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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom.

Declaració institucional del Dia Mundial dels Drets dels
Consumidors

Començam el plenari d’avui amb una declaració
institucional del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

"Declaració Institucional del Dia Mundial dels Drets dels
Consumidors.

Dia 15 de març de cada any se celebra el Dia Mundial dels
Drets dels Consumidors, instaurat per l’ONU l’any 1983.

Commemora el discurs que el president dels EUA, el Sr.
John Fitzgerald Kennedy, va pronunciar l’any 1962 davant el
Congrés del seu país, en què, entre altres coses, digué:

“Ser consumidor, per definició, inclou tothom. Som el grup
econòmic més gran del mercat, que afecta i és afectat per quasi
totes les decisions econòmiques públiques... Però és l’únic grup
important el punt de vista del qual quasi mai és escoltat”.

Per primera vegada el consumidor fou considerat un element
fonamental dins el procés productiu, es va reconèixer la seva
importància política i es va instar les institucions a arbitrar
mesures per a la protecció efectiva dels seus drets.

Dia 9 d’abril de 1985, l’Assemblea General de les Nacions
Unides va adoptar les Directrius de l’ONU per a la Protecció
dels Consumidors, de reconeixement internacional que en resum
tracta de:

- Dret a l’accés a béns i serveis bàsics essencials, com
aliments, roba, habitatge, salut, educació i salubritat.

- Dret a la protecció contra productes i processos perillosos.

- Dret a rebre informació per a una elecció correcta i
protecció contra la publicitat deshonesta i confusa.

- Dret a poder escollir productes i serveis a preus
competitius, amb la seguretat que tenguin una qualitat
satisfactòria.

- Dret a ser escoltat i ser representant en l’elaboració i
l’execució d’una política governativa i en el desenvolupament
de productes i serveis.

- Dret a rebre una reparació adequada davant queixes justes,
incloent compensacions per informacions enganyoses, béns
defectuosos i serveis insatisfactoris.

- Dret a l’educació dels consumidors per poder fer eleccions
segures de béns i serveis, i ser conscients dels drets bàsics dels
consumidors i de la millor forma de fer-los efectius.

- Dret a un ambient saludable per viure i per treballar.

Recentment, la Unió Europea ha aprovat l’Agenda del
Consumidor Europeu, instrument que determina les mesures
necessàries que pretenen capacitar els consumidors en la
defensa dels seus interessos i assolir així els objectius d’Europa
2020, amb quatre idees principals:

- Millora de la seguretat dels consumidors.

- Millora de la formació.

- Millora de l’aplicació, el reforç del coneixement i la
garantia de les reparacions.

- Adaptació dels drets i de les polítiques clau als canvis
econòmics i socials.

A nivell nacional, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16
de novembre, va aprovar el text refós de la Llei general de
defensa dels consumidors i usuaris.

A nivell autonòmic, es troba en preparació la nova Llei de
consum, text que substituirà l’Estatut dels consumidors i usuaris
de les Illes Balears que s’aprovà per la Llei 1/1998 i que
actualitzarà, modernitzarà i recollirà les tendències de protecció
i defensa dels consumidors de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears vol reconèixer la tasca de
les entitats i les associacions de consumidors a favor de la
protecció i de la defensa dels drets dels consumidors, i
manifesta la seva voluntat d’actuar en sintonia amb tots els
organismes, tant nacionals com internacionals, per assolir
aquests mateixos objectius.

Es compromet a continuar promovent les reformes
legislatives que garanteixin, de forma efectiva, una adequada
protecció als consumidors que, de bona fe i per causes
sobrevingudes, no puguin fer front al pagament dels seus deutes,
principalment pel que fa referència a les famílies deutores
d’hipoteques que afectin el primer habitatge."

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara al primer punt de l’ordre del dia
que correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple.

Abans de començar vull recordar que el temps per fer la
pregunta per part del diputat és d'un màxim de dos minuts i mig,
així com el temps per part del membre del Govern que
respongui la pregunta també és de dos minuts i mig. Aquesta
presidència intentarà ser el més estricta possible. Gràcies.
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I.1) Pregunta RGE núm. 2226/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Vallès i Ramis, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció d'un pont a Sencelles.

Primera pregunta, RGE núm. 2226/13, relativa a construcció
d’un pont a Sencelles, que formula la diputada Sra. Antònia
Vallès i Ramis del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. En primer lloc, com a sencellera voldria agrair al
Govern, a la Conselleria de Medi Ambient i en concret a
ABAQUA, haver fet realitat una demanda del municipi des de
feia anys. El pont que s’ha construït al Torrent Solleric, més
conegut pels sencellers com el Torrent de l’Arisal, va ser una
proposta del Partit Popular quan governava a l’ajuntament i del
qual va iniciar l’expedient l’any 2004, per demanda dels veïns.

Quan el torrent corria es trobaven que no podien passar, la
carretera quedava inundada i a les finques del costat els passava
el mateix. Després de quasi deu anys és una realitat. Els he de
donar també l’enhorabona perquè ha quedat molt ben integrat
a l’entorn. Hem de pensar que és un camí que els sencellers
feim habitualment perquè ens du a la caseta de la nostra
estimada Beata Francinaina. Ja no tan sols són els sencellers
sinó gent de tota Mallorca. Per a nosaltres la caseta és com
Crestatx per als poblers o el Cocó per als llosetins. Ara podem
anar-hi a peu, a peu pla, sense haver de passar per dins el
torrent.

Per tot l’exposat, voldríem demanar al Govern, en particular
al conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, com valora
les obres del pont al terme de Sencelles per tal de creuar el
Torrent Solleric, el seu cost i el tipus de construcció i la durada
que ha hagut de menester.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament,
estam davant una obra reclamada des de fa molt de temps pels
veïnats de Sencelles. La construcció d’aquell pont per creuar el
Torrent Solleric en la seva confluència amb el camí vell de
Montuïri, dins el terme municipal de Sencelles, dóna resposta,
com dic, a aquesta llarga reivindicació dels veïnats del municipi
de Sencelles i Costitx.

Aquell camí és molt utilitzat pels propietaris de finques a la
zona esmentada i ajuda, per tant, a arribar i a poder continuar
cuidant aquestes finques. El vial creuava per dins el llit del
torrent, de manera que quan s’incrementava el cabal d’aigua,
per mor de les pluges, s’inundava i això feia que no es pogués
passar, per tant, es tallava la circulació en aquell punt.

La inversió ha estat d’uns 260.000 euros, les obres s’han
realitzat durant sis mesos sense provocar molèsties als veïnats,
almanco minimitzant-les al màxim, i gràcies a aquesta obra s’ha
millorat l’evacuació del torrent, de l’aigua, s’evita també que el
camí asfaltat quedi intransitable quan hi ha inundació o
plogudes un poc fortes i també s’evita que s’inundin finques que
són prop del torrent.

Les obres que s’han executat han consistit en la neteja del
llit en tot el tram que afecta o que ha afectat les obres; hem fet
una demolició dels murs de pedra que hi havia de cara a després
tornar a començar; del tancament de les finques al tram del camí
també s’ha eliminat tot el que s’havia d’eliminar per poder fer
una obra com la que ha quedat. L’excavació que s’ha fet s’ha fet
de forma mecànica dins el llit per a tota la cimentació, etc., i
aquestes pedres que es varen retirar dels murs que hi havia s’han
utilitzat després per integrar-les en el pont. S’ha colAlocat un
folro de pedra i hem procurat que quedàs dins a nivell de
paisatge i a nivell d’integració que estigui total. I sí que tenim
constància que efectivament les persones del municipi de
Sencelles i els veïnats estan realment satisfets per aquesta obra
que reclamaven des de fa molts anys.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 2228/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures per a emprenedors i ocupació juvenil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 2228/13, relativa a mesures per
a emprenedors i ocupació juvenil, que formula el diputat Sr.
Jaime Fernández i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. El
pasado 22 de febrero el Gobierno de España presentó un real
decreto ley para el desarrollo de la estrategia de emprendimiento
y empleo joven, donde se establecen una serie de medidas
destinadas a impulsar la contractación y el autoempleo juvenil.
El sector joven es sin duda alguna el sector con quien más se
está cebando la situación económica, pero una tasa del paro del
55% como la actual es inaceptable, con crisis o sin ella. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que
todos los gobiernos han de tener un compromiso con esta
generación joven que ya está capacitada y preparada y que en
breve asumirá las riendas del país. 

Por esto, hemos de evaluar de forma muy positiva la
aprobación de este decreto ley que consideramos que acabará
siendo una herramienta útil para esos jóvenes que buscan
empleo o para los que prefieran autoemplearse. 
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Por ello, Sr. Vicepresidente del Govern, desde el Grupo
Parlamentario Popular nos gustaría que nos diera su valoración
sobre las medidas aprobadas por el Gobierno de España para el
desarrollo de la estrategia del emprendimiento y empleo joven
y que nos diga qué beneficios reportará para los jóvenes de las
Islas Baleares.

Gracias, Sra. Presidenta.

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.
Miri, evidentment, tota aquesta bateria de mesures que s’han
posat en marxa arran d’aquestes decisions preses pel Govern
d’Espanya estan clarament en consonància amb tot allò que ha
fet el Govern de les Illes Balears. Vostè recordarà que la
primera norma aprovada per aquest govern durant aquesta
legislatura va ser una norma relacionada amb l’emprenedoria i
els emprenedors que té com a objectius els mateixos que té el
decret que ara s’ha aprovat pel Govern nacional, que bàsicament
és intentar eliminar barreres d’entrada en el món empresarial,
bàsicament és intentar eliminar barreres a tot aquell que tengui
una ilAlusió, que tengui ganes de fer coses, que tengui en marxa
la creativitat, que sigui capaç de mirar el seu entorn, trobar les
mancances que hi ha a la societat i oferir serveis nous.

En aquest sentit, és important per eliminar aquestes barreres
reduir els costs fixos, costos fixos que en moltes ocasions són
tan elevats que fan impossible entrar a un nou sector o a un
sector dels ja existents. A més, té la intenció de capitalitzar les
empreses des del principi amb mesures com, per exemple, la
possibilitat de capitalitzar l’assegurança d’atur. També té
mesures en matèria de millora de tresoreria, com fer efectiu
l’IVA amb un criteri de caixa i no de rèdit com fins ara, de
manera que es puguin tenir més recursos durant més temps.
També té mesures com reduir càrregues impositives d’entrada.
Hem de pensar que, per exemple, una societat anònima nova
pagarà només un 15%, molt menys del que paga actualment. 

De manera que es posen en marxa tota una bateria, en
aquests moments són quinze, seran més, amb una determinada
quantitat de doblers perquè pugui ser més fàcil confiar en els
joves, que els joves puguin tenir aquestes ilAlusions, que puguin
intentar dur endavant un projecte que trobin que pugui tenir
possibilitats de futur. I que en cas que no funcioni bé, perquè és
evident que una empresa nova no té per què funcionar bé
d’entrada, això no suposi un entrebanc, ni suposi una dificultat
ni suposi marcar-los per a tota la vida sinó tot el contrari, perquè
algú que ha duit un projecte una vegada té possibilitats, si no ha
tengut èxit la primera, de tenir èxit a la segona.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 2229/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa María Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pagament als centres escolars per al seu
manteniment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 2229/13, relativa a pagament
als centres escolars per al seu manteniment, que formula la
diputada Sra. Rosa Maria Bauzá i Colom del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Per
tots és coneguda l’herència que es va trobar el govern actual a
l’inici de la seva legislatura, part d’aquesta herència va ser un
important deute de la Conselleria d’Educació als centres
escolars. Alguns d’aquests centres, al llarg d’aquesta legislatura,
han informat als pares dels alumnes del gran deute que té la
conselleria amb els centres pel que fa al seu mantenim. Com era
d’esperar els pares no han rebut cap informació respecte dels
pagaments que ha fet la conselleria. Per tant, fa la sensació que
la conselleria no ha fet cap pagament, i els he de dir que ens
consta que no ha estat gens fàcil per part de la conselleria fer
pagaments i crec que val la pena destacar el gran esforç que han
fet, a pesar de la difícil situació, demostrant una vegada més la
importància que donen a l’educació.

Per aquest motiu, i perquè crec que és en seu parlamentària
on s’han de parlar aquests temes, li deman que sigui vostè, Sr.
Bosch, qui informi del deute que es va trobar i dels pagaments
que s’han fet als centres escolars per al seu manteniment.
D’aquesta manera els pares seran informats de manera directa
per vostè i sense cap manipulació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Molts d’anys a
tots els joseps i josepes, per als que siguin creients o per als que
ho celebrin el dia d’avui. 

Vull dir-los que en aquests moments, dir-los en el dia
d’avui, que realment no només és el deute acumulat sinó la
previsió pressupostària de poder pagar perquè, com sempre, ens
trobàrem un caramull d’expedients fets, de ja us pagarem, amb
deutes des de 2010. Per tant, a l’opinió pública li presenten unes
diferències entre el que és despesa de funcionament i d’altres
despeses, que també hem començat a pagar, en ajudes de
material didàctic, en ajudes de menjador, en ajudes de transport,
en transport escolar no pressupostat, etc.
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Pel que fa referència a despeses de manteniment, hi ha les
despeses de manteniment sensu stricto en els centres públics
que s’ha liquidat tot el 2011 i evidentment s’ha pagat el 2011 en
base, primer, a disposar d’una ordenació del sistema de
pagament amb el fons de liquiditat autonòmic i el fons propi de
la conselleria i després, en el 2011, també vàrem haver de fer
front a totes les despeses pendents a centres concertats que no
només són despeses de funcionament sinó que dins aquest
mòdul també hi entren les despeses de personal, dels sous del
personal d’administració i de serveis, que també varen haver de
ser liquidades en base tant en el fons de liquiditat com, fins i tot,
varen poder entrar com a titulats privats en el sistema de
pagament ICO, que diríem, més el fons de la conselleria.

Si li hagués de resumir, avui realment està liquidat tot el
2011 i el 2012 per un import gairebé de quasi 50 milions
d’euros, que es diu aviat i que realment quan arribàrem ni
sabíem com els treuríem ni quines possibilitats de pagar. Tot i
això, és veritat que encara queden pagaments, tot d’11 i de 12,
però bàsicament ja hem començat de 10 i d’11 en d’altres deutes
amb les escoles i amb els titulars d’aquestes ajudes, però a partir
d’ara duim un sistema de pagament més acurat que allò que es
pot subvencionar o pagar es paga, màxim amb una diferència
d’un o de dos mesos.

Per tant, sí que és una bona notícia que hem pogut liquidar
totes aquestes quantitats i que també avui en dia tenen clar els
centres que tot d’una, amb un màxim de dos, tres mesos,
liquidarem totes les altres.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 2213/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a acomiadament al sector públic instrumental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 2213/13, relativa a
acomiadaments al sector instrumental, que formula el diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aquestes
darreres setmanes hem pogut conèixer tres sentències que
declaren la nulAlitat de l’acomiadament de diversos treballadors
i treballadores del sector públic instrumental. Unes sentències
que creen precedent i que seran el preludi d’una bateria de
sentències que obligaran l’administració a readmetre els
treballadors acomiadats i a plantejar, d’inici, la via triada per
l’amortització de places.

Quina és la valoració que fa el Govern d’aquestes
sentències?, a quants treballadors pot afectar?, pensa el Govern
recórrer les sentències o en canvi pensa iniciar un procés de
negociació colAlectiva i d’indemnització corresponent?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señores y señoras
diputadas, muy buenos días a todos. Desde el máximo respeto
a la justicia, como no puede ser de otra manera, no compartimos
esta sentencia y, por lo tanto, la recurriremos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. La reestructuració del sector públic
instrumental preveia acomiadar 800 treballadors, dels quals ja
se n’han acomiadat 598. No tots, però sí que la immensa
majoria d’aquests acomiadaments afecten contractes que
jurídicament es defineixen com indefinits no fixos, subjectes a
un procés d’amortització regulat per l’Estatut dels Treballadors.

