de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon
govern que en aquests moments es du a terme. 2.- Instar el
Govern a adaptar les lleis de bona administració i bon govern al
nou marc jurídic que contemplarà aquesta llei estatal i que
tendrà repercussions directes a totes les comunitats. I 3.- Instar
el Govern a dur a terme les modificacions tècniques adients per
tal que l’actual llei del bon govern pugui tenir un compliment
efectiu, corregint totes les incoherències, incorreccions
tècniques i jurídiques que ja s’han explicat en diverses ocasions.

I els he de dir que a un moment en què els polítics i la
política es troba dins les principals causes de preocupació dels
ciutadans, que la desafecció cap als polítics és evident i que
aquesta afecta tots els partits per igual; independentment
d’ideologies o colors, crec que hauríem de ser capaços de parlar
de transparència i de bon govern des de la tranquilAlitat, la
claredat i sense cercar polèmiques interessades que hem vist les
darreres setmanes, per tal d’embullar una ciutadania aprofitant,
de manera malintencionada, que la gran majoria dels ciutadans
no llegiran amb detall les modificacions a la llei actual que
proposa el Govern.

Per això avui, a més de parlar de transparència a nivell
estatal, com proposa aquesta iniciativa, i els seus efectes sobre
la llei autonòmica, molt em tem que també haurem de posar
blanc damunt negre per centrar el debat i fugir, com he dit, de
polèmiques interessades. I és una llàstima, perquè de veres crec
que ja que posam a l’ordre del dia de l’agenda parlamentària
qüestions com la transparència, la bona administració o la lluita
contra la corrupció, aquestes ens haurien de servir per acostar la
nostra tasca com a servidors públics als ciutadans, i fer de la
transparència no una finalitat en si mateixa sinó un mitjà, perquè
els ciutadans tornin a confiar en els seus representants públics,
independentment de colors i interessos polítics, i treure d’aquest
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sistema tots aquells que se’n vulguin aprofitar per a un benefici
personal.

I el cert és que en aquests moments aquest debat l’està
liderant al Congrés dels Diputats el Partit Popular, mitjançant la
tramitació d’aquesta iniciativa parlamentària, que ben segur
comptarà amb aportacions de tots els grups per poder-se aprovar
amb el màxim consens, ja que fins a aquests moments Espanya
no comptava amb cap norma específica que assegurés la
transparència del Govern i les institucions i que els obligui a
rendir comptes davant els ciutadans.

Si bé és cert, com hem dit, que la llei es troba en tramitació,
coneixem ja els punts bàsics. Totes les administracions tendran
l’obligació de publicar tota la informació relativa a la gestió dels
doblers públics. S’aprovarà, per primera vegada, amb rang de
llei, un codi del bon govern destinat a totes les administracions.
Es reforçaran les sancions contra el malbaratament i la mala
gestió dels recursos i es fixarà un barem sobre les retribucions
d’alts càrrecs. I els ciutadans podran participar directament en
l’elaboració d’aquesta llei, una llei que es vol estendre a partits,
sindicats, patronals i entitats que es financen essencialment amb
fons públics i que anirà acompanyada d’altres mesures que ja ha
posat en marxa el Govern d’Espanya en la lluita decidida per a
la regeneració democràtica i contra la corrupció, contra la Llei
de finançament de partits polítics, la reforma del Codi Penal o
del Pacte Anticorrupció, pacte que ja va solAlicitar, per cert,
quan era a l’oposició al Congrés dels Diputats.

Ambdues lleis, l’estatal i l’autonòmica, comparteixen
paralAlelismes obvis i punts que s’han d’adaptar al marc estatal,
reforçar-los, adaptar-los o corregir-los. Compartim bàsicament
el mateix objectius d’ambdues lleis de millorar la transparència
de l’activitat pública i reconèixer i garantir el dret dels ciutadans
d’accedir a la informació i establir les obligacions del bon
govern; ambdues recullen aspectes com l’accessibilitat, l’impuls
de l’administració electrònica, la simplificació administrativa,
la transparència, els principis de bon govern, l’avaluació de
polítiques públiques amb la creació d’oficines d’avaluació que
la llei estatal dotarà de competències.