En canvi, el Govern va optar per la drecera d’enmig, sense
un viarany legal, sòlid i ran ran d’un precipici. Va acomiadar els
treballadors sense respectar els seus drets laborals, sense cap via
de negociació, sense obrir l’opció a l’extinció voluntària del
contracte, prejubilacions, etc. Ara, els jutjats diuen que els
treballadors s’han de readmetre i se’ls ha de pagar el salari de
tramitació. El Govern diu que aquesta situació afectarà 150, 250
treballadors com a molt, però encara que açò fos així, sap de
quants de milions parlam? Prop de 10 milions d’euros.

Però no s’acaba aquí, si el Govern recorre, com avui ens
anuncia, i perd el recurs, i el perdrà perquè no té fonaments
jurídics sòlids, a més de pagar els 10 milions de salaris de
tramitació hi haurà d’afegir 10 milions més d’indemnitzacions,
i els sous, mes a mes, dels treballadors, uns 500.000 euros en
nòmines de treballadors.

Per cert, aquests treballadors han de ser ja readmesos perquè
cobraran doblers públics, per tant, hauran de treballar en el seu
lloc corresponent i són llocs de feina que el Govern ha dit i ha
defensat que no eren necessaris. El cost total de no fer les coses
correctament passarà a ser de 40 milions d’euros, i açò si parlam
de 250 treballadors com a molt, quan, segons les tramitacions
que han fet els sindicats, les orientacions i les assessories
laborals, parlam, de com a mínim, 300 indefinits no fixos. Per
tant, la despesa es dispara de forma impressionant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... parlant, per tant, d’herència, Sr. Conseller, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... aquesta és l’herència que vostès ens deixen.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, esto que
usted está diciendo ni es cierto ni tiene pies ni tiene cabeza. En
cualquier caso, le diré que si es necesario recurriremos hasta el
Tribunal Supremo, si fuese necesario.

En cualquier caso le diría que hasta ahora, y usted esto no lo
ha dicho, todas las sentencias nos han sido favorables, hasta el
cambio de criterio del Tribunal de lo Social, pero en cualquier
caso me gustaría dejarle claras dos cuestiones, una que la
reestructuración del sector público instrumental se hace desde
absolutos criterios de objetividad, esto en primer lugar, y en
segundo lugar, que la amortización de las plazas afecta a
personal indefinido no fijo, es decir, a personal que ha accedido
a un puesto de trabajo sin pasar por ningún tipo de proceso
selectivo que garantice el principio constitucional de acceso a
la función pública como es... que es decir, igualdad, mérito y
capacidad, y tengo que decirle que en este sentido la
jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy sólida.

En cualquier caso, me parece, en fin, peculiar, digamos esta
argumentación que usted hace cuando en la pasada legislatura
ustedes se pasaron toda la legislatura contratando personal, tanto
para la administración pública, entorno a 6.000 personas, y un
número importantísimo en el sector público instrumental, al
final de la legislatura...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci.

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

...resulta que el mejor ex-consejero que tuvieron dice, porque
además así está publicado, dice que tienen que amortizar en
torno a unos 700 empleos públicos cada año y ajustar el
volumen del sector público instrumental porque es insostenible,
pero ustedes no lo hacen y ahora cuando aparece un gobierno
responsable que se pone a hacer lo que tiene que hacer, entonces
ustedes lo critican. Desde luego, creo que mayor incoherencia,
imposible.

Muchísimas gracias.

I.5) Pregunta RGE núm. 2227/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla forestal de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 2227/13, relativa a pla
forestal de les Illes Balears, que formula la Sra. Maria Virtudes
Marí i Ferrer del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Ai, perdó!, ja volia votar abans d’hora.

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, les
xifres donen constància de la importància que té la massa
forestal tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu a
les nostres illes, un 45% del nostre territori -221.000 hectàrees-
són massa forestal.

Aquesta massa ha anat creixent els darrers quaranta anys i
hem passat de 176.000 hectàrees a 221.000, de les quals
206.000, és a dir la immensa majoria, són monts, muntanyes,
puigs privats. D’aquests 221.000, 114.000, és a dir quasi la
meitat, estan inclosos dins Xarxa Natura, LIC o CEPA, per tant,
tenen algun grau de protecció.

Totes aquestes dades, a part del valor paisatgístic innegable
que tenen per a les nostres illes i la biodiversitat que ens aporten
i la qualitat dels nostres aires fa clar... i ha condicionat creim
que positivament l’acció de govern des del primer moment en
què es va posar a redactar el quart pla forestal de les Illes
Balears.

Per això, Sr. Conseller, li demanam avui que ens expliqui,
durant aquests ja quasi dos anys, quin ha estat el procés que ha
seguit aquest pla forestal. Som coneixedors i el volem felicitar
per les feines que dins el marc de la política forestal s’han anat
duent en aquests dos anys per part del Govern referides sobretot
als temes de conscienciació, autoprotecció, prevenció, és a dir,
protecció integral dels nostres boscs. I paralAlelament a això i
des d’un punt de vista també econòmic i de gestió eficient s’han
pres mesures tan importants com el Decret Llei 7/2012, que
regula la matèria de biomassa. 

Per tant, una vegada fetes totes aquestes qüestions, Sr.
Conseller, sé que s’està fent un gran esforç en la redacció
d’aquest pla forestal, per tal de fer participar tothom, crec que
és modèlica la pàgina web que ha fet la conselleria per la seva
accessibilitat i facilitat, per tant, qualsevol persona directament
o indirectament vinculada, simplement interessada, hi pot
participar, però a més d’això s’han fet múltiples accions i
reunions insularitzades perquè a cada illa tenim una realitat
distinta.

Per tant, Sr. Conseller, ens pot explicar quines feines està
fent dins aquest procés de participació?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vull recordar
primer de tot que el procés de participació pública que establim
al pla forestal procura una corresponsabilitat entre els principals
actors implicats. Suposa una oportunitat, primer, d’aprenentatge
i de generació de noves oportunitats, també feim feina en la
resolució de tensions i conflictes entre els diferents usos i
aprofitaments dels boscs i després, també es pretén una major
comprensió i acceptació de les decisions compartides perquè
després finalment el pla sigui viable.

La participació pública ja sabem que és un element exigible,
però nosaltres no només perquè és exigible, sinó perquè creim
que s’ha de fer així, li hem donat màxima transparència i
màxima participació. El procés està establert en cinc fases,
preparació del procés, elaboració de material, difusió,
informació i prediagnòstic, diagnòstic social, propostes i retorn.

Vàrem començar dia 6 de novembre de 2012 i les principals
actuacions que s’han desenvolupat són: la preparació
insularitzada de la participació, hem fet edició i difusió de
material divulgatiu específic damunt el procés de participació
del pla forestal, s’ha desenvolupat la pàgina web a la qual vostè
feia referència que es diu Digues la teva, per permetre una
permanent interacció amb els interessats i una difusió oberta,
immediata i directa a tot el procés, sessions que hem fet des de
la inicial de dia 6 de novembre, sessions informatives
comarcalitzades a Mallorca, insularitzades a Menorca, a Eivissa
i a Formentera, preparació, difusió i recopilació del qüestionari
del diagnòstic, tallers de diagnòstic de persones, etc.

Tot això, amb les meses de treball corresponents, ens ha duit
al fet que al procés s’han fet 1.087 contactes dins el que són les
sessions informatives, als tallers de diagnòstic 1.244 trameses
d’informació, dins les meses de treball de propostes hi ha hagut
2.224 trameses i quant als participants directes a les reunions
que s’han fet estan damunt un 400, les visites a la pàgina
aquesta que hem obert, que és Digues la teva, són 9.850 visites
que hi hagut en tot el procés i les respostes a l’enquesta de
diagnòstic són 206 respostes.

És a dir, un tema fonamental que ens vàrem trobar que ja
s’hauria d’haver iniciat, però en qual no s’havia fet feina, el
vàrem iniciar pràcticament, ja fa sis o set mesos amb una
primera reunió en el mes de novembre i el que es pretén és
acabar amb un bon pla forestal per a aquestes Illes Balears, per
a totes les illes i amb un màxim -com dic- de participació i
transparència, cosa que ens hagués agradat ja trobar fet, però
que, com altres coses i altres lleis, acabarem si no hi ha res de
nou deixant-les nosaltres.

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 2232/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte per a Platja d'En Bossa a
Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 2232/13, de la Sra. Esperança
Marí i Mayans, és ajornada atesa la petició del Govern
presentada mitjançant escrit RGE núm. 2455/13.

I.7) Pregunta RGE núm. 2222/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política d'idoneïtat en l'adquisició de béns i
serveis destinats a Emergències.

Setena pregunta, RGE núm. 2222/13, relativa a política
d’idoneïtat en l’adquisició de béns i serveis destinats a
emergències, que formula el Sr. Alejandro Sanz i Benejam del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, el control del gasto ha sido y es la tónica
predominante de este gobierno, en el 2011 había un 4,2% de
déficit y en un año con un gobierno del Partido Popular se ha
bajado a1,8%, es decir, se ha reducido 634 millones de euros.

Reducción del gasto y mantenimiento de los servicios
públicos se ha demostrado que es posible, incluso se reduce el
gasto siendo el Gobierno, presidido por José Ramón Bauzá,
quien más ha apostado por los servicios sociales aumentando su
partida en 25,8 millones de euros; 25,8 millones de euros más
en políticas destinadas hacia las personas. Como es normal en
una administración responsable que gestiona los recursos de
todos los ciudadanos se mira con lupa todo aquello que se gasta.
Por tanto, señores diputados, ya se terminó la época de las
subvenciones millonarias, proyectos sin sentido, viajes
innecesarios, caterings, el exceso de coches oficiales o la
organización de màsters, por citar algunos ejemplos. En
definitiva, señores diputados, se terminó el despilfarro y empezó
el sentido común.

Por todo ello formulamos la siguiente pregunta: ¿qué
valoración hace el conseller de Administraciones Públicas de la
política de (...) en la adquisición de bienes y servicios
destinados a emergencias que está llevando a término el Govern
de las Illes Balears? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. Diputat, Sra. Presidenta, perdó. Des de
l’inici de la legislatura com vostè ha dit intentam posar ordre al
malbaratament i hem mesurat molt bé la necessitat d’adquirir
béns i la utilitat d’aquests.
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 No hi ha despesa que no es faci sense passar pels controls
i pels filtres d’eficàcia i eficiència i actuant amb sentit comú
hem estalviat als contribuents de les Illes Balears molts de
milers d’euros, per no dir milions.

Per açò no entenem que no sempre hagi estat així, que
aquest sentit comú no s’hagi aplicat sempre així. No entenem
com encara avui continuam trobant exemples de despeses
absolutament innecessàries als calaixos i als magatzem de
l’Administració. Un exemple són les 72 caixes com aquesta que
hem trobat en un magatzem amb una factura associada... amb el
concepte de 75 articles d’escriptori, una factura datada el 2009
de 4.000 euros que adquireix 75 estacions meteorològiques a
raó de 53 euros cadascuna, unes 8.000 pessetes d’abans, per
decorar despatxos i amb la imprescindible objectiu bàsic i segur
en la gestió d’indicar quina temperatura hi ha i el grau
d’humitat, els ho mostraré perquè ho puguin veure... són... 

(Remor de veus)

... molt guapa... 75 estacions meteorològiques que es varen
comprar per part de l’anterior govern i dels quals només se’n
varen emprar tres, tres, les altres 72 encara són dins el
magatzem on les vàrem trobar. D’aquestes tres només n’hi ha
una que vaig trobar jo al despatx, les altres dues no sabem on
són.

El que sí li puc dir, Sr. Diputat, és que la nostra política
d’idoneïtat en la compra de qualsevol tipus de bé, especialment
el destinat a emergències com és aquest, això es va comprar per
una emergència, és l’oposada a aquest exemple que acab
d’exemplificar. Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 2225/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gelades que afectaren diversos indrets
de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 2225/13, relativa a gelades que
afectaren diversos punts de Mallorca, que formula la Sra.
Margalida Serra i Cabanellas del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades
i senyors diputats, el sector primari és un dels sectors amb més
dificultats d’aquesta comunitat, la pagesia és un sector amb
poques ajudes, ho tenen tot enmig, mai no saben a quin preu es
valorarà el seu fruit i a més estan sempre pendents de la situació
meteorològica que tenim.

El passat mes de febrer, bastants de pagesos varen estar un
grapat de vespres sense dormir a causa que perillaven els seus
cultius, encara que les noves tecnologies hagin facilitat la feina
i el control als pagesos no deixa que aquests continuïn estant
pendents del temps per solucionar qualsevol problema
informàtic o qualsevol problema de reg, a vegades estan durant
tota la nit ells que van i vénen d’una finca a l’altra, miren
d’evitar les gelades a base d’aigua per formar una capa
protectora i evitar que el fred acabi de cremar la planta..

Com exemple, vull recordar les gelades de l’any 2012 que
varen afectar més d’un 33% de la patata primerenca al terme de
Sa Pobla. Les companyies d’assegurances pagaren a 30 cèntim
el quilo a les explotacions que estaven assegurades, de 900
hectàrees cultivades l’any passat, només n’hi va haver 600
d’assegurades, però no totes varen poder rebre l’ajuda. Els
pagesos de Sa Pobla tenien bones previsions per a la collita
d’aquest any, però després de les gelades del mes de febrer
estan bastant preocupats.

Ja que aquesta legislatura disposam d’un conseller
d’Agricultura preocupat per aquest sector i aquesta preocupació
no la demostra al despatx, sinó que la demostra visitant
immediatament les zones afectades a l’hora i al moment que
sigui, ens pot informar, Sr. Conseller, dels efectes que han pogut
causar les gelades del passat mes de febrer als distints cultius.
Moltes gràcies.

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. Sra. Diputada, efectivament,
estam davant un cultiu, el de la patata i sobretot el de la patata
primerenca, que és una lluita constant a través dels anys dels
pagesos contra el temps, i tot ho fan per poder anar cap a un
mercat en què en el moment que no hi ha patates ells
aconsegueixen posar-n’hi, dins tot el que és el mercat europeu,
des de Finlàndia, passant per Anglaterra, Alemanya, com bé tots
saben.

Estam parlant, a més, d’uns pagesos superprofessionalitzats,
no van amb estacions meteorològiques d’aquestes que ha
mostrat el conseller Gornés, aquestes... els pagesos de Sa Pobla
fins i tot amb un bidonet amb un poc d’aigua damunt
funcionaran millor que això, és a dir, no han de menester ni les
8.000 pessetes, però ja passen a estar controlades les gelades
com bé ha dit vostè amb ordinadors, amb mòbils, és a dir, els
pagesos de Sa Pobla avui dia reguen amb mòbils, els avisen
quan estan a un grau o a un grau i mig i es mouen.

Què passa?, que això funciona sempre que tenguem unes
condicions climatològiques que no es passin massa amb massa
graus per davall zero. Vàrem tenir les darreres setmanes uns
problemes greus, sobretot la darrera setmana de febrer, perquè
vàrem arribar a tenir zones de Sa Pobla, que és on hi ha
principalment els cultius, que varen arribar a 3 graus sota zero.
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Ens hem trobat després d’analitzar un poquet les
produccions que quan veim la producció global, això ens
suposarà unes pèrdues estimades d’un 3 o un 8%, no més que
això, però sí que és veritat que hi ha finques que han patit
moltíssimes, aquestes finques que estaven a les zones fredes
perquè, com tots sabeu, els de Sa Pobla tenim zones fredes i
calentes, a les zones fredes algunes han tengut pèrdues de fins
a un 50% de producció.

Per això, què és important?, també ha esmentat el tema de
les assegurances agràries, s’ha fet feina per mantenir el capítol
d’ajudes a les assegurances agràries, l’hem mantingut, som de
les poques comunitats autònomes on es manté aquest capítol i
tot de cara a millorar fins i tot aquesta assegurança. 

Hi ha hagut moments en què una assegurança... a través
Agroseguros ens hem trobat que l’assegurança més que una
inversió en tranquilAlitat per als pagesos ha estat una despesa.
Això no és així en aquesta assegurança de les patates, de fet,
l’hem millorat, ara encara fa una sèrie de setmanes i crec que ja
podem dir que tenim una assegurança que cobreix realment les
pèrdues que tenen. Estam parlant d’una patata que no fa a 0,30
cèntims quan hi ha perill, sinó que va a 0,60 cèntims. Per tant,
també hem demanat una assegurança que ens cobreixi no només
el quilo sinó també els preus.

En definitiva, un sector molt professionalitzat i -com ha dit
vostè també- jo sempre procur estar al seu costat. Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 2233/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reforma de l'administració local.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta RGE núm. 2233/13, relativa a reforma de
l’Administració local, que formula la Sra. Conxa Obrador i
Guzmán del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la reforma de
la llei de règim de bases locals que està tramitant el Govern de
Mariano Rajoy sota el tenebrós i amenaçant títol de Llei de
racionalització i sostenibilitat de les administracions locals
reduirà la competència municipal en matèria d’intervenció
social i la limitarà a la valoració, l'avaluació i la informació de
les situacions de necessitats social, és a dir, que els serveis
socials comunitaris passaran a ser competència exclusiva de les
comunitats autònomes que les podran delegar als municipis
quan convengui i sempre que es donin determinades condicions,
límits i característiques.

La imposició d’aquestes limitacions en la capacitat de
decisió dels ajuntaments suposarà que per molt que estimi un
batlle o una batlessa imprescindible donar atenció de serveis
socials als infants del seu poble, als discapacitats, a persones
majors, a persones amb dependència, a joves, s’haurà de
subordinar a la decisió del govern autonòmic, s’haurà de
supeditar a la seva decisió, Sr. Conseller.

El més perjudicats seran els ajuntaments amb menys de
20.000 habitants que quedaran sense capacitat per poder exercir
les seves competències socials, ja que aquestes passaran als
consells insulars que a la vegada les podran delegar a les
empreses concessionàries que ells triïn.

Davant aquesta situació, la meva pregunta és: Sr. Conseller,
podrà garantir vostè que aquesta reforma no eliminarà les
competències de serveis socials als ajuntaments?

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, aquesta
pregunta fa referència a un avantprojecte de llei, no és una
normativa ferma en aquests moments i, per tant, de la lectura
exhaustiva de cadascun d’aquests articles que s’estan reformant
de la Llei de bases de règim local, el que es pretén per part de
l’administració de l’Estat és que cada administració tengui una
funció, racionalitzar sota els principis d’estabilitat
pressupostària que tant el PSOE com el PP varen aprovar
mitjançant la reforma constitucional i els principis d’eficiència
en la gestió dels serveis públics, es gastin els doblers de la
manera més adient i amb la màxima cura.

Per tant, primer de tot i primer punt a destacar, és que no és
una llei ja aprovada, sinó que encara està en fase de tramitació
i que es poden presentar totes les alAlegacions. Des del Govern
ja hem presentat aquelles que consideràvem que s’havien de fer
arribar a l’Administració General. I allò que es pretén és aquest
principi d’una administració, una funció, i per què?, per no
gastar allò que no tenim i no només per no gastar allò que
tenim, sinó perquè els doblers que es gastin siguin els més
ajustats a pressupost. A més, delega a una normativa de preus
posteriors, que establirem mitjançant un reial decret, per tal que
ningú no gasti més d’aquests preus establerts. 

Així que, parlem d’aquesta llei quan estigui aprovada, quan
sigui ferma. Nosaltres ja hem fet els deures presentant les
alAlegacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot intervenir.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em preocupa que vostè es
preocupi tan poc de les persones. Vostè diu que es delimitaran
perquè les administracions tenguin una sola funció i jo li deman
que l’administració local no perdi la competència dels serveis
socials perquè, com vostè hauria de saber com a regidor que és
d’un municipi petit, el valor de la proximitat dels serveis socials
de les administracions locals. Per tant, vostè s’hauria de
preocupar que aquests municipis estiguessin el més a prop
possible de les persones.
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I també, si volen castigar els municipis del dèficit de l’Estat,
li he de dir que els ajuntaments tenen un 4% del dèficit, no són
els culpables del dèficit de l’Estat. Per tant, no els castiguin
vostès i no castiguin les persones que van als ajuntaments a
cercar ajuda i a cercar els serveis socials. Sap vostè quina és la
darrera xifra d’usuaris que varen tenir els serveis socials gràcies
als 52 ajuntaments?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...50.000 persones que quedaran sense atenció.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Obrador, ja li he intentat dir
que vostè passa l’arada davant del bou i per què ho dic? Perquè
ja li he dit que no és una llei que estigui aprovada. Però si
llegeix l’article 25.2, apartat E, quant a la proximitat de
l’administració local diu: “ejercerá las funciones de evaluación
e información de situaciones de necesidad social y la detección
inmediata de personas en situación o riesgo de exclusión
social”. A més, si continua llegint i mira l’article 27, també
veurà que l’administració autonòmica pot delegar aquestes
competències. 

El que pretén aquesta llei, com li deia, és en base als criteris
de màxima eficiència, gastar els doblers el millor que es pugui,
cosa de la qual vostès no poden presumir. Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 2234/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deute del Govern amb els ajuntaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 2234/13, relativa a deute del
Govern amb els ajuntaments que formula el diputat Sr. Marc
Pons i Pons del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Alguna cosa no funciona bé
en la política econòmica del Govern. En el temps que duim de
legislatura, el Govern ha solAlicitat dos rescats a l’Estat per un
valor total de 1.076 milions d’euros, la millor decisió, segons el
vicepresident. I en canvi, en res no ha millorat la situació
financera de la comunitat. Tot el contrari.

Des de la seva arribada han incrementat el deute en 1.344
milions d’euros, segons el Banc d’Espanya. Han multiplicat per
dos el deute amb els consells insulars. Continuen portant un any
de retard en el pagament de les factures. I el deute amb els
ajuntaments és de prop de 100 milions d’euros.

100 milions d’euros que per als ajuntaments representa la
possibilitat o no de pagar les factures als seus proveïdors. I, per
tant, la possibilitat o no de què les petites i mitjanes empreses
tenguin la possibilitat de sobreviure.

Per tot açò li demanam, Sr. Vicepresident, quan té previst el
Govern de les Illes Balears pagar el deute als ajuntaments?

Moltes gràcies.

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.
Crec que vostè té una percepció de la realitat realment
equivocada, perquè les coses estan canviant i estan canviant
amb passes fermes, segures cap una situació ben diferent a la
que teníem fa uns 20 mesos. Li vull recordar que es varen deixar
de pagar per una ordre del conseller d’Economia en un
determinat moment, l’any 2011, 42 milions d’euros del
pressupost de l’any 2011, que era un pressupost prorrogat, es va
anulAlar el Fons de cooperació local, per valor de 20 milions
d’euros; i a tot això ens demanen que hi facem front. Estam fent
front a fot això.

Durant l’any 2011 es va dotar el Fons de cooperació local en
un 75% i el 25% restant durant l’any 2012. Tot això s’ha fet a
poc a poc, s’ha fet un pla de proveïdors, un segon pla de
proveïdors, s’ha fet una disposició de finançament segura per
valor de més 900 milions d’euros. I tot això està donant els
resultats que evidentment a vostès sembla que no li agraden.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No és que no m’agradi a mi,
Sr. Vicepresident, és que no agrada a cap ajuntament ni a cap
batle que estan governant. Miri, fa gairebé dos anys que vostès
van arribar al Govern i van dir que les factures les pagarien a 25
dies i que amb els ajuntaments liquidarien tot el deute. 
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L’octubre passat, la FELIB enviava una carta al Govern, on
qualificava d’insostenible el deute del Govern amb els
ajuntaments. I la situació financera, malauradament, no ha
canviat gens ni mica. A dia d’avui els ajuntaments de totes les
illes encara esperen un calendari de pagaments per poder saber
a què s’han d’atendre. I vostès ni tan sols s’han compromès a
açò. Els pagaments que s’han produït arriben en comptagotes.
I si el Govern ha de fer un esforç, acaba sent sempre per a un
ajuntament més proper.

A Menorca ho hem vist clarament, el Govern deu als
ajuntaments socialistes tres vegades més que als ajuntaments
governants pel Partit Popular. Fins i tot amb açò, Sr.
Vicepresident, són classistes. I mentrestant, el temps passa i les
petites empreses encara esperen. 

Per açò mateix nosaltres li feim una proposta molt clara. Li
proposam que alliberi dels pressuposts una quantitat equivalent
al 9% del rescat solAlicitat, 1.073 milions d’euros. Del seu
pressupost alliberi un 9% i destini’l a pagar aquest deute que té
amb els ajuntaments. Ho faci evidentment d’una manera
equànime, pensant en tots per igual, independentment de quin
sigui el partit polític que governi. Els ajuntaments i els batles li
ho agrairan i també, per suposat, les petites empreses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Vicepresident.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Miri, tenc un dubte en aquest moment i és si vostès tenen ganes
d’ajudar o ganes d’embullar. Aquesta és la realitat. Vostè sap...

(Alguns aplaudiments)

Vostè sap que els deutes amb els ajuntaments pràcticament
tots provenen de la legislatura anterior, vostè ho sap, és allà on
es va formar. I no per una mala gestió, no per un fer les coses
malament, bàsicament per un problema d’ideologia, una
ideologia que era incompatible amb una economia sana.

I en aquest sentit li vull dir, maldament li pesi, que nosaltres
farem front a les nostres obligacions. I vostès hauria de saber
que les nostres obligacions amb els diferents ajuntaments estan
en funció dels convenis que es firmen amb els diferents
ajuntaments i és possible que uns ajuntaments tenguin més
convenis que uns altres. I això vostè ho hauria de saber. 

Aquesta és la realitat. Estam fent passes segures, passes
fermes cap a una situació que no té res a veure amb la situació
original.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 2221/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aprovació de la llei de cans d'assistència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 2221/13, relativa a aprovació
de la Llei de cans d’assistència que formula la Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa del Grup Parlamentari Socialista..., Grup
Parlamentari Popular, és una errada i l’he llegida.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies per la seva rectificació. Senyores i senyors
diputats, a la nostra comunitat comptam des de l’any 99 amb
una llei de cans guia que regula el dret d’accés, circulació i
permanència de les persones afectes per disfuncions visuals
totals o parcials que vagin acompanyades de cans guia. Però
aquesta norma limitava la protecció de les persones afectades
exclusivament a aquestes persones que tenien disfuncions
visuals. 

Actualment s’ha produït una notable evolució de les
tècniques d’ensinistrament de cans i també s’ha constatat que la
utilització d’aquests animals s’havia fet extensiva per a persones
discapacitades que patien altres tipus de disfuncions com són les
persones sord-mudes, les que tenen problemes de mobilitat,
epilèptiques, o en qualsevol altre tipus de discapacitat, sempre
que aquesta permeti tenir cura de l’animal.

Això ha obert un nou concepte que no queda limitat als cans
guia que ajudaven les persones que tenien disfuncions visuals.
Es tracta del ca d’assistència que té unes habilitats especials i
que també aporta uns beneficis terapèutics a les persones que
acompanya, per les quals l’animal suposa una ajuda tècnica
d’especial qualificació.

El 2012 el Parlament va aprovar una proposició no de llei
del nostre grup, el Grup Popular, demanant al Govern una nova
llei que donés cobertura jurídica a les persones usuàries de cans
d’assistència que cada dia són més a les nostres illes. El Govern
ha donat compliment immediat a aquesta petició i ahir mateix
el projecte de llei de cans d’assistència va tenir entrada en
aquest parlament.

Nosaltres agraïm l’eficàcia del Govern, el felicitam per la
seva resposta ràpida en aquest tema. I li demanam al conseller
de Salut que ens faci una valoració d’aquesta nova norma que
estam segurs que és molt ben rebuda per al colAlectiu de
discapacitats de les Illes Balears. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / 19 de març del 2013 3401

 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. La
valoració és molt positiva perquè la petició venia de les
mateixes organitzacions que donen atenció a la gent amb
discapacitat i per tant, el Govern el que ha fet ha estat traduir
amb la normativa allò que ells ens han demanat perquè ho
consideraven just i necessari per a una bona integració social
d’aquesta gent que viu amb les seves limitacions.

Crec que cerca una doble finalitat. Primer, la integració
social, i segon, el principi de seguretat jurídica. Aquesta
integració social de gent amb discapacitat sensorial i de
mobilitat és necessària perquè pugui accedir a la vida
quotidiana, allò que per a nosaltres és molt habitual, però per a
ells, la possibilitat d’accés als llocs d’esbarjo a l’aire lliure,
incloent platges, parcs públics, jardins, establiments comercials,
mercantils, centres assistencials i sanitaris, hotels, restaurants,
parcs, centres d’ensenyament, museus, centres religiosos, ports
i aeroports, se’ls podia ser denegada sense cap explicació.

En aquests moments ells tenen la seguretat que si mantenen
el ca d’assistència amb les condicions que marca la llei, hi
podran tenir accés i si se’ls denega, se’ls haurà de denegar per
escrit. Aquesta llei a més reconeix el dret a circular i romandre
en transport públic, romandre aquelles persones per a qualsevol
tipus de discapacitat que són auxiliades per cans d’assistència,
així mateix vol establir els drets i les obligacions dels usuaris a
regular les activitats de control d’aquests animals.

Però el més important és donar-los la seguretat jurídica que
seran igual que aquelles persones que no tenen discapacitats i a
més fer-ho des del diàleg i des del consens a mi m’omple
d’orgull i, per tant, ho valor molt positivament.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 2231/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acomiadaments improcedents a empreses
públiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta RGE núm. 2231/13, relativa a
acomiadaments improcedents en empreses públiques que
formula la diputada Sra. Pilar Costa i Serra del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ja se n’ha parlat
abans, però efectivament al meu grup també li preocupen les
sentències que han començat a recaure i que anulAlen els
acomiadaments de personal laboral indefinits, que vostès varen
fer sense complir l’Estatut del treballador.

Sr. Conseller, li demanaria que no se’n rigués com ha fet
abans, amb el seu xou de les caixes, perquè les caixes no
taparan els sobres. Per cert, si no s’ha assabentat vostè, això que
vostè ha ensenyat correspon a un projecte de xarxa
meteorològica per aglutinar tots els punts de recollida

d’informació meteorològica, ja que hi havia punts per totes les
Illes Balears, entre ells Formentera, on no n’hi havia. Però bé,
nosaltres tenim competències en emergències, encara que vostès
ni tan sols executin aquestes emergències. Com dic, les caixes
no taparan ni els sobres, ni les ràdios, ni les caixes enterrades de
Cola Cao. Per això li pregunt, Sr. Conseller, ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor silenci.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... com valora aquestes sentències que han començat a recaure
per acomiadaments improcedents de personal laboral
d’empreses públiques.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, aquestes
estacions meteorològiques, entre cometes, no les volen ni les
agrupacions de Protecció Civil, no serveixin d’escriptori, no
duien ni pila, ni pila no duen!