Voldria fer un breu esment a la simplificació administrativa,
ja que és un dels principals aspectes de la modificació que es du
a terme de la llei autonòmica i que, de manera sorprenent, la
portaveu del Grup Socialista, en comissió, va dir que els
ciutadans no demanaven simplificació, sinó transparència, com
si les dues coses fossin excloents; quan la realitat és que no pot
existir transparència si hi ha un excés de càrregues
burocràtiques i documentals, quan feim lleis carregades de
conceptes poc clars o plenes de duplicitats. Perquè hi hagi
transparència necessitam una legislació i una estructura
administrativa al servei dels ciutadans i no uns ciutadans al
servei de l’administració. I aquí hi ha els pilars bàsics de
l’avantprojecte de reforma de llei del bon govern, aclarir
conceptes que quedaven poc clars, corregir les incoherències
tècniques i jurídiques i eliminar totes aquelles duplicitats que ja
venen recollides a la normativa pròpia, com la Llei de
contractes, la Llei del sector públic, la Llei de subvencions o la
Llei d’incompatibilitats, creada, per cert, aquesta llei el 96 per
un govern del Partit Popular.

És totalment fals que es rebaixi la transparència, ja que es
remet a aquestes lleis de les quals no es toca ni una coma i, a
més, com veim ara, s’adaptarà a la nova llei estatal.

Com veuen, nosaltres creim en la filosofia d’aquesta llei que
es va aprovar la passada legislatura, creim en el seu fons, crec
que fins i tot hi creim més que vostès, ja que avui presenten una
esmena per instar el Govern a presentar una nova llei de
transparència, una nova llei que substitueix la que vostès van
fer. Tan poc els agrada? És cert que ja hem dit que és una llei
d’impossible aplicació en els aspectes que ja hem comentat,
però les correccions que es duran a terme permetran
precisament la seva aplicació efectiva, sense necessitat de
canviar-la per una altra; correccions que estic convençuda que
vostès haurien hagut de fer si haguessin tengut la responsabilitat
d’aplicar-la, perquè, per mor del moment en què es va aprovar
és cert que no van tenir possibilitat de posar-la en pràctica i
comprovar com funcionava. El paper ho aguanta tot, però
després l’hem d’aplicar al dia a dia del Govern. Per tant, no
siguin tan durs amb vostès mateixos, sabem que van cometre
errors amb aquesta llei, però els podem rectificar.

Així que jo els demanaria que no surtin avui aquí amb el
mateix mantra que han anat repetint les darreres setmanes, que
ja els va explicar el conseller, article per article, en què consistia
cada modificació; que el projecte de llei continua el seu camí,
que s’ha fet l’exposició perquè s’hi puguin fer alAlegacions, cosa
que, per cert, no van fer vostès; la tramesa al Consell Consultiu,
cosa que tampoc no van fer; com tampoc no van passar pels
Serveis Jurídics de Presidència. Ara s’estudiaran i
s’incorporaran algunes d’aquesta vintena d’alAlegacions i
després iniciarà el seu tràmit parlamentari, perquè tots els grups
la puguem millorar mitjançant les nostres aportacions que, com
també ha dit ja el conseller, estam oberts a arribar a punts
d’acord perquè surti una llei el més consensuada possible.

Ara bé, deixin de llançar aquest missatge catastrofista sobre
aquesta avantprojecte, deixin d’aprofitar unes modificacions
tècniques per fer partidisme en la línia com ho han fet també
amb altres modificacions legislatives que ha aprovat aquest
govern i que, com es veu mesos després, no han estat la fi del
món ni la fi de res del que vostès van pronosticar. Deixin de
jugar a la confusió amb la ciutadania i deixin de fer un ús
purament de màrqueting i de maquillatge de la transparència.
Puguin al carro que lidera el Govern d’Espanya del Partit
Popular i demostrin on s’ha de fer, que és aquí, al Parlament i
al Congrés dels Diputats, que creuen en la transparència, que
creuen en el bon govern i que estan disposats a fer una passa
més.

Crec que la ciutadania ens agrairà en aquests moments a tots
una mica de seriositat i rigor en el nostre discurs. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar les
esmenes RGE núm. 1511, 1512, 1513 i 1514/13. Intervé la Sra.
Pilar Costa, per un temps de deu minuts. Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Voldria començar aquesta intervenció dient dime de lo
que presumes y te diré de lo que careces, perquè la Sra.
Prohens...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... ens ha estat parlant aquí durant deu minuts del que no tenim
en aquesta comunitat, no tenim ni transparència i no tenim un
bon govern.