(Rialles i alguns aplaudiments)

Bé, és igual. La nostra valoració, Sra. Diputada, és de total
respecte a les decisions judicials, com ha dit el meu company el
conseller de Presidència. No obstant açò, donam tot el suport i
compartim tota la feina de reestructuració que es du a terme des
de l’Oficina de control pressupostari, que és l’òrgan responsable
de les mesures dutes a terme a les empreses públiques.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vostès reconeixen
que recorreran la sentència i el que estan fent és guanyar temps
perquè sigui un nou govern el que hagi de pagar allò que diuen
els tribunals i això ens sembla una irresponsabilitat, Sr.
Conseller.

Ens preocupa especialment que el Pla econòmic i financer
que el Sr. Vicepresident va presentar, Pla econòmic 2012-2014,
deia en el punt sisè que amortitzarien les places de persones
indefinides. Però clar, això no vol dir que vostès puguin fer
aquestes amortitzacions botant-se el que diu la llei, ni molt
menys la legalitat, ni l’Estatut dels treballadors.
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Reestructurar el sector públic no vol dir saltar-se la llei,
encara que en aquest govern comença a ser ja una pràctica
habitual. Si ho fa el President, què no faran els consellers! Seria
una irresponsabilitat, Sr. Gornés, que vostès, sabent que perdran
la sentència perquè ja hi ha jurisprudència d’altres tribunals
superiors de justícia d’altres comunitats autònomes, com per
exemple Aragó o Madrid, s’entestin a continuar endavant amb
els recursos. Vostès estan preparant el testament per als futurs
hereus i així les indemnitzacions que els hagin de pagar els
altres, però mentre pateixen els treballadors.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

No sé si vostè està capacitada per parlar d’herències i de
testaments...

(Alguns aplaudiments)

Miri, la normativa vigent exigeix que la contractació de
personal laboral per part de l’administració i el seu sector públic
requereixi d’un procediment de selecció previ, que garanteixi
els principis constitucionals d’igualtat, de mèrit i de capacitat.
Una cosa que d’altra banda també establia la normativa anterior,
com vostè sap, amb l’exigència d’un procés que garantís aquests
principis.

Amb la reestructuració que s’està duent a terme en el sector
públic instrumental, a causa de la situació que vostès ens van
deixar i a l’existència de duplicitats en molts altres casos, se
reorganitzen les plantilles acudint en cada cas en el procediment
legalment establert. Vull ressaltar açò, legalment establert.
Mantenint que en els casos en què les places de les quals s’hagi
de prescindir per ser innecessàries, estiguin ocupades per
persones contractades sense un procediment selectiu, com el que
he esmentat abans.

Des del respecte, ho he dit abans, que mereix tota resolució
judicial, l’Advocacia de la comunitat autònoma ens ha
confirmat la seva discrepància jurídica i la intenció d’interposar
recursos que procedeixin, a l’espera d’un pronunciament per
part de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia.

Sra. Diputada, nosaltres no governam a cop d’impulsos,
governam per tal d’afrontar una situació que hem heretat molt
complicada, molt difícil que hem heretat i que ens obliga a
prendre determinades decisions molt difícils des del punt de
vista personal i polític, li ho puc assegurar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 2223/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ecobarri a Campos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 2223/13, relativa a ecobarri
a Campos que formula la diputada Sra. Margalida Prohens i
Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Company, a vostè des de les
bancades de l’esquerra el criticaran per la Llei del sòl,
l’acusaran per ser l’impulsor d’un model de construcció
desmesurada a un territori limitat. I vostè serà el destructor de
les nostres illes.

Però el cert és que tots, encara que alguns ho vulguin
oblidar, som esclaus dels nostres actes. Aquests defensors del
territori, aquests que critiquen l’afany per a la construcció,
aquests mateixos, van adquirir al poble de Campos un solar per
construir habitatges de protecció oficial, pel mòdic preu de 18,9
milions d’euros. Un solar a Campos amb IVA i despeses
incloses, per 23 milions d’euros, per construir ni més ni manco
que 441 habitatges, quasi res! 441 que després van rectificar en
250, 92.000 euros per habitatge, només tenint en compte el preu
del solar. Tot això en plena caiguda del sector, que deixà moltes
promocions buides o infrautilitzades. Però els bastava, en volien
250 més, que probablement s’haguessin afegit als 447 pisos
buits de l’IBAVI. Això sí, dels 18 milions, n’hi van deixar a
vostè 15 pendents de pagar, i ho justificaven davant un poble
atònit dient que era per fer una nova escola que necessita el
municipi.

A quin preu? A un preu que podien haver fet set escoles
noves. O complir reivindicacions històriques del municipi com
el dipòsit d’aigua; 23 dipòsits d’aigua, haguessin pogut fer. O
mitja carretera Llucmajor-Campos. O tomar 51 vegades els
apartaments de Ses Covetes. O les ajudes als ramaders, amb qui
tantes fotos es varen fer. Indignant. Quan es podien trobar en
aquella època solars per fer aquesta escola per 2 milions
d’euros. 

Però aquí mateix, on l’esquerra apostà per un model de més
construcció i més creixement, el govern del Partit Popular ha
apostat per un projecte innovador, sostenible i respectuós amb
el medi ambient, que a més posa els ciments per a la nova
infraestructura educativa del municipi, una actuació urbanística
que és coneguda com ecobarri. Per això el felicitam, Sr.
Conseller, li reconeixem el seu encert en aquest canvi de
projecte, i li demanam en què consisteixen aquestes obres de
l’ecobarri de Campos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputada, efectivament
ens trobam amb una inversió feta en el municipi de Campos en
un solar a uns preus, i ja ho hem dit altres vegades aquí, jo crec
que de forma totalment errònia, un error gravíssim que deixa en
una situació complicada, molt complicada l’IBAVI, l’Institut
Balear d’Habitatge. No només aquesta actuació sinó d’altres:
vull recordar que quan nosaltres entram a governar ens trobam
amb un deute dins IBAVI de 120 milions d’euros i a l’anterior
legislatura en varen trobar 40, és a dir, s’ha passat en una
legislatura, es va passar de 40 a 120. 

Aquesta és una de les actuacions que no era gens necessària.
A dia d’avui encara hi ha uns 400 habitatges buits a Campos,
però ja es veia, ja es veia venir tot això. Per tant, una inversió
estranya o almenys totalment equivocada. 

Però sí que és vera que hi ha una escola a haver de fer i
altres obres, i nosaltres el que hem fet ha estat posar en marxa
la unitat d’actuació que li deim C2, que té una superfície total
de 33.452 metres quadrats, amb un pressupost de 900.000 euros,
amb un projecte que hem executat des del mateix IBAVI, que
varen començar les obres el gener del 2013, que ens duraran
aproximadament un any i que el que pretén és desenvolupat
aquell projecte que consisteix en la construcció d’un ecobarri on
prevalguin l’estalvi energètic i la sostenibilitat per reduir al
màxim possible el seu impacte ambiental. 

Què obtendrem, principalment? Idò grans zones verdes d’ús
públic i nou vials de vianants; pràcticament -i després també us
ho comentaré- només hi ha una possibilitat d’entrar en vehicle
a l’escoleta o a l’escola, però després ja, llevat dels veïnats, tota
la resta seran carrers de vianants. Un equipament escolar, amb
la nova escola de Campos. I després, molt important, és donar
rendibilitat a mig termini a aquell mort que ens trobàrem, és a
dir, rendibilitat perquè almenys hem de procurar..., hem de
veure primer si podrem vendre alguna cosa; lògicament
construir habitatges no ho farem per ara, mentre hi hagi
habitatges a un preu que a més serà igual d’assequible com ho
pugui ser el d’habitatges de protecció oficial; no en construirem
cap ni un nosaltres a Campos, el que sí veurem serà la
possibilitat de fer altres coses. 

Però sí que hem de dir que amb aqueixa s’implementarà tota
una sèrie de mesures: mesures d’estalvi d’aigua, farem un gran
aljub per recollir l’aigua i poder regar les mateixes plantes, uns
400 arbres i 200 plantes de petita mida d’espècies autòctones;
reciclatge de les construccions existents; utilització de productes
locals, fustes resistents a la intempèrie, paviments provinents de
productes reciclats, etc. Si som el destructor, pues que baje Dios
y lo vea.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 2224/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tramitació telemàtica en la solAlicitud de
plaça escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 2224/13, relativa a tramitació
telemàtica en la solAlicitud de plaça escolar, 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. El proper dia 8 d’abril
s’obrirà el procés d’inscripció en el qual participen aquells
alumnes que el proper curs han de canviar de centre per
continuar amb els ensenyaments obligatoris. Aquest procés
afecta principalment els alumnes d’ensenyament infantil que
han de canviar de centre per continuar els ensenyaments de
primària, i els alumnes de primària que han de canviar de centre
per cursar els estudis d’educació secundària obligatòria.

En relació amb el procés d’admissió, un procés obert a tots
els alumnes que desitgen fer un canvi de centre, la incorporació
al sistema educatiu o a la xarxa de centres sostinguts amb fons
públics, s’estima que hi participaran més de 12.000 nins i nines
de 3 anys que es matricularan per primera vegada a algun dels
centres públics i concertats de les Illes Balears. 

Ahir vàrem poder conèixer que de les 7 oficines
d’escolarització que hi havia a totes les Illes Balears s’han
augmentat fins a 38 que la conselleria habilitarà repartides per
tota la comunitat autònoma. El personal d’aquestes oficines i
suboficines d’escolarització resoldrà tots els dubtes que es
puguin presentar i s’encarregarà de tramitar les solAlicituds dels
usuaris en el mateix moment si així ho desitgen. 

A més des del Govern s’ha posat a l’abast dels pares el
telèfon 012 a fi de poder resoldre els dubtes que puguin sorgir
a l’hora d’emplenar les dades per a aquest procés
d’escolarització, un procés d’escolarització innovador, en què
els pares d’alumnes d’infantil, primària i ESO que vulguin fer
la solAlicitud de plaça per primera vegada a la nostra comunitat
autònoma únicament hauran d’emplenar un formular electrònic
que trobaran a la plana web del Govern o descarregant el
contingut del codi QR que s’ha generat per a aquest procés
d’escolarització en qualsevol de les dues llengües oficials de la
nostra comunitat.

Per això, Sr. Conseller, avui el volem felicitar i volem
demanar què suposa per al procés d’escolarització la tramitació
telemàtica de la solAlicitud la plaça escolar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.



3404 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / 19 de març del 2013 

 

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

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, Sr. Diputat. Efectivament,
què suposa?, suposa una passa més a l’hora d’anar complint allò
que la mateixa llei 4/2011, que fa referència a la bona
administració i al bon govern, diu clarament, que
l’Administració de la comunitat autònoma ha de tenir com a
prioritat d’ús de les tecnologies de la informació en tot allò que
fa referència a l’activitat administrativa. 

Nosaltres veim com amb el temps està relativament normal
que l’administració en temes tributaris ha començat a fer feina
en tot allò que fa referència a esborranys de declaracions de
renda, i això és un fet habitual, i no ho era un procediment que
realment es pot simplificar quan les plataformes informàtiques
d’avui en dia dels centres sostinguts amb fons públics i de la
mateixa administració ho fan possible. Per tant és una passa
important, de manera que una persona des del seu propi domicili
accedeixi a les planes corresponents en català o castellà i pugui
fer la solAlicitud, que directament, a través dels servidors de la
mateixa conselleria, ja passa directament, pràcticament en
temps real, als mateixos servidors dels centres. Per tant és una
prova d’agilitació d’aquest procediment, de comoditat i també
de manca de temps que s’ha de dedicar cadascuna de les
secretaries del centre a atendre personalment, fins ara, com es
feia.

Voldria destacar que això es podrà continuar fent. És a dir,
hi ha gent que no té accés a internet, per la qual cosa el
procediment podrà ser de tres maneres: en el mateix centre, com
tota la vida; a les oficines i als punts d’informació que passarem
de 7 a 38; i ja directament i d’una vegada la solAlicitud
electrònica, la solAlicitud mitjançant el procediment de
tecnologies d’informació i comunicació. 

És una passa crec que lògica, que se suma a la passa que
vàrem fer en el seu moment per evitar distorsions
d’empadronament traspassant tots els empadronaments, que
també hem millorat a través de la FELIB perquè tots els
ajuntaments també ens han fet aquestes trameses de padró i de
comprovació; que també se suma a aquelles que fan referència
a la declaració de renda, i que jo crec que, en definitiva, fan més
transparent el procés d’una vegada, més còmode, més àgil i amb
més capacitat d’elecció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 2235/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a funcions del president.

LA SRA. PRESIDENTA:

La quinzena pregunta, RGE 2235/13, decau perquè no hi ha
el diputat que la formula.

I.16) Pregunta RGE núm. 2230/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de les inversions
estatutàries.

Passam a la setzena pregunta, RGE 2230/13, relativa a
gestió de les inversions estatutàries, que formula la diputada
Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
darrerament hem sentit certes acusacions contra el Govern de
les Illes Balears sobre les inversions estatutàries que crec
convenient que quedin aclarides. 

S’han dit coses com que no reclamam els 400 milions
d’euros anuals, que no presentam projectes davant l’Estat o que
a la liquidació dels pressuposts varen quedar 50 milions d’euros
sense executar. 

Davant aquestes acusacions tenim com a fets constatables
els següents: en primer lloc mai aquesta comunitat autònoma no
ha rebut 400 milions d’euros anuals, mai, ni el 2008, ni el 2009,
ni el 2010, ni ningú mai no els va reclamar. En segon lloc, sí
que és cert que se varen rebre 100 milions d’euros anuals del
2008 al 2010, 300 milions d’euros en total, de transferències de
l’Estat que ens va avançar a la nostra comunitat autònoma per
executar inversions que es varen signar a molts de ministeris. En
tercer lloc, aquests 300 milions d’euros que vàrem rebre
l’anterior govern els va utilitzar per pagar despesa corrent, per
tapar forats, i quan va arribar el nou govern a caixa, a tresoreria,
hi havia zero euros, perquè una cosa és la tresoreria i una altra
la liquidació pressupostària; no tenen res a veure, i a caixa, Sr.
Vicepresident, a caixa no hi havia 50 milions d’euros, com
s’insinua; al contrari, varen trobar un dèficit de tresoreria de
1.500 milions d’euros, on no hi havia ni per pagar nòmines, ni
per amortitzar deute que vencia el mateix mes de juny de 2011.

En quart lloc i darrer, per tant, d’aquest 300 milions d’euros
on es varen signar més de 20 convenis amb l’Estat per executar
inversions, els doblers es varen rebre per part de l’Estat però es
varen gastar en altres coses. Les inversions no estan fetes i
nosaltres hem de trobar 300 milions d’euros de tresoreria que no
tenim per fer aquestes inversions que estam obligats a justificar
davant Madrid.

És evident que davant aquest caos absolut, que encara ens
diguin que no presentam projectes és com a mínim estrambòtic,
jo crec que... Encara que ja no ens sorprèn res de la gestió
anterior, ens agradaria conèixer, Sr. Vicepresident, la valoració
de com es varen executar les inversions estatutàries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. Jo crec que vostè ho ha definit amb una paraula: caos,
caos és la paraula que defineix exactament el que va passar amb
aquesta partida, una partida que hem de recordar que un
determinat conseller va dir durant l’any 2008 que no la volia
rebre perquè no tenia projectes; que l’any 2009 es varen fer unes
promeses, es var firmar una sèrie de convenis i varen deixar
pendents d’ingressar 71 milions d’euros; que l’any 2010 es van
deixar d’ingressar, es van deixar pendents de l’ordre de 50
milions d’euros, tot això, com vostè ha dit, agafant aquestes
partides i dedicant-les a despesa corrent perquè evidentment
s’estaven esgotant les possibilitats de crèdit d’una acció de
govern que, ja dic, errada fonamentalment per una qüestió
ideològica, que és allò greu, no per una mala gestió, per una
qüestió ideològica, que és molt més greu que per una mala
gestió.

Tot això a partir de l’any 2010 es deixen de fer projectes
nous, justament el govern d’en Zapatero els darrers mesos deixa
de fer projectes nous conseqüència d’aquesta mala feta, mala
organització, aquest caos, que evidentment ja es veia que
s’havia de posar en ordre. I en aquestes estam, perquè
evidentment el que nosaltres ens vàrem trobar a caixa era un
forat de dimensions estratosfèriques, descomunals, i a partir
d’aquí del que es tracta és de posar ordre, el que evidentment
requereix un temps i requereix anar a poc a poc. Però no es
preocupin, que posarem ordre també en això.

Moltes gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 2214/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a president transparent.

I.18) Pregunta RGE núm. 2236/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a objectius de dèficit 2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

La dissetena pregunta, RGE 2214/13, queda ajornada, atesa
la petició del Govern amb l’escrit RGE 2467/13. 

I la pregunta divuitena, RGE 2236/13, també queda
ajornada, atesa la petició del Govern presentada mitjançant
l’escrit RGE 2467/13.

II. InterpelAlació RGE núm. 1089/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
tributària del Govern de les Illes Balears.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia, que correspon
al debat de la InterpelAlació RGE 1089/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general tributària del
Govern de les Illes Balears.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Cosme Bonet... No? Joan Boned; el Sr. Joan Boned, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquest cas de Bonet a Boned
tampoc no hi ha molta diferència.

Senyores i senyors diputats, Sr. Vicepresident econòmic,
pilar fonamental de la política econòmica -supòs que en això
coincidirem- és la partida d’ingressos, i dins aqueixa partida
d’ingressos s’ha de ressaltar la política tributària, i és d’això
precisament del que avui volíem parlar. 

A vostè, ja ens ho ha demostrat en la pregunta anterior a
aqueixa interpelAlació, li agrada molt utilitzar la paraula caos, ho
ha tornat a fer ara, però també ens ve demostrant que no només
li agrada pronunciar aqueixa paraula, sinó que a més li agrada
crear caos, i això també és la seva especialitat. 

Miri, Sr. Vicepresident, la Constitució Espanyola, en el seu
article 31, diu: “Tots hem de contribuir al sosteniment de la
despesa pública d’acord amb la nostra capacitat econòmica
mitjançant un sistema tributari just, inspirat en els principis de
progressió i d’igualtat”, Constitució Espanyola, article 31. I així
és com hauria de ser, Sr. Aguiló, però el nostre sistema tributari
actual està en realitat molt, molt allunyat d’aquests principis.
Les mesures tributàries aprovades pel Partit Popular, tant en el
Govern d’Espanya com en el nostre govern balear, estan
provocant que aquesta progressió i aquesta igualtat es vagin
perdent pel camí. 

La reducció de la pressió fiscal ha estat en tot cas per a les
rendes més elevades. L’amnistia fiscal ha permès que es
blanquejassin fortunes amassades defraudant l’Estat o
provinents fins i tot d’actes delictius. Vostè, Sr. Aguiló, va
bonificar durant un any sencer l’obligació de tributar les
fortunes superiors a 700.000 euros de patrimoni. Vostè, Sr.
Aguiló, va aprovar una deducció per inversió en assegurances
mèdiques privades que únicament pot afavorir aquells que van
sobrats de recursos, al mateix temps que vostè també castigava
amb retallades salvatges els pacients de la sanitat pública. Les
modificacions de l’impost d’IRPF, de l’IVA, la implantació del
cèntim sanitari o la imminent aprovació de nous imposts, entre
ells el d’envasos de begudes, continuen castigant molt més els
més necessitats que les rendes més elevades.

Aquest govern des d’un principi ha anat aprovant mesures
tributàries que no discriminen per raó del nivell d’ingressos, Sr.
Aguiló, sinó que han afectat tothom per igual. Són vostès, Sr.
Vicepresident, els que per un costat diuen que l’oposició no fa
propostes i que únicament critica tot allò que fa el Govern, i al
mateix temps són els mateixos que per un altre costat han anat
rebutjant totes i cada una de les iniciatives que en matèria
tributària hem anat presentant en aquest parlament, i el seu grup
parlamentari les ha votat en contra, i les han rebutjat amb
arguments que ara estan enterrant, arguments que ara no els
interessa recordar, perquè tan sols recorden la seva capacitat de
mentir i d’enganyar tots els ciutadans. I també, finalment, i a
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causa de la seva ineptitud a l’hora de tirar endavant aquella
fantàstica política econòmica ortodoxa, tan esmentada als
principis d’aqueixa legislatura i ara tan oblidada, són els que no
han pogut i no han tengut més remei que recuperar i aplicar
algunes d’aquelles propostes que el nostre grup va presentar i
que el seu va rebutjar, sense anar més lluny l’impost de
patrimoni, si bé he de dir que ho han fet, evidentment, tard i
malament.

La seva reforma tributària és injusta, a més d’insuficient.
Reconegui, Sr. Vicepresident, d’una vegada que les propostes
que se li feien per part del nostre grup són les que feien falta per
afrontar una situació de crisi econòmica, no la seva política
tributària, que per cert han arraconat i ara no l’apliquen i fan tot
el contrari del que digueren.

Una política fiscal justa ha de servir per millorar o com a
mínim per mantenir, Sr. Vicepresident, els nivells de benestar
dels ciutadans. Una política fiscal progressiva permet una millor
distribució de les rendes, i a més proposa més possibilitats de
creixement. Contràriament la política fiscal regressiva que
vostès estan aplicant dificulta la reactivació econòmica,
desincentiva el consum, complica la sortida de la crisi i posa en
perill l’estructura bàsica de l’estat del benestar. La diferència
entre els que menys tenen i els que més tenen, és a dir, els més
rics, és cada dia més pronunciada. La classe mitjana està
desapareixent, els rics són cada dia més rics, els pobres són cada
dia més pobres. No és possible, Sr. Vicepresident, que les
rendes mitjanes i baixes, suportin directament aproximadament
4 euros de cada 5 euros recaptats, i mentrestant, els grans
capitals, les grans fortunes emparades en societats tan sols
aporten 1 euros de cada 5.

Per tot això, Sr. Vicepresident, és importantíssim fer front
a una reforma global del sistema tributari vigent, un sistema que
ha de tornar ser més just i més progressiu, que sigui més
respectuós amb allò que fixa la Constitució. S’ha de tornar a una
política tributària clara i transparent, on l’aportació als ingressos
públics sigui proporcional al nivell de renda de cada un, on es
redueixin els gravàmens lineals, mitjançant els quals es cobra
una mateixa quantitats a tots i per tot. Però la repercussió en
aquests casos també és molt diferent en funció dels guanys de
cada un. Un exemple també és l’impost que estan preparant, el
nou impost als envasos de begudes.

Sr. Aguiló, ha de deixar d’enganar a tothom en matèria
tributària. No poden argumentar que l’administració no ha
d’aprovar mesures concretes per tal de reactivar l’economia, ja
que ha de ser l’empresa privada qui ho ha de fer i al mateix
temps, vostès mateixos també, per via impositiva el que fan és
impossibilitar que aquest sector privat pugui actuar en aquesta
línia. No pot reclamar creació de llocs de feina quan l’únic que
aprova són projectes per tal d’incentivar i facilitar
l’acomiadament. No pot justificar la creació d’imposts amb
falsedats, com que són per preservar el medi ambient, quan
l’únic que busquen és la recaptació suficient que li permeti
quadrar uns pressuposts.

Vostè, Sr. Aguiló, gestiona amb els dos ulls fixats en
l’objectiu de dèficit i tanca aquests dos ulls quan li parlen dels
problemes i de les necessitats de les persones. Vostè, Sr. Aguiló,
ha d’entendre que aquest no és el camí. Ha d’entendre que s’ha
de canviar aquest rumb, si no, quan l’economia millori,
segurament l’estat del benestar serà irrecuperable. La seva
política fiscal ve marcada per la necessitat ara urgent, de
millorar els ingressos, millora que fins ara no creien tan urgent,
ja que pensava que la seva salvatge política de retallades els
permetria arribar a l’objectiu de dèficit fixat. Una vegada
comprovat que això no s’ha aconseguit, han optat per
incrementar irracionalment la pressió fiscal. 

Sr. Vicepresident, comenci d’una vegada a complir amb la
seva obligació, reclami a l’imminent Consell de Política Fiscal
i Financera la flexibilitat de l’objectiu de dèficit. Defensi els
interessos de tots els ciutadans de les nostres illes, no els d’uns
pocs i que a més són els que menys necessiten el seu suport i la
seva ajuda. Toca injectar liquiditat en el sistema, toca fomentar
el consum privat, toca no exterminar-lo. I això s’ha de fer
recuperant la progressió i la igualtat, que com he dit al principi,
s’està perdent.

Tot això ja no es pot seguir fent a costa dels sacrificis
d’aquells que ja no es poden sacrificar més. Sr. Vicepresident,
vostè ha de canviar el xip, seria recomanable també que
començàs a escoltar l’oposició i deixi d’alimentar i de fomentar
un sistema tributari que no és ni progressiu, ni just, ni equitatiu.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Govern té la paraula el
vicepresident econòmic.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li
tornaré explicar una mica quines són les línies de política que
segueix aquest govern en matèria d’economia, perquè sembla
que algunes encara no estan prou clares o no s’entenen d’una
forma transparent i clara.

En aquest sentit li vull dir que primer de tot l’acció de
govern ha consistit bàsicament en una reducció important de la
despesa pública, però una reducció de qualsevol manera, sinó
una reducció d’allò que era ineficient, allò que suposava un pes
important sobre els ciutadans. Deixi’m que li ho expliqui. És
necessari entendre que tota la despesa pública, tota, recau
damunt els ciutadans i que la pressió fiscal o l’esforç fiscal està
en funció bàsicament de la despesa pública. Per tant, qui
incrementa la pressió fiscal és qui incrementa la despesa pública
i qui intenta alleujar la pressió fiscal damunt els ciutadans és
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bàsicament qui intenta reduir la despesa pública mitjançant un
procés de racionalització, mitjançant un procés d’eficiència i
mitjançant un procés d’eficàcia. 

Dit això, s’ha de tenir en compte que és evident també que
les circumstàncies econòmiques a partir de l’any 2000 han
canviat de forma progressiva en un primer moment i de forma
radical després i que aquests canvis de circumstàncies
imposaven un canvi a l’hora de fer les coses, un canvi a l’hora
d’enfocar els problemes, un canvi a l’hora de fer reformes,
reformes que s’han de fer pel costat de la despesa i també pel
costat dels ingressos. 

Així mateix, en matèria fiscal aquest govern segueix dues
línies molt clares. Una primera és la lluita contra el frau, que ja
hem explicat en altres ocasions i que només diré que està tenint
els èxits que nosaltres ens havíem proposat. I una segona és una
reforma fiscal, una reforma fiscal que segueixi la línia de les
reformes fiscals que s’estan fent en els països més avançats
d’Europa, una reforma fiscal on es deixi de tributar, es deixin de
posar incentius negatius a allò que és positiu per a la societat.
En aquest sentit vull dir que una de les alternatives que s’hauria
d’haver posat sobre la taula i no l’hem posada, és un increment
d’IRPF. I no l’hem posada bàsicament perquè això desincentiva
de forma clara el tema de la feina, la feina en concret i al mateix
temps l’estalvi, també desincentiva l’estalvi, quelcom, dues
variables que són importants en aquest moment. 

Per tant, ens hem de traslladar a un altre tipus d’imposts,
imposts que evidentment són impostos nous i imposts que tenen
les incerteses pròpies de tot allò que comença de bell nou. I en
aquest sentit feim aquesta proposta de reforma fiscal verda,
perquè a més a més les comunitats autònomes tenen el marge
d’actuació que tenen, que és un marge clarament limitat. Un
marge que fins ara ha fet que una part important de l’activitat de
la comunitat autònoma recaigués sobre un tribut que tenia a
veure amb l’activitat immobiliària, l’impost de transmissions
patrimonials, impost de transmissions patrimonials que la seva
recaptació va baixar ni més ni manco que un 60% de l’any 2006
a l’any 2009. Per tant, és evident que hem de fer un canvi i hem
d’anar cap un altre tipus de tributació. Una tributació que ha de
descansar sobre elements que siguin de qualque manera
adequats per a la ciutadania. I la tributació que estam proposant
és una tributació que va en aquest sentit. De manera que
desincentiva comportaments que són fàcilment assumibles per
part de la ciutadania. 

D’aquesta manera, tenir una actitud més responsable en
matèria d’utilització de l’automòbil, tenir una actitud més
responsable en matèria de disseny de les àrees comercials, o
tenir una actitud més responsable en matèria d’envasos és
quelcom que la ciutadania pot d’alguna manera assumir amb un
grau suficient d’acceptació. És clar que s’està demanant un
sacrifici als sectors econòmics, és clar que li hem demanat un
sacrifici a la ciutadania, però aquest sacrifici té a veure
justament amb el que li he dit abans, un excés de despesa
pública produït durant la legislatura anterior.

I no me digui que no se segueix el principi de progressió o
igualtat, no m’ho digui perquè de fet no ha argumentat on està
la manca de progressió o igualtat, perquè si parlam d’amnisties
hem de posar damunt la taula una vegada més l’amnistia que es
va fer l’any 1984, quan era ministre Miguel Boyer. Miguel
Boyer no era un ministre del Partit Popular, era un ministre del
Partit Socialista. Tal vegada ha passat massa temps i ja no ho
recordam, però és així. I l’any 1991 se va posar damunt la taula
una altra amnistia fiscal per part de Carlos Solchaga, Carlos
Solchaga no era en aquell moment del Partit Popular, sinó del
Partit Socialista. Són mesures que també s’han pres a molts de
països europeus, va passar l’any 2002 a Alemanya, l’any 2009
a Itàlia, a Portugal l’any 2010, són mesures que tenen a veure
amb actituds per intentar facilitar les obligacions tributàries a
tots els ciutadans.

En matèria de l’impost del patrimoni, ho hem dit una i una
altra vegada, hi havia una nebulosa important en matèria
d’impost del patrimoni quan vostès el volien implantar, de
manera que una nebulosa legal no feia recomanable dur-ho a
terme perquè podia ser perfectament que l’Estat demanés els
ingressos procedents d’aquell tribut. Va quedar aclarit amb el
nou govern del Partit Popular, de manera que es va poder posar
d’una forma absolutament provisional, perquè evidentment
aquest impost té una durada limitada en el temps. També el
tenen els altres, però els altres tenen un marge de maniobra més
gran, conseqüència de la novetat que suposa i de l’esforç que
suposen en matèria d’organització dels propis tributs.

Tot això ens fa arribar a la conclusió evident, a la conclusió
que no pot ser cap altra, que hem de tenir molt en compte una
vegada més la idea fonamental, la idea que és cabdal entendre
per part de la ciutadania. La idea fonamental és que tenim un
problema d’endeutament, no un problema de manca de consum.
La manca de consum és derivada de l’excés d’endeutament. Jo
no sé si això queda prou clar, però ho tornaré repetir, tenim un
problema d’endeutament i conseqüència d’aquest problema
d’endeutament, hi ha una manca de consum, no perquè no hi
hagi consum, sinó perquè la gent, les famílies, les empreses, el
sector públic estan massa endeutats. I, per tant, hem d’actuar
damunt l’arrel del problema si volem solucionar la situació i
mirar el futur amb més claredat i més prosperitat. I això passa
per una política de desendeutament, una política que les
empreses varen iniciar l’any 2007. Una política que les famílies
també varen iniciar l’any 2007. I conseqüència d’això, els
darrers mesos podem observar que famílies i empreses estan
tenint un comportament més adequat en matèria de consum, en
matèria de manca d’endeutament, en matèria d’amortització
dels seus deutes que està assolint unes passes importants.