Per això, des del Grup Socialista, hem presentat quatre
esmenes a aquesta proposició no de llei del Partit Popular
perquè entenem que de transparència només en té el títol. Si
estudiàssim aquesta proposició no de llei de forma separada i
independent de la modificació que ja ha iniciat el Govern sobre
la Llei de bon govern, podríem pensar que la iniciativa del Grup
Popular és inofensiva, fins i tot ben intencionada. Però clar,
aquesta proposició no de llei es va presentar el mes de juliol de
l’any passat, quan el Partit Popular encara, o el Govern del
Partit Popular, encara no havia fet públiques les seves
intencions de modificar la Llei de bon govern de l’any 2011, i
entenem que el contingut de la PNL del Partit Popular, a dia
d’avui no té cap sentit quant que diu que la llei autonòmica de
bon govern s’ha d’adaptar a les previsions, a la futura llei estatal
de transparència, que ara mateix s’està tramitant en el Congrés
dels Diputats. És del tot impossible a dia d’avui que la nostra
llei s’adapti a una futura llei estatal quan a aquesta encara li
queda un llarg recorregut de tramitació, perquè haurà de passar
al Senat i després haurà de tornar al Congrés, i no sabem com
quedarà finalment. Però, encara que ho sapiguéssim, creim que
el Govern de les Illes té prou autonomia i autogovern per decidir
quin model de transparència i de bon govern vol, no només té la
possibilitat sinó que ho hauria de fer, perquè la llei estatal ens
marcarà uns mínims, però el Govern balear pot anar molt més
enllà, si vol.

Aquí he sentit a dir que no es vol entrar en polèmiques
interessades; si no arriba a voler entrar en polèmiques
interessades, Sra. Prohens, ha intentat desacreditar l’oposició en
totes les iniciatives que hem portat legítimament en aquest
parlament sobre transparència i bon govern. I clar, dir que el PP
és el líder de la transparència i el bon govern, miri, si no fos un
tema tan seriós, donaria per riure una bona estona, Sra. Prohens;
que vostès parlin a dia d’avui que són els líders de la
transparència i el bon govern, però què no veuen el que passa
fora d’aquestes quatre parets, Sra. Prohens? Si a qualque partit
s’hi ha adreçat la ciutadania contundentment, demanant la
dimissió de tota la cúpula d’un partit, aquest ha estat al Partit
Popular.

Però és que és més, resulta que la modificació que ara ha
posat en marxa el Govern del Sr. Bauzá va absolutament en
sentit contrari de la llei estatal de transparència del Sr. Rajoy,
perquè proposa rebaixes, la llei del Sr. Bauzá, proposa rebaixes
a l’actual control a l’actuació del Govern, proposa rebaixes en
la participació ciutadana i proposa rebaixes en transparència.

I el punt número 3 d’aquesta proposició no de llei del Partit
Popular encara té menys sentit quant que insta el Govern a
modificar la Llei de bon govern per poder-la complir. Però i
això on s’ha vist? La Llei actualment de bon govern no s’aplica
perquè el Sr. Bauzá no la vol aplicar, perquè no té voluntat
política d’aplicar-la, perquè si no, algú em pot contestar, em
podem explicar, a dia d’avui què és el que es necessita per
complir l’obligació que diu la llei que, per exemple, per posar
només uns exemples, les despeses protocolAlàries superiors als
500 euros han de ser publicades; què es necessita per a això? O
per què incompleix el govern del Sr. Bauzá l’obligació legal que
és vigent avui de fer públiques les subvencions i els contractes
menors a la pàgina institucional del Govern? 

Quins canvis legals necessiten vostès per aplicar la llei? Cap
ni un, simplement voluntat de complir, que a pesar que a dia
d’avui la llei està en vigor el Sr. Bauzá la incompleix
conscientment, i aquesta és una de les mancances que trobam a
la llei, a la llei que vàrem aprovar els progressistes: que un
govern no l’aplica i resulta que aquí no passa res. Això posa de
manifest, efectivament, la necessitat que la redacció de la llei
sigui més contundent perquè en cas d’incompliment hi hagi
conseqüències.

Ja fa uns quants dies i unes quantes sessions parlamentàries
que venim parlant aquí sobre transparència i bon govern, i la
veritat és que he de dir que consider que ha estat molt poc
productiu per la manca de recepció del govern del Sr. Bauzá, i
per dos motius fonamentalment: perquè les aportacions que fa
el Partit Popular al debat són fer propostes per rebaixar l’actual
transparència, i, segon, perquè el govern del Partit Popular
acaba posant-se a la defensiva sempre en aquest tema i
interpreta que totes les propostes són un atac al seu partit.