Ens queda pendent el sector públic, sector públic que
necessàriament ha de fer aquest esforç de desendeutament,
perquè està consumint recursos que estarien a l’abast de la resta
de la ciutadania si no els hagués d’emprar el mateix sector
públic. D’aquesta manera, vostè sap que en el pressupost de
l’any 2013, ni més ni manco, hi figura una partida de 300
milions d’euros en matèria d’interessos. Si posam fre a aquest
increment del dèficit i de l’endeutament, aquesta partida cada
vegada serà més grossa i hem de recordar que els interessos
creixen de forma exponencial, exponencial vol dir elevat a un
determinat número, a una determinada variable, la qual cosa vol
dir que creix cada vegada una mica és ràpid. 



3408 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / 19 de març del 2013 

 

Per tant, intentar reduir, intentar establir un sistema que
pugui ser acceptat per part de la ciutadania, un sistema que
reparteixi la càrrega de l’ajust que s’ha de fer en el conjunt de
l’economia entre els distints estaments de la ciutadania, un
sistema fiscal que estigui en consonància amb allò que són les
línies importants de la resta d’Europa i que, a més, enceta una
forma diferent de fer política, allà on cada vegada el paper del
Govern és marcar els incentius necessaris perquè la ciutadania
pugui fer allò que troba que ha de fer amb total llibertat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica té la paraula
el diputat Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, Sr. Vicepresident, ha
començat vostè dient que intentaria novament explicar les línies
econòmiques bàsiques que diu que no entenem. Ha parlat de
reducció de despesa pública i que això suposa un canvi
substancial per als ciutadans, evidentment, perquè aquesta
reducció de despesa pública vostès l’estan aplicant única i
exclusivament a retallades que afecten el benestar social,
únicament a això, i afectant bàsicament la part de la ciutadania
més necessitada i que més dificultats està passant en aquesta
situació de crisi. Aquesta és la reducció de despesa pública que
vostè està aplicant. Vostè està protegint els que no necessiten
protecció i està deixant desemparats els que necessiten la seva
ajuda, Sr. Aguiló. Això està fent vostè...

(Petit aldarull)

Diu que la seva política econòmica suposa un canvi respecte
de l’anterior. No només respecte de l’anterior segurament, Sr.
Aguiló, sinó respecte de vostès mateixos, respecte de la seva
ideologia política. Vostè que ha defensat no fa gaire la
impossibilitat d’incrementar els imposts, que era abominable
simplement la proposta de pensar a incrementar els imposts, ara
resulta que és vostè qui ho està aplicant. Efectivament, un canvi,
però seu, Sr. Aguiló, seu, en aquest costat abans i ara hem
defensat el mateix, vostè no, vostè d’un dia per l’altre ha canviat
d’opinió.

Diu, a més com un mèrit, que no ha fet modificació de
l’IRPF o que no hi ha modificació de l’IRPF. Li haurem de
donar les gràcies tots segurament, li haurem de donar les gràcies
Però novament vull anar a aquell principi que s’està aplicant,
progressió. Per què no, Sr. Aguiló, modificar l’impost d’IRPF,
aplicant un tipus superior i per tant, reclamant d’aquells que
guanyen més, per exemple a partir de 120.000 euros per any,
una major aportació en base a aquest tipus d’IRPF? Per què no?,
perquè, clar, segurament si vostè ho toca el que farà serà pujar
un poquet a aquests i molt als que guanyen menys de 120.000,
perquè aquesta és la seva manera d’actuar, Sr. Aguiló, aquesta
és la seva manera de fer política tributària.

Impost de transmissions patrimonials. Cert que vostès l’han
retocat conforme han passat els mesos, també canviant d’opinió
d’un dia per l’altre. Però també és cert que fins i tot en la seva
proposta de modificació continuen afectant negativament i
continuen incrementant la pressió fiscal als titulars o als que
compren un patrimoni o un bé de valor més reduït, perquè
també a aquests vostè els ha incrementat el tipus. No es
conforma que siguin només els que tenen patrimonis més
elevats, els que tenen patrimonis molt baixos també han de
pagar més. I no pot ser, Sr. Aguiló, això no és progressió, no és
justícia, no és igualtat això, Sr. Aguiló.

Miri, em parla d’amnisties i retreu l’amnistia del govern
socialista, però vostè sap perfectament que no té res a veure una
cosa amb l’altra, Sr. Aguiló. No eren els mateixos requisits que
s’exigien a l’amnistia fiscal anterior que els que han posat
damunt la taula vostès ara que governen. Llavors s’exigia que
es pagassin els interessos que corresponien, llavors s’exigia que
es pagàs allò que estava fixat per llei. Vostès ara ho perdonen,
únicament han deixat com a màxim el 10%. Vostès estan
incentivant que les delinqüents en aquest país cerquin la manera
de continuar defraudant les arques de l’Estat perquè saben que
en un moment o en un altre vostès els ajudaran. Als delinqüents
sí, als necessitats no. Aquesta és la seva amnistia fiscal i no em
digui que no hi ha diferències, vostè no les veurà, però n’hi ha
i són molt grosses, i vostè ho sap, maldament no les vulgui
veure.

M’ha parlat també d’envasos. L’impost dels envasos és un
tema que en parlarem més endavant perquè la llei està en tràmit
parlamentari. Però jo li posaré un exemple de la justícia que per
a vostès significa aquest impost dels envasos. Un envàs de llet,
que té un cost de 56 cèntims, s’incrementa en un 22%,
s’incrementa amb un impost de 12 cèntims, un 22% la llet, en
canvi, el vi, el vi sense anar més lluny, s’incrementa únicament
un 6%, Sr. Aguiló.

Miri, no és el mateix incrementar i posar un impost que és
per a tots igual a aquell que es pot comprar una botella de
whisky, amb un envàs de whisky, caríssim, caríssim, que si pot
pagar un whisky molt car podrà pagar uns cèntims més, que a
aquells que està obligat a comprar la llet només la que té un cost
de 50 cèntims perquè no arriba a més, hi ha molt diferència, Sr.
Aguiló, vostè no la sap veure, però hi és i vostè l’ha de
començar a aplicar.

Per això, li reclamam que canviï aquesta manera de fer
política tributària, que tengui en compte a l’oposició, que tengui
en compte a tots els ciutadans, que es baixi del burro...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned.
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EL SR. BONED I ROIG:

Vaig acabant, Sr. President.

..., que es baixi del burro, que deixi d’aplicar aquesta injusta,
desigual i arbitrària política tributària perquè no és progressiva,
no tracta a tots per igual i com li he dit al principi incompleix un
principi constitucional bàsic. 

Vostès, que tant parlen de complir la llei, de complir la
normativa, apliquin-se el cuento i com a mínim, com a mínim,
el precepte constitucional bàsic l’haurien de saber respectar
només que sigui en això.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica i per tancar el
debat té la paraula el vicepresident.

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

Sr. President. Sr. Diputat, moltes gràcies. Anem per parts, a
veure, retallades a benestar social, bé, retallades a benestar
social seria si hi hagués qualque tipus de prestació, perdó,
qualque tipus de prestació que s’hagués reduït i això no ha
passat, el que ha passat és que hi ha hagut un procés de
racionalització de la despesa, un procés d’ajustament, un procés
d’evitar dispendis innecessaris, un procediment de fer les coses
d’una manera més adequada i més com ho faria cadascú a casa
seva. Això és el que està passant, llevam aquelles despeses que
eren greix, que eren innecessàries i que llastraven el conjunt de
l’economia, impedien el creixement de l’economia, perquè
requeien sobre el pes del conjunt de la ciutadania.

Impossibilitat d’augmentar els impostos, miri, perdoni,
nosaltres mai no vàrem dir que no augmentaríem els impostos,
no... de forma ideològica no, no, no, no, no, el que vàrem dir, el
que vàrem dir, el que vàrem dir, el que vàrem dir clarament és
que era necessari, que no es podien incrementar els impostos per
alimentar despesa innecessària, per alimentar despesa
innecessària, és evident que fa un mal tremend al conjunt de la
ciutadania.

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor, senyors diputats.

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

El que s’ha de fer i crec que ho hem demostrat és, primer, a
un primer moment, demostrar que es pot fer una gestió de tot
allò que són serveis públics més adequada perquè després sí que
es pot demanar un esforç provisional a la ciutadania de manera
que es pugui reduir el temps d’actuació damunt els objectius de

dèficit, damunt la quantia que queda a deure l’Administració
pública.

En aquest sentit, parlar l’objectius de dèficit és important
ara, perquè s’havia de donar un senyal molt clar que s’és capaç
de dur a terme el procés de reforma necessari per guanyar la
credibilitat necessària per, evidentment, reduir o mirar de tenir
uns objectius de dèficit en un temps més llarg.

En matèria d’IRPF, ja li ho he dit, significa bàsicament
posar traves a la generació de treball i la generació d’estalvi
quan són dos elements que ens fan falta i que, per tant, no es pot
actuar en contra d’aquests, sinó tot el contrari, s’ha d’anar de
manera que es pugui fomentar més el treball i que es pugui
fomentar més l’estalvi. Qualsevol acció en sentit contrari seria
contraproduent.

En matèria de transmissions patrimonials, és evident que hi
ha una progressió perquè s’han establert tota una sèrie de
paràmetres que marquen que aquells habitatges de més valor
tributen més que els habitatges de menys valor i que, per tant,
se segueix una actuació clarament en aquest sentit de
progressió.

I en matèria d’envasos, en matèria d’envasos s’han de tenir
en compte una sèrie de dades, en primer lloc, que el 40% del
tribut el pagaran els nostres visitants, no el pagaria la ciutadania,
ja que recau dels 12 milions de visitants una part important
consumeix envasos i per tant, fa que recaigui d’aquesta manera.

En aquest sentit, vull anunciar, i vull anuncia en aquesta
cambra que s’aprovarà una esmena presentada pel Partit Popular
on queda exclòs dels impostos dels envasos la llet, justament per
la seva necessitat i quedarà redistribuïda per...

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

... a la resta d’envasos, evidentment, tenint en compte que es
tracta d’un aliment bàsic i que ajuda, justament, a fomentar la
progressió necessària.

En definitiva, Sr. Diputat, la política tributària que se
segueix per part del Govern és una política que evidentment és
dura, evidentment és una política que demana sacrificis, però és
una política adequada, una política que va en la direcció de les
polítiques en matèria tributària dels països més avançats del
món i que, per tant, tendrà unes línies que aniran avançant a
mesura que avanci la legislatura, i que es podrà dur a terme, si
tot s’acompleix segons l’establert, una visió diferent en matèria
d’impostos quan acabi la legislatura de la que tenim en aquest
moment, de manera que es pugui fer front al que la nostra
ideologia ens demana, que no és altra cosa que els impostos
moderats, perquè la nostra política té dues línies: una política
d’austeritat i una política de govern reduït.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

III. Moció RGE núm. 2028/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de llistes d'espera, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 369/13.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Moció RGE núm. 2028/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de
llistes d’espera, derivada del debat de la InterpelAlació RGE
núm. 369/13.

Per part del Grup Socialista i per defensar la moció té la
paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Començam aquesta moció sobre el
principal problema de salut que tenen el conjunt dels ciutadans
d’aquestes illes i tenim la realitat que la màxima autoritat
sanitària no és ni present. 

(Remor de veus)

Ahir vàrem tenir la oportunitat de llegir que el Sr. Sansaloni
deia que “Lo que tenemos que hacer es cumplir nuestro
programa electoral”, un programa electoral que deia que
disminuirien les llistes d’espera. Ara duim vint mesos
d’ocultació de dades, de manipulació de dades, de mentides que
s’han dit aquí sobre les dades per diputats o diputades del Partit
Popular.

La realitat és molt crua, han aconseguit augmentar en un
48% les persones que esperen una intervenció quirúrgica o han
arribat a situar, des de 51 dies a 122 dies els que s’esperen per
a una intervenció quirúrgica, o ara estan a més de 100 dies per
a una consulta externa, de proves complementàries ni se sabe ni
se le espera.

Augments espectaculars d’un 70% de persones a Son Llàtzer
o un 45 a Manacor o un 58% a Eivissa, són dades que deixen
molt clar que la salut no és una prioritat per al Partit Popular, el
seu objectiu és un objectiu econòmic, unes xifres, estalviar, ho
han dit repetidament, volen estalviar, no gastar. I això no és
eficiència, Sr. Sansaloni, això és no gastar, no és eficiència, ara
té més de 100.000 persones en llistes d’espera, persones i
professionals abandonats a la seva sort.

Nosaltres, el primer és que lamentam aquesta situació i
esperam que el Parlament tengui com a mínim aquesta
sensibilitat.

Volem que el Parlament l’insti que el Govern doni a
conèixer un pla, un pla desconegut, ens han repetit des de l’inici
de legislatura la mateixa cançoneta: priorització selectiva,
compliment de decret, augment de productivitat, coordinació,
augment de resolució a atenció primària que després l’eliminen,
després la tornen a posar, en definitiva, la percepció és que se’n
riuen de la gent.

La darrera cosa que han afegit, aquestes 37,5 hores que a
primària ha representat menys oferta assistencial i als hospitals
definitivament no ha suposat cap augment de productivitat i
efectivament, els cirurgians se’n riuen.

Tot és estalviar, no importa l’atenció sanitària, tot és estalvi
econòmic, tot en base a una mala eficiència perquè no gastar no
és eficiència, i molt manco en salut. Sempre ens diuen que tenen
un pla, sempre ens han dit que no era necessari un pla de xoc
perquè ja el tenien, però no el coneixem. Per tant, nosaltres li
demanam que el mostrin i, entre altres coses, doncs ja els puc
dir que podem acceptar l’esmena de MÉS, del Grup
Parlamentari MÉS, que, implícitament, l’incita perquè en quinze
dies el presenti i que vengui a comparèixer als tres mesos,
perquè ja l’absoluta manca de respecte a la figura dels diputats
per a vostè, per al govern, no té cap valor; fa mesos que li hem
demanat còpies d’aquest pla i no s’ha dignat ni a fer-ho i té gent
que cobra per fer-ho.

Li demanam que estableixi un temps de garantia màxima.
L’altre dia es va amagar per darrera fita, parlàvem aquí,
l’interpelAlàvem de llistes d’espera i no va tenir ni la vergonya
de dir que aquell dia es posava a exposició pública un
esborrany; un esborrany de decret que ni dóna garanties ni
assumeix cap compromís, deixa tothom sense roba i al paire,
només garanties per a cinc procediments quirúrgics, tota la
resta, cap; consultes externes, cap; proves complementàries,
cap. Això és el que fa vostè.

I a més es bota les lleis, es bota l’Estatut d’Autonomia, i
miri si són conscients que se’l boten que el grup parlamentari fa
una esmena de modificació d’un punt de moció on demana, en
aquell punt en què es demana que no es vulneri, que es doni
compliment a aquest article 25.1, 25.3 de l’Estatut, que ells
demanen introduir, entre cometes, quan hi hagi disponibilitat
pressupostària, és a dir, són conscients que vulneren la norma
bàsica de la nostra comunitat autònoma. Però si això no és
suficient, vostè ignora també la Llei de salut vigent a la nostra
comunitat autònoma, que en el seu article 19.g) diu: “El ciutadà
té dret que les prestacions sanitàries li siguin dispensades dins
un termini prèviament definit i conegut per l’usuari, i serà
l’establert reglamentàriament”. Per això es va fer el decret i
vostès vulneren l’Estatut i la Llei de salut. 