Idò no, el Grup Parlamentari Socialista vol defugir d’això,
volem avançar en la nostra legislació autonòmica, però sempre
per aconseguir més controls que evitin la corrupció política, més
transparència i més participació ciutadana. On no ens trobarà el
Partit Popular és a fer un paperot per intentar demostrar qui és
més transparent que l’altre, però mai prenent mesures
contundents. I això és el que ha passat en les darreres setmanes.
El president Bauzá, estret pel seu partit i pel cas Bárcenas, va
publicar, forçat per les circumstàncies, les seves declaracions de
béns i de patrimoni i de l’IRPF, i es pensa que així ja és el més
transparent del món i és el més legalista del món. La portaveu
del Grup Popular va arribar a dir, i el mateix president en una
entrevista aquest cap de setmana, que era el polític més
transparent de tot Espanya. Potser sigui el més transparent, però
també és el més incompatible de tot Espanya.

(Petit aldarull)
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I això l’únic que posa de manifest és que, en primer lloc,
necessitam una legislació que obligui tots els càrrecs públics,
tots, i els de totes les administracions a fer aquest acte de
transparència, però que ho faci el president no pot eximir que ho
faci la resta d’alts càrrecs del Govern, que a més són els que
poden produir, en teoria, és allí on es poden produir més casos
o com a mínim poden existir més temptacions de caure en
corrupteles o de gestionar indegudament els diners públics.

I, en segon lloc, el que s’ha demostrat és que el president va
ocultar en la seva declaració d’activitats i ingressos, ingressos
que afectaven la seva compatibilitat. Fins a tal punt això ha estat
una evidència que fins i tot mitjans a nivell nacional en aquest
país s’han fet ressò en portada de la inacceptable situació en què
es troba el nostre president, precisament coincidint amb la
festivitat del dia 1 de març, de la nostra comunitat.

Per això el Grup Parlamentari Socialista no pot donar ni
donarà suport a aquesta proposició no de llei del Partit Popular,
perquè és que a més no diu res, diu que ens donem l’enhorabona
per la Llei de transparència del Sr. Rajoy, que és del tot
insuficient, i que el Govern s’adapti a la Llei de transparència
quan resulta que el Govern ha iniciat una modificació que van
en contra de la Llei de transparència. No té ni cap ni peus.

Però com que no volem que això quedi simplement en una
negativa, hem presentat quatre esmenes precisament a aquest
text del Partit Popular. En primer lloc, que a l’Estat s’aprovi una
llei de transparència en consonància amb que està demanant la
ciutadania i que serveixi per lluitar en contra de la corrupció; no
em val que cada volta que passa alguna cosa diguem que s’ha de
reformar el Codi Penal i s’han d’apujar les penes. Però vostè,
Sra. Prohens, creu realment que en l’etapa del Sr. Matas, encara
que hi hagués hagut penes de cadena perpètua, que ara vol
tornar a posar el ministre Sr. Gallardón, el Sr. Matas i tots
aquells alts càrrecs que estan immersos en processos de
corrupció, en aquells moments pensaven en les penes? No,
simplement no pensaven, se n’adonaven de la impunitat en què
estava instalAlada aquesta comunitat, que fessin el que fessin no
passava res.

I, en segon lloc, amb una altra esmena que presentam des del
meu grup el que volem és que el Govern de les Illes presenti una
llei en consonància amb els controls que són necessaris perquè
no es tornin a produir a la nostra comunitat casos de corrupció
tan greus com el que ha provocat que un expresident d’aquesta
comunitat hagi estat condemnat a sis anys de presó. 

Amb una altra de les esmenes, encara que és una obvietat,
demanam al Govern que compleixi la llei, i això a mi em fa
vergonya pujar aquí, en aquest parlament, i prendre la paraula
havent de fer una esmena que diu que el Govern ha de complir
la llei. Si al Govern no li agrada la llei que la modifiqui, que és
el que ja ha començat a fer, però el que no pot dir és que mentre
no arriba l’aprovació que ells volen no compleixen la llei. Això
és inacceptable, en aquest govern i en qualsevol govern.

I per últim demanam que no estiguem a càrrec de la
voluntarietat política de cada moment en la transparència dels
càrrecs públics, i que no anem a cops de casos Bárcenas. Per
això entenem necessari que mentre no hi hagi una llei integral
de transparència s’obligui tothom, tothom, a fer públiques
aquestes declaracions, i quan dic tothom m’estic referint també
a tots els alts càrrecs del govern de les Illes Balears, perquè el
que ha passat ara tenc la sensació que és que, com que el
president ha donat la primera passa per tancar determinades
boques, encara que li ha sortit foradat perquè han quedat en
evidència les seves mentides, ha pensat que així ja eximia
d’aquesta obligació la resta de govern o la resta d’alts càrrecs,
tot tenint en compte que el 90% dels alts càrrecs d’aquest
govern segueixen sense fer públiques aquestes declaracions. I
també tornam recordar que els casos més greus de corrupció que
han ocorregut en l’etapa del Sr. Matas i en algunes que ara
també han estat investigades han estat protagonitzats per alts
càrrecs del Govern.

Finalment he de dir que aquesta proposició no de llei si ha
de ser una estirada d’orelles al govern del Sr. Bauzá,
enhorabona, perquè els estan instant a fer el contrari del que
estan fent, que és adaptar-se a la Llei de transparència estatal.
Però, sincerament, el Partit Popular, abans de treure pit...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, acab, Sr. President. Abans de treure pit el Partit Popular
per parlar de mesures contra la corrupció, primer de tot haurien
de demanar perdó per tot el que ha passat en aquesta comunitat
i, segon, el president, el Sr. Bauzá, hauria de trobar-se en
situació regular per poder parlar de transparència i bon govern.

Gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula, per fixar la seva posició, el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, la veritat és que en aquest context, en el context d’un
govern que posa traves de tot tipus, de tot color, administratives,
de procediment..., tot excuses, per aclarir la presumpta
incompatibilitat del president, i en un context en què un govern
de Madrid s’inventa indemnizaciones en diferido per explicar
la veritat, davant tanta opacitat expressar satisfacció com fa
aquesta proposició no de llei perquè es tramiti una llei que en
res no dóna més garanties de transparència, fins i tot les retalla,
fa vergonya, autèntica vergonya.
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Diu la iniciativa que la transparència ha de ser un eix
fonamental de tota acció política, i és cert, però avui val la pena
no oblidar que aquesta acció política no pot ser una
conseqüència d’una voluntat oportunista, d’un determinat
moment, sinó que forma part de l’ésser democràtic. Un país que
vol ser autènticament democràtic ha de garantir una
administració i uns poders públics amb les parets de vidre, i ha
d’assumir la transparència com un element inherent i
imprescindible. 

Així, idò, transparència, democràcia i lluita contra la
corrupció són inseparables. La batalla per la transparència és
una batalla per la democràcia i contra la corrupció, i en
corrupció estam malament, francament malament.
Transparència Internacional, que és l’organització no
governamental que el Govern utilitza i de la qual recull els
índexs de percepció, valora per al 2012 la percepció en
corrupció, i dins aquesta valoració de la percepció en corrupció
del 2012 Espanya està en el número 30, per davall dels Emirats
Àrabs, de Botswana i de Qatar. Aquesta és la realitat. I aquests
són els ítems, els criteris que el Govern no vol utilitzar, no
utilitza a l’hora de planificar i millorar la tasca en transparència
i en bon govern.

Avui la transparència és un tema de primera actualitat, és el
trending topic a Espanya, a les Illes i també en aquest
parlament. En parlam cada dia, i no és estrany perquè l’opacitat
actual ens ha conduït a casos de corrupció, o de presumpta
corrupció, com el cas Nóos, els casos Matas, Agència Balear de
Notícies, Colacao, Gürtel, Bárcenas..., i no hi ha dubte que
aquests ha contribuït, són els que més han contribuït de manera
decisiva a estendre la desconfiança, i finalment la desafecció de
la ciutadania respecte de les seves institucions, una ciutadania
que observa de manera atònita com després dels lents processos
judicials i malgrat existir sentències judicials fermes, el Govern
central concedeix indults a diversos condemnats en casos de
corrupció.

Per sort tenim un estatut que recull el bon govern i la bona
administració com un dret dels ciutadans, i ho vincula al dret
dels ciutadans a participar en la vida política de la comunitat
autònoma. L’Estatut es va renovar l’any 2007, i el 2011 el
Govern, complint el mandat estatutari, promou una llei que
reguli i desenvolupi aquest dret a la informació i a la
participació, al bon govern i a la bona administració. 