Com també nosaltres el que volem és que vostè assumeixi
que té un problema molt greu en l’atenció sanitària dels
ciutadans. Ara resulta que desapareixen les tuberculosis; se
n’han diagnosticat la meitat. Què es pensen?, que han
desaparegut?, o és que han deixat d’anar a ser atesos? Està a
l’ambient la tuberculosi, jo em preocuparia ben molt perquè no
s’ha diagnosticat el 50% de tuberculosi, perquè això vol dir que
són pel carrer, sense ser ateses ni diagnosticades. Vostè que és
tan eficient, resulta que li ingressen malalts perquè ara no
operen de la bufeta, i allò que s’operava en tres mesos ara duen
un any i ingressen per una colecistitis, 15 dies d’ingrés.
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Quantes hèrnies discals que no operen ni diagnostiquen passen
dies a urgències d’un hospital? Sap què val cada dia una
urgència d’hospital a Son Espases? A això li diu vostè
eficiència?

Estalviar no és eficiència, i li demanam que publiqui les
llistes d’espera cada tres mesos, vostè que l’adalil de la
transparència, com el seu president. Ara també diuen que ho
volen esmenar perquè el decret diu periódicamente, un terme
absolutament indefinit. Aquesta cambra va votar un decret l’any
2006 que posava sis mesos; després es va votar tres mesos i se’n
va donar compliment cada tres mesos fins que va arribar el
Partit Popular. És més, la diputada Palau i altres diputats
demanaven que es fes cada mes. Ara tenen el cinisme de dir
periódicamente. Publicar o no publicar les llistes d’espera és
una decisió política. Si vostè no les vol publicar cada tres mesos
és que políticament no li interessa, ho tenc claríssim. I li
demanam que torni a implantar el decret del 2006, perquè és un
decret que va fer el Partit Popular, que sortia de la Llei de salut,
que com a mínim assumia un compromís i donava garanties als
ciutadans en proves complementàries, en consultes externes i en
intervencions quirúrgiques, no com vostès han fet, durant vuit
mesos sense res, i ara volen presentar d’amagat un esborrany
que no han negociat amb ningú, tots solets, tots solets com
sempre, sense diàleg; però és que a més ens deixen sense
garanties, només en cinc procediments quirúrgics. 

Les llistes d’espera existiran sempre, però com a mínim les
han de gestionar, i el que no han de fer és abandonar els
ciutadans. La realitat al carrer és molt crua; el dia que l’hagi de
tocar amb les mans la coneixerà, i veurà vostè que d’aquí a un
temps potser tendrà problemes, perquè està abandonant la salut
de la gent.

Dos darrers punts: que torni enrere la decisió de tancar els
centres de salut. L’altre dia vostè no va respondre; tot per un
estalvi econòmic, ara els ciutadans tenen més problemes per
anar a veure el seu metge, el seu pediatre o la seva infermera,
els impedeix l’atenció continuada i els limiten la seva
accessibilitat, i tampoc no és per motius assistencials, només és
per estalviar. I ara resulta que no estalvia, gasta més doblers que
abans. I també li hem demanat, si li queda alguna cosa de
moralitat, si n’hi queda alguna, no faci que els pensionistes
hagin d’avançar els doblers, no es quedi amb l’excedent; ja no
li qüestionam el copagament, però si els obliga a avançar
doblers utilitzi la recepta electrònica perquè no hagin d’avançar
els doblers.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

És de justícia i de moralitat. L’instrument, el té, si no
l’aplica és perquè es vol quedar amb els doblers dels ciutadans.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar
l’esmena RGE 2495/13. Intervé la Sra. Fina Santiago, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Fa una setmana
el president no executiu d’aquesta comunitat autònoma estava
en aquesta tribuna explicant els grans assoliments d’aquest
govern només d’homes, que ens explicava com controlava el
dèficit públic. I avui precisament coincideix que debatem una de
les conseqüències d’aquesta política obsessionada en aquest
control del dèficit que, a més, no ho aconsegueix, obsessionada
en aquest control del dèficit, i que lliga directament amb la
reducció de la qualitat de vida de les persones, de les quals els
polítics del Partit Popular es mostren notablement orgullosos.

Les llistes d’espera, segons dades del mateix govern, ja no
utilitzarem dades que puguem tenir nosaltres a través dels
hospitals..., dades del mateix govern, varen reconèixer el mes de
gener que la llista d’espera d’intervencions quirúrgiques es va
disparar un 63% de temps de demora per ser operat, i un 69%
per a especialistes. Això és un resultat pràctic d’aquest control
del dèficit. Estam més malalts, tenim més dificultats per accedir
als serveis sanitaris, i a més a més estam pagant.

I ahir ho va denunciar el Sindicat Mèdic, el Sindicato
Médico, que aquesta pujada de les llistes d’espera fa que
malalties extingides hagin tornat aparèixer, això és el resultat
d’aquest control del dèficit, això és el resultat de la gestió del
Partit Popular en sanitat. Sindicato Médico, que calcula que
entre un 20 i un 30% d’augment d’aquestes malalties que abans
ja no hi eren, que havien desaparegut, que estaven controlades,
que no les patia la població, ara les pateix. Ho diu el Sindicato
Médico, no ho diem nosaltres -que ens dirien que som uns
mentiders-, no, no, ho diu el Sindicato Médico, i sembla que hi
ha silenci, hi deuen estar d’acord.

És això eficàcia, Sr. Sansaloni? És això eficiència, Sr.
Sansaloni, que tornin aparèixer malalties controlades? Com
posava el Sindicat Metge l’exemple d’infeccions produïdes per
no treure els càlculs biliars aleshores i altres tipus de malalties,
però aquesta en concret fa que després hi hagi tota una sèrie
d’infeccions i fa que, efectivament, el procés de cura sigui molt
més llarg i més costós que l’operació en si. I davant això aquest
govern no reacciona, no fa cap mesura per poder reduir aquestes
llistes d’espera.

Estam més malalts, pagam més per accedir als serveis
sanitaris i esperam més per accedir a aquests serveis sanitaris.
Però el dèficit està quasi controlat, estam realment
d’enhorabona!
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Nosaltres donarem suport a tota l’esmena que ha presentat
el Grup Socialista, perquè ens sembla que és una esmena que
recull el que hauria de ser una urgència per a qualsevol govern,
el qual, davant una llista d’espera in crescendo actuï i actuï
d’una forma immediata.

El primer punt ja no és la primera vegada que es presenta, ja
s’ha presentat en dues ocasions, una la varen votar en contra els
membres del Partit Popular, en comissió, el mateix punt, va ser
votat a favor, i avui sabrem, d’aquí a uns minuts, el que es vota.
Però el nostre Grup Parlamentari MÉS, tot i que donarem
suport, creim que ja comencen a ser moments no sols de
lamentar, perquè fins ara ens hem lamentat, sinó d’exigir
resultats de millora, el Parlament no es pot reduir a expressar
malestar, davant una informació contrastada que dóna el propi
Govern, com aquesta de tenir una llista d’espera que va en
augment, hem de tenir més capacitat de poder exigir al Govern
que faci alguna cosa per evitar aquest augment d’aquesta llista
d’espera, perquè parlam de la salut de tots.

Per aquest motiu el nostre grup presenta esmenes al punt 2,
perquè el Govern presenti, en un termini de quinze dies, aquest
pla, perquè, així com està redactat ho podria presentar a finals
de legislatura, per tant pensam que aquest pla ha de ser aprovat
en un termini de quinze dies. I a més a més, ha de ser un pla que
doni resultats, no només pot ser que vengui aquí i ens el
presentin o que el publiquin, sinó que el conseller, des de la
seva publicació als tres mesos, si voleu podem augmentar un
poc més, als tres mesos vengui i comenci a donar resultats
d’aquest pla que intervé.

Perquè nosaltres, a una pregunta parlamentària presentada,
formulada a principis de l’any 2012, vàrem tenir resposta -ara
els ho diré, per no equivocar-me-, vàrem tenir resposta un any
després, el febrer del 2013, 14 de febrer del 2013, un any
després, una pregunta parlamentària, en què li demanàvem quin
pla de xoc, ja a gener del 2012, tenia el Govern. I la tenim aquí
i cregui’ns que ens preocupa, ens preocupa perquè parla de
colAlaboració, de colAlaboració amb els professionals, amb els
hospitals per poder arribar a aquest pla de xoc, i la primera
mesura que implanta, i la primera mesura més important és
passar de 35 a 37,5 hores, en contra dels professionals, en contra
d’aquests que han de colAlaborar per ajudar-ne a sortir, la
primera mesura i la més important imposada. Després parla de
mesures de futur, tot ho transmet a elaborar protocols, a fer
pactes de derivació, mesura concreta encara no n’hem trobada
cap. I després hi ha un terme, que, supòs que quan ens presentin
aquest pla o si el Partit Popular pot, o si el Sr. Sansaloni pot
demanar rèplica, consultes més eficients per mitjà de consultes
ràpides de triatge als serveis que en siguin susceptibles. Això a
nosaltres no ens agrada això, no ens sona bé, salut com si fos
una cosa mecànica, tecnificada, a veure si aquests ho podem fer
ara per aquesta via i ara per aquesta, quan la salut és una cosa
més que triar i derivar a proves tècniques.

Una de les propostes que ens fa en aquesta contestació
parlamentària és el compliment del decret estatal, com a una
garantia que baixaran les llistes d’espera; que això ..., primer
que no és garantia i, segon, que és compliment. En definitiva,
res que insinuï una millora ràpida, tot són supòsits o propostes
de futur, però res per reduir aquesta llista d’espera que tenim ara
realment difícil de gestionar i que afecta la salut dels ciutadans.

En relació amb els altres punts, nosaltres hi donarem suport.
Hi ha el tema del decret, que ara hi ha un decret que modifica el
de l’any 2006, que és un retrocés en relació amb tots els drets
que teníem, nosaltres teníem dret a ser operats abans de 180
dies, a tenir visita especialista als 60 dies, a tenir prova
diagnòstica terapèutica abans dels 60 dies, i amb el decret que
proposa el Govern d’aquesta comunitat autònoma només
tendrem dret a ser operats de cinc tipus d’intervenció, amb 180
dies, a part d’urgències i oncològiques, que és de sentit comú.
Això és un retrocés, es pot negociar i, a més, és un
incompliment de l’Estatut d’Autonomia i un incompliment de
la Llei de salut, perquè l’Estatut d’Autonomia i la llei diu que
tots els ciutadans tenen dret a saber quan han de ser operats,
quan han de ser intervenguts, quan tendran dret a rebre una
atenció especialitzada o una prova diagnòstica, no diu els
malalts, els ciutadans o pacients que estiguin malalts de
cataractes, diu tots, i vostès ho limiten.

No només, i a més que si fos el primer decret, podríem dir,
mira, aniran cap amunt, no, no, és que és un retrocés en relació
amb l’anterior, és una involució. Per tant, demanam això.
També posa aquest decret que està en exposició que les llistes
d’espera seran periòdiques i, com ha dit el Sr. Thomàs,
periòdiques significa arbitrarietat, quan vostè vulgui. Doncs no,
hem de dir que ha de ser cada tres mesos, que era el que teníem
aprovat o pactat en el Parlament. Hi ha una proposta del Partit
Popular que sigui cada sis mesos, nosaltres la podríem acceptar,
perquè, tot i que suposa un retrocés en relació amb fa cinc anys
o en relació amb l’any 2011, almanco és una millora en relació
amb la data d’avui.

El que no acceptarem, Sr. Thomàs, o nosaltres no li donarem
suport, és el punt 5, que diu que el Parlament, una altra proposta
del Partit Popular, que parla o que fa la proposta que es podrà
acomplir els temes d’una llista de demora, sempre que hi hagi,
diguem, pressuposts, sempre que hi hagi capacitat
pressupostària, el 4, punt 4, sempre que hi hagi capacitat
pressupostària. Nosaltres no estam d’acord amb això, perquè si
acceptam aquest principi, que si hi ha capacitat pressupostària,
el dia següent vendran a dir-nos que reduïm aquest parlament
per capacitat pressupostària. Tenim un Estatut que obliga, facin
el que els mana l’Estatut, que és que tots els ciutadans tenen dret
a saber quan han de ser operats, en quin terminis, quan ha de
tenir una dona una mamografia si es troba un bony al pit; això,
vostès, no ho tenen. Ho teníem, i vostès ho varen derogar.

Per tant, nosaltres donarem suport a cada un d’aquests punts,
especialment el tema de les llistes d’espera, que pensam que és
un tema de transparència.

El punt 7, que parla que “El Parlament de les Illes Balears
a tenir oberts els centres de salut de 08 a 21 hores”, ens sembla
també idoni, ho demana tot el colAlectiu de metges d’atenció
primària, per tant qualque cosa deuen saber ells de la necessitat
de mantenir aquests serveis.
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I també el punt 8, que demana que s’utilitzin els instruments,
vostès parlen de la recepta electrònica, nosaltres parlàvem de la
targeta sanitària, en qualsevol cas hi ha instruments suficients a
la nostra comunitat autònoma perquè un pensionista que hagi
pagat els 8 euros o els 15 euros que li corresponguin pagar
segons els seus ingressos, no hagi de continuar pagant a l’ib-
salut una vegada que ha arribat a aquest límit, i que, a més a
més, no hagi d’esperar que l’ib-salut li torni, cada dos mesos, si
arriba, els 10 euros pendents de devolució, perquè tenim les
pensions més baixes, perquè és una injustícia i perquè és una ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, ara mateix.

... una complicació administrativa que es pot resoldre d’una
forma ràpida.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar les
esmenes RGE núm. 2515/13 i 2516/13. Té la paraula la Sra.
Catalina Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, quién lo ha
visto y quién lo ve, si em permeten vull començar llegint una
notícia que explica fa dos anys, aquí, dins aquest parlament, el
que va passar: una moció, també derivada d’una interpelAlació,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Conseller de
Salut era el Sr. Thomàs, i diu: “La Cámara ha rechazado, con
los votos del PSIB, BLOC y Grupo Mixto, UM y Eivissa pel
Canvi un punto de la moción que instaba a la Consejería de
Salud a entregar a los miembros de la Comisión no
permanente de salud la información completa y detallada en
relación a las listas de espera quirúrgica, de consulta y de
pruebas diagnosticadas del hospital, con indicación del
número de derivaciones realizadas en la sanidad privada
concertada.”

Quina coherència, quina credibilitat, quina legitimació té
vostè per venir avui aquí a dir-nos que no som transparents, Sr.
Thomàs, per favor!

(Alguns aplaudiments)

Bé, veim, una vegada més que les propostes de l’esquerra
són deixar de controlar el dèficit i deixar de pagar tothom, si
això és eficàcia, si això és la seva solució val més que vostès no
tornin, de moment.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per què augmenten les llistes d’espera? Mirin, des de l’any
2011 als hospitals es deixen de pagar hores extraordinàries al
personal, això fa que es redueixi l’activitat; també la derivació
massiva d’intervencions quirúrgiques cap a centres concertats
disminueix, i per què es prenen aquestes mesures? Perquè
vostès han deixat, el seu Govern, més de 6.000 milions d’euros
a la comunitat autònoma, han deixat un deute a l’ib-salut
superior als 830 milions i han posat en greu risc la sostenibilitat
del sistema sanitari públic de les nostres illes. També
incrementa la demanda, cada vegada hi ha més ciutadans que
han deixat de pagar la seva assegurança privada i ara van a la
sanitat pública. I un altre factor important és que aquest tema de
les llistes d’espera mai no s’havia volgut abordar més que amb
despesa econòmica, mai no s’havien cercat alternatives per
millorar l’eficiència dels recursos, per millorar la coordinació
entre serveis i per modular la demanda com fa el Govern d’ara;
tot passava per més oferta de serveis, més despesa, en
conseqüència, més deute que va arribar a fer que això fos
inassumible.