Però la llei va topar amb la poca disposició per part del
Partit Popular, i és que l’actitud i els fets d’ahir es repeteixen
avui. Només dos apunts de recordatori en aquest sentit: el Partit
Popular va presentar llavors, durant la tramitació parlamentària
de la llei que avui tenim i vigeix del bon govern, un total de 56
esmenes, de les quals 28, la meitat, eren de supressió; recordem
que la llei tenia 51 articles, és a dir, suprimia més de la meitat
de la llei, i és que el Partit Popular fa només dos anys defensava
que aquella llei no era necessària, i llegesc textualment, que
“bastava un pla de qualitat”, bastava un pla de qualitat. Ara, en
canvi, amb l’avantprojecte de llei presentat es modifiquen 22
articles, que segons el conseller bàsicament el que fan és
millorar la redacció, evitar repeticions, correccions tècniques,
bàsicament, i d’aquestes 22 -açò al Diari de Sessions de la
compareixença del conseller, textualment- d’aquestes 22, 9,
només 9, modifiquen aspectes substancials, 9 de 50, va dir el
conseller Gornés, per justificar i garantir que no es modifica el

nivell de transparència. I jo em deman: amb 9 articles aquest
govern ha convertit una llei que era un desastre, segons paraules
textuals del Partit Popular, de la qual van dir que no aportava
res, que era -i avui ho hem tornat sentir- una llei de maquillatge,
l’han convertida, amb 9 articles, en una llei digna? O abans no
era un desastre o ara amb les modificacions no és tan digna. I
amb aquesta actitud, que és la mateixa, el que es mostra és la
poca predisposició per fer, de les nostres institucions,
institucions transparents. Abans es feia el discurs de la supressió
total; ara se’n suprimeixen 9 i no afecta la transparència. I no
era cert abans i no és ara. 

Mostres d’aquesta actitud contrària a la transparència. Mirin,
dia 8 de novembre del 2011 aquest parlament debatia una
iniciativa presentada pel Grup Parlamentari MÉS amb la qual es
proposava modificar el Reglament de la cambra perquè les
declaracions d’activitats i patrimoni fossin publicades en el
butlletí o a la pàgina web, i el Grup Parlamentari Popular, amb
la seva majoria absoluta, la va rebutjar. “Ara no és el moment”,
paraules textuals, deia, “i aquesta -deia- s’ha d’emmarcar en una
revisió més global del Reglament”, i mirin per on, ara sense
modificar el Reglament s’han publicat no només les
declaracions d’activitats i patrimoni sinó també les declaracions
de renda. 

I per què aquest canvi? Perquè els esdeveniments de Madrid
i d’aquí els hi han obligat, per respondre a la falta de credibilitat
i de presumptes ilAlegalitats. Però les mesures de transparència
no poden ser una resposta a casos de possible finançament
ilAlegítim, sinó que han de ser per evitar-los; la transparència ha
de ser un actitud preventiva més que no curativa. Bé, idò, ara la
tornam a presentar i veurem quina és la resposta del Grup
Popular.

Una altra mostra: la qüestió de la declaració de béns del
president tampoc no és gens menyspreable. Independentment
del contingut, l’actitud, les formes, l’opacitat mostrada, ha estat
tota ella un cop a la transparència i a la credibilitat del Govern.
Hem de parlar de transparència quan el Govern ha fet
l’impossible perquè el president mostràs la seva declaració?
Quantes vegades el nostre grup s’ha presentat a reclamar
certificats?; “perdonin, no; ara notes, notes de la declaració del
president”. Quantes vegades el nostre portaveu, en sessió de
control, li ha demanat que mostri la seva declaració de béns?, i
quantes vegades hem sentit la resposta “no”? 

Més exemples, un altre exemple d’aquesta actitud. En la
tramitació de la llei el Partit Popular deia textualment: “La llei
no aporta res de nou excepte una cosa, l’Oficina d’Avaluació
Pública, que nosaltres ja anomenam -açò ho deia el Partit
Popular- ja anomenam l’oficina d’"enxufats", i la llei vigent
preveu que aquesta oficina i el seu director siguin funcionaris,
"enxufats" segons el Partit Popular, subjectes a l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, que garanteix la seva imparcialitat, la seva
independència i la seva neutralitat. Ara vostès volen que sigui
un càrrec de confiança. Aquests són els “enxufats”.
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I més exemples, més mostres d’aquesta convicció per la
transparència. Sense entrar en detall en les modificacions, que
ja tindrem temps d’abordar, que presenta i que pretén modificar
l’actual llei, la Llei del bon govern, per millorar el text i per
reduir en alguns casos l’accés a la informació i al control és una
autèntica irresponsabilitat, i m’explic: avui només té sentit
modificar la llei, només té sentit modificar la llei per
incrementar la transparència; avui encetar aquest meló en plena
crisi institucional de credibilitat, infestats de casos de presumpta
corrupció, sense tenir la voluntat d’incrementar les mesures de
control i transparència és efectivament una absoluta
irresponsabilitat. 

En moments com els actuals, en què la ciutadania exigeix
més transparència i en què el president del Govern està essent
investigat per la presumpta incompatibilitat entre el seu sou i els
seus negocis, la proposta no pot ser rebaixar, ni tan sols diria
que igualar, ha de ser de més transparència, i en aquest sentit el
Govern s’amaga darrere els criteris de transparència, de
transparència, açò sí, administrativa, que deia l’ONG
Transparència Internacional, sense cap dubte de gran valor, i ho
dic, i ho dic sincerament, crec que era necessari, és necessari,
però ho fa amagant l’altra cara de la moneda, la cara de la
transparència governativa, la que els llegia abans, aquells
criteris que també Transparència Internacional reclama als
governs perquè la transparència sigui realment autèntica.

I què proposa Transparència Internacional en aquest sentit?
Només tres apunts, no tenc més temps: primer, que la
transparència també obligui als partits polítics; inclourà la nova
llei del bon govern aquesta opció? Que l’Oficina d’Avaluació
Pública ha de ser un organisme autònom i independent, i si la
fórmula actual no ho garanteix, que nosaltres crèiem que sí que
era suficient, hi ha la possibilitat de convertir-la en un ens de
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, com també
proposa Transparència Internacional; ho farà la nova llei del bon
govern? 

I quines són les recomanacions que fa també Transparència
Internacional respecte de la Llei estatal de transparència? Li diu,
al Govern de l’Estat, que la proposta que fa el Govern de l’Estat
no contempla explícitament en el text cap tipus d’infracció ni de
sanció a polítics i funcionaris públics per l’incompliment de les
normes de transparència. No ho fa l’estatal; ho fa l’autonòmica?

L’agència, també retreu Transparència Internacional a la llei
estatal, l’agència responsable de garantir el dret a la informació
ha de ser una agència independent; la que proposa la llei estatal
no ho garanteix de cap de les maneres. Ho fa la llei autonòmica?

Quan vam debatre la proposta a què feia referència abans,
relativa a la proposta del Grup Parlamentari MÉS sobre més
transparència, en la qual proposàvem que les declaracions de
béns fossin públiques...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, ja vaig acabant. ...es deia -i jo també acabaré- deia el
representant del Partit Popular açò textualment: “Per què és
necessària la transparència?”, es demanava; açò era el 2011, els
ho record; “perquè hi ha membres del Govern d’Espanya que
avui estan sota sospita, i aquesta és la gent que efectivament ha
de donar compte i responsabilitat davant l’opinió pública, i que
tenen la poca vergonya -es referia al Sr. Alorda com a
interlocutor del debat- tenen la poca vergonya de no dimitir...”

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí ha d’acabar. 

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

“...i de no anar-se’n, com ells van exigir en el seu moment”. Ho
farà?, s’ho aplicarà ara el Partit Popular?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té ara la paraula la representant del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Margalida Prohens, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. No l’han feta que no em l’esperàs.

(Remor de veus)

Ho han tornat a mesclar tot. Han continuat amb la seva
campanya de desgast d’aquest govern per intentar tapar ara la
seva inacció de quan tenien responsabilitats de govern tant aquí
com a Madrid. 

Quin greu que els ha sabut, senyors de l’oposició, que el
president hagi publicat no només tot allò que vostès no han
publicat encara, sinó el que no ha publicat cap representant
polític a Espanya! Quin greu que els ha sabut que els hagi
aplegat amb el peu canviat!

(Alguns aplaudiments)
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Perquè per venir aquí per poder donar lliçons s’ha de venir
amb els deures fets i repassats, i qui tengui orelles que escolti.
Jo no sé on volen arribar amb aquesta estratègia d’acoso y
derribo, de cinisme i “amarillisme” polític, de mentides una
darrere l’altra. Però com diuen en bon mallorquí, en acabar
comptarem.

I, Sra. Costa, vostè avui ha batut el seu rècord personal, la
seva primera frase ha estat ja una mentida. Aquesta llei la va
anunciar el conseller d’Administracions Públiques el passat mes
de maig, no quan ha dit vostè. És curiós que des de l’esquerra
s’intenten apropiar sempre de conceptes com el bon govern, la
transparència..., però ho fan sobretot quan són a l’oposició,
perquè si analitzar les mesures dutes a terme per uns i per altres
cada un queda al lloc que li correspon, i a l’oposició només li
queda xerrar molt per intentar ser convincents, però aquí el camí
es fa caminant. 

I em torn a demanar una vegada més per què amb quatre
anys de legislatura van esperar justament al darrer ple legislatiu
per aprovar una llei que ja sabien del cert que no els
correspondria, a vostès, posar en marxa. Em tem que la seva
actitud ens reafirma que aquesta va ser una llei de cara a la
galeria i per cobrir l’expedient, encara que torn a repetir que la
llei en si és bona, i que les imprecisions tècniques...

(Remor de veus)

...que vostès van fer una llei a corre-cuita perquè se’ls esgotava
el temps, ara amb molta tranquilAlitat podran ser corregides
perquè pugui ser efectivament aplicada.

Fets, senyors diputats. Índex de Transparència Internacional,
any 2010, 37,5 sobre 100 punts quant a contractacions; el darrer
any, govern del Partit Popular, 100 punts sobre 100, un 10,
quant a contractacions.

(Alguns aplaudiments)

És de justícia donar a cadascú el que li correspon. El cert és
que el Partit Popular està impulsant, a principi de legislatura,
aquesta llei de transparència, que entre altres aspectes inclou
sancions als càrrecs públics per incompliment d’aquesta llei,
que ha recuperat la responsabilitat penal dels partits polítics, que
curiosament havia eliminat el 2010 un govern socialista. Allò sí
que va ser una destralada a la transparència. Sr. Martí, no fa
falta es giri cap a Botswana, basta que miri què feia aquí el
govern del Partit Socialista.

El Partit Popular modifica, a més, la Llei de finançament de
partits polítics, de manera que ja no s’admeten donacions de
més de 50.000 euros; s’han de publicar els comptes quan hagin
passat pel Tribunal de Comptes, qui podrà sancionar-los per les
depeses electorals; i no es podran condonar deutes per més de
100.000 euros. Quin greu que els sap, una altra vegada, que el
Partit Popular hagi tornat a agafar la iniciativa!

(Remor de veus)

A més, des del Congrés es va adoptar un acord per treballar
en un pacte per la regeneració democràtica i contra la corrupció,
pacte que torn recordar que reclamava el Partit Popular quan
estava a l’oposició i no va posar en marxa el govern socialista
de llavors, proposta que ha estat pactada pel Partit Popular, CiU,
UPyD, Coalició Canària, amb els vots favorables del PNV,
Esquerra Republicana, Compromís, Equo i Foro de Asturias,
amb l’abstenció del Partit Socialista. Curiós, curiós.

Aquests són els fets, senyores i senyors diputats...

(Remor de veus)

...i com se sol dir, pels seus fets els coneixereu. I si aquests fets,
com ha dit la Sra. Costa, els fan rialles, idò riguin.

La veritat és que em sap greu el discurs i l’oportunitat que
ha desaprofitat avui l’oposició. No és d’estranyar, doncs, la que
la ciutadania suspengui estrepitosament una oposició que es
troba més centrada en el màrqueting partidista i la política de
titulars que a connectar amb les demandes socials. Perquè és
cert que la desafecció ens afecta a tots, però és lògic, és lògic
que un govern que aplica mesures molt dures i impopulars
sofreixi un desgast públic i social; el que no és normal és que
aquest desgast afecti més l’oposició que el mateix govern.
Vostès han parlat avui de rebaixes, i aquí l’únic que està a preu
de liquidació és la credibilitat de l’oposició.

Crec que és hora de rectificar i de fer una política de fets.
Avui era, senyors de l’oposició, un bon dia per començar.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació. Abans de la votació, s’accepten les
esmenes o procedim directament a la votació? Procedim a la
votació.

Iniciam. Votam.

Queda aprovat per 32 vots a favor i 24 en contra.

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