Com ha abordat aquest tema des del principi el Govern,
aquest legislatura? Prioritzant, perseguint i garantint que, en
primer lloc, cap pacient amb una patologia greu o amb sospita
de malaltia greu no hagi d’esperar més de 60 dies per fer-se les
proves pertinents. S’està donant compliment al Reial Decret de
garantia de demora nacional, aprovat per la darrera ministra
socialista, que és una norma bàsica i comú en matèria de
garanties per a tot el sistema nacional de salut, i garanteix un
temps màxim de 180 dies per a determinades intervencions,
Balears acompleix, ho saben molt bé, aquest temps màxim
d’espera. I des de fa sis mesos existeix un grup de treball dins
l’ib-salut, un grup tècnic que ha elaborat un pla d’actuació per
reduir les llistes d’espera, augmentant la productivitat i
modulant la demanda. Aquesta comissió de seguiment es
reuneix mensualment per detectar problemes i aportar-hi
solucions.

Quina era la situació a 31 de desembre, quan es publicaren
les darreres xifres? Un 83,3% de les persones que estaven
pendents d’una intervenció quirúrgica esperaven per a una
patologia lleu, de prioritat baixa; un 3,1% del total corresponien
a intervencions preferents, de les quals ningú no havia d’esperar
més de 60 dies, i la llista d’espera de consultes amb especialista
ha baixat un 8% respecte de l’any anterior. Aquí hi ha hagut un
ball de xifres per part dels grups que no s’ajusten a la realitat i
vostès ho saben molt bé.

El primer punt de la moció, és clar que lamentam que hi hagi
aquest augment de les llistes d’espera, aquest govern és molt
conscient que s’ha de fer un gran esforç per millorar-les, està
preocupat i ocupat a solucionar aquesta qüestió tan important.
Fa quinze dies, el conseller, aquí, a la interpelAlació, ens va dir
que reconeixia el problema, que no n’estava satisfet de les
xifres, que ho lamentava i que es treballava intensament per
millorar-les. I vull dir que fa sis mesos, a l’octubre, a una altra
moció seva sobre llistes d’espera, aquesta cambra ja va aprovar
un punt que pràcticament tenia els mateixos termes que aquest.
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També estaria molt bé que l’esquerra irresponsable i
malbaratadora que ens ha governat durant la passada legislatura,
que amb la seva vocació d’endeutar la comunitat fins a les
celles, va hipotecar el futur del sistema sanitari públic
d’aquestes illes, també ho pogués lamentar i reconèixer que no
es van fer les coses bé. Aquest govern fa esforços per superar
aquesta difícil situació i perquè els ciutadans la pateixin el
menys possible; estaria molt bé que l’oposició també qualque
dia també pogués fer costat al Govern, pogués assumir els seus
propis errors i abandonar aquesta demagògia estèril en la qual
estan instalAlats.

El segon punt demana al Govern que faci públic el
document del pla contra les llistes d’espera. Hem de dir que
aquest document és un instrument de treball intern que ha
elaborat la Direcció de l’ib-salut, que fa una anàlisi exhaustiva
de quina és la situació present i de com abordar-la, amb
actuacions d’eficiència i priorització per tal d’anar reduint
progressivament les xifres. És un document que serveix de guia,
ja fa més de sis mesos que funciona, però és un pla dinàmic,
obert a canvis continus de reprogramació en funció de les
necessitats, dels recursos disponibles i de com siguin els
resultats de les llistes d’espera que periòdicament es van
configurant. Per això, consideram que no ha de ser lliurat al
públic i, a més, el Sr. Conseller fa quinze dies el va explicar a
vostès, el coneixen molt bé, perquè avui el seu debat s’ha basat,
precisament, en els punts que recull aquest pla de treball; vostès
aquí li han fet rèplica a aquest pla, per tant el coneixen
perfectament i, com dic, és un pla dinàmic que s’ajusta als
temps i a les circumstàncies de cada moment.

Quant a la normativa, el marc pressupostari actual ens ha
obligat a fer una reducció de despesa, això condiciona el
pagament d’hores extres, les derivacions a la privada i, com
hem vist, ha augmentat el temps de resposta en atenció sanitària
especialitzada, programada i no urgent. Per això, s’han hagut de
fer modificacions a la regulació, per això es va derogar el
Decret del 2006, perquè les exigències que establia ara mateix
són insostenibles, i simplement es marquen uns objectius
assumibles, clars i reals, coneixent la possibilitat real de
resposta amb els recursos disponibles. Com saben, el Govern es
va acollir al compliment del Reial Decret nacional i ara es
prepara ja un avantprojecte d’un nou decret autonòmic de
garanties en atenció sanitària especialitzada i de registre de
pacients amb llista d’espera de les Illes Balears. Aquest nou
decret es troba en fase d’informació pública, si vostès hi troben
res a dir saben que hi poden fer alAlegacions i no ens diguin que
és exactament el mateix que hi havia abans, perquè aquest nou
decret incorpora una nova modalitat entre les cinc intervencions
que hi havia contemplades en el Reial decret nacional, que són
els casos oncològics, classificats com a prioritat 1 i, per tant,
seran atesos en un termini màxim de 30 dies. I també estableix
la creació del registre de pacients.

(Remor de veus)

Quant al punt número 4, és una declaració de principis que
el Govern, el que diu l’Estatut, el Govern treballa cada dia per
donar-li compliment, jo no sé si vostè s’ha llegit mai la
Constitució, però també ens diu que tots els espanyols tenim
dret a una feina, a un treball, a una remuneració suficient, que
tots els espanyols tenim dret a un habitatge digne; vostès troben
que el Govern del Sr. Zapatero, durant les dues legislatures
darreres va fer gaire perquè els espanyols poguessin tenir això
que diu la Constitució, vostès s’ho creuen?

(Remor de veus)

Miri, nosaltres consideram que el Govern fa el que pot, amb
la disponibilitat econòmica que té, però no es preocupin que de
totes maneres el nostre grup votarà a favor de l’Estatut
d’Autonomia, perquè no tenim cap problema a fer-ho.

El punt número 5, la Conselleria de Salut publicarà les llistes
periòdicament, amb total transparència i en un període de temps
mai no superior als sis mesos, això és el que nosaltres els
proposam. I en coherència amb el que vostès feien, crec que no
haurien de tenir cap problema en aprovar-ho, almenys en
coherència amb el que, com avui he demostrat aquí, feien
vostès.

Quant a no tenir oberts els centres de salut de 08 a 21 hores,
aquí, una vegada, crec que els pronòstics aquests de la fi del
món, que venia del Sr. Thomàs, doncs es va equivocar; tot
funciona amb normalitat amb el nou horari i l’experiència ens
ha demostrat que no hi ha necessitat d’incrementar-lo. El 88%
de les visites es produïen entre les vuit i les cinc de la tarda i a
partir d’aquella hora els usuaris saben que poden anar als PAC.

Per tant, els serveis s’ajusten perfectament a les necessitats
existents i la reducció d’horari no ha generat cap problemàtica.

I el darrer punt, que no és exactament de llistes d’espera,
però vostè l’ha volgut fer passar aquí, però bé, s’ha demostrat
que la nova regulació, el Reial Decret 16/2012, ha fet disminuir
la despesa farmacèutica, que es racionalitza l’ús del
medicament, Espanya era un dels països de la Unió Europea
amb una despesa farmacèutica molt elevada, -ja acab, Sra.
Presidenta- de les més elevades, i la nova regulació aconsegueix
un efecte dissuasori, aconseguim que els ciutadans valorin més
l’esforç de l’Estat i que no s’emportin a ca seva aquella
medicació que no necessiten per guardar-la al calaix. Per tant,
nosaltres trobam que si canviam aquest mecanisme es perdria
aquest efecte dissuasori.

Per tant, pensam que el Govern en aquest tema fa el que ha
de fer, que amb molts menys recursos dels que es gastaren
vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

... aborda el tema i aquí, dins aquest parlament, mostra una total
transparència, dóna xifres reals, no manipulades i fa el que ha
de fer amb responsabilitat.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el grup proposant per fixar-ne la posició i
assenyalar les esmenes acceptades. Té la paraula el Sr. Vicenç
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Palau, vostè se’n pot riure, a
mi vostè em fa pena perquè ni es llegeix els papers. Faci el
favor, du aquí des de l’any 99 amb sou públic, per favor,
llegeixi’s l’esborrany de decret perquè ha demostrat que ni se
l’ha llegit, ni se l’ha llegit. 

No compari, credibilitat zero. La informació que es donava
l’anterior legislatura amb la qual vostès donen és que no té ni
color. No voler reconèixer el desgavell que fan a nivell sanitari,
si basta dir que han tengut tres consellers en divuit mesos,
cinquanta càrrecs directius canviats, si tenen més de 100.000
persones en llistes d’espera. I vostè ens ve amb cançonetes de
priorització, productivitat, però si ho diuen des de setembre del
2011 i les xifres només pugen i el pla no existeix. Ara ens diu
que és de uso reservado. Molt bé, uso reservado, perfecte.

La realitat és una altra, vostès varen prendre una decisió que
era no gastar doblers. Si no volem que hi hagi activitat en els
hospitals el capvespre, doncs, no feim intervencions
quirúrgiques; volem tancar 140 llits a son Espases i vuit
quiròfans durant quatre mesos, que no s’havia fet en la història,
això és eficiència per a vostès. Mentrestant els ciutadans amb
problemes de salut que esperin, això és el que passa.

Tanquen centres de salut, perfecte. És que no ho han entès,
és que els ciutadans tenen menys possibilitats d’anar a veure el
seu metge, el seu pediatre o la seva infermera. Una cosa és un
centre de salut amb horari normal i una altra és un centre
d’atenció continuada, d’urgències, no parlam del mateix i, a
més, es gasten més doblers, mig milió d’euros més. Què volen
quedar-se amb els doblers dels pensionistes, que els cobren per
avançat? Ho facin, això és amoral, perquè tenen la recepta
electrònica i és fer una aplicació informàtica.

(Alguns aplaudiments)

Fa des de juliol de l’any passat ho fa Andalusia, que té un
programa molt semblant. Això no és sostenibilitat, això és
amoralitat.

Miri, Sra. Palau, ja li hem dit que no li aprovarem les seves
esmenes, aprovarem o posarem a votació la de la Sra. Santiago.

Però mirin, senyores i senyors del Partit Popular, llistes
d’espera són dues paraules que contenen dolor, patiment i molta
injustícia, sobretot per a les persones que tenen menys recursos
econòmics. Aquest país ha millorat en cohesió social, entre
d’altres coses, pel seu sistema sanitari. Hi ha persones majors
que han deixat de retirar medicaments a les farmàcies, hi ha
persones que modifiquen el seu estat de salut mentre esperen, hi
ha persones que empitjoren el seu pronòstic vital mentre esperen
perquè allarguen tant el xicle que arriben a aquestes situacions,
hi ha malalts que ingressen per procediments que fa quinze anys

que no ingressaven, ahir se’n va publicar un cas. Hi ha malalts
que es cansen una i una altra vegada d’anar a urgències perquè
no se’ls fa una prova diagnostica o no se’ls fa la intervenció
quirúrgica. I a això vostè li diu que és eficiència? No, això no és
prioritzar la salut dels ciutadans.

Jo li he dit abans, han diagnosticat la meitat de casos de
tuberculosi, què es pensen que no hi són, que són millors ara?
Estan per aquí, el que passa és que és gent que no acudeix al
sistema sanitari perquè posen impediments.

I els professionals? Els professionals estan desesperats
perquè els han llevat, tenen el coneixement, però els han llevat
les tècniques, no poden fer, no poden atendre i es desesperen. Es
desesperen, els professionals, els professionals. 

Passat demà el Sr. Sansaloni, Consell Interterritorial, quants
de copagaments posarà? Què ha decidit ara, llevar quatre
vacunes als nostres nins? Quatre vacunes que els pediatres
continuaran recomanant, el que la pugui pagar la pagarà, el que
no la pugui pagar no. És el mateix que vostè diu, clar, hem
estalviat en medicaments, clar, perquè els han deixat de
finançar. Així de clar, així de clar.

Sr. Sansaloni, jo el que els deman és que..., crec, que avui
haurien de fer un vot amb consciència, un vot amb consciència
i s’examinin amb consciència perquè molts de vostès van a
combregar abans de votar, ...

(Remor de veus)

... perquè el seu compromís és atendre els problemes de salut
dels ciutadans i ciutadanes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’anar acabant.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... i avui està claríssim...

(Remor de veus)

EL SR. THOMÀS I MULET:

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

No he sentit què ha passat. Per favor, silenci, deixin acabar
d’intervenir.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No ha sentit res? Perfecte. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Deman silenci i deixin acabar d’intervenir. Sr. Thomàs, ha
d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vostès han de deixar clar avui si el seu compromís és
atendre els problemes de salut dels ciutadans i ciutadanes, i això
és el que avui hem de votar, si els ciutadans, la seva salut és
prioritària o poden esperar. 

Avui matí una digestòloga d’un hospital públic havia de fer
divuit gastroscòpies en dues hores, estava desesperada. Sap
quant de temps espera una persona per fer una gastroscòpia en
aquest hospital? Dotze mesos. A això li diuen vostès prioritzar?
Doncs, li puc assegurar que moltes persones quan són
diagnosticades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...el seu pronòstic vital s’ha modificat. Això és el que vostès ara
han de votar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

(Se sent de fons el Sr. Thomàs i Mulet de manera
inintelAligible)

(Se sent de fons la Sra. Presidenta que diu: no, no ho he
sentit sectari)

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, ara procedirem a la votació. Deman si volen votació
separada. Sí?

Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldríem votació separada del punt
1 i 4 de la moció original del PSOE. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Com que entenc que ha acceptat el Grup Socialista
l’esmena del Grup Parlamentari MÉS, del punt 2, podríem
votar, és a dir, tots els punts excepte l’1 i el 4, és a dir, el 2, el
3, el 5, el 6, el 7 i el 8. No és ver? I deixaríem pendent de
votació, amb l’esmena acceptada del Grup Parlamentari MÉS.
L’esmena acceptada, no és així? D’acord, amb l’esmena
incorporada.

Procedim a la votació.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ara procedim a la votació de tots els punts del Grup
Socialista, excepte l’1 i el 4, amb l’esmena acceptada, és a dir,
els punts 2, 3, 5, 6, 7 i 8, a aquesta votació procedim ara.
Començam. Votam.

Queda rebutjada per 31 vots en contra i 22 a favor.

Ara passaríem a la votació dels punts 1 i 4. Votam.

Queda aprovat per unanimitat, per 53 vots. 

Passam al debat de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 5950/12,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
priorització de recursos al Consorci de la borsa de places.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
5950/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
priorització de recursos al Consorci de borsa de places.

Intervenció del Grup Popular per defensar la proposició no
de llei, per un temps de deu minuts, té la paraula la Sra. Lourdes
Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. El desenvolupament de la indústria del sector turístic
a les Illes Balears s’inicià a la dècada dels anys seixanta, quan
es procedí al desenvolupament d’una gran part de la planta dels
diferents establiments que constitueixen el nostre sector turístic.
Des de llavors, el turisme ha estat el principal motor econòmic
de Balears, és l’activitat que major repercussió té en termes de
renda, llocs de feina i activitat. Així, doncs, constitueix, sens
dubte, el principal recurs d’aquestes illes i, per això, ha d’estar
en constant transformació, innovació i desenvolupament.

La forta competència internacional, en un escenari econòmic
marcat per la globalització que comprèn l’activitat turística així
com les noves tecnologies i les xarxes socials aplicades a les
activitats productives i, concretament, al turisme, requereix
prestar molta més atenció al concepte d’un turista més exigent,
més autònom a l’hora de confeccionar els seus viatges i més
interessat en la recerca d’experiències enriquidores. Per això,
s’han de facilitar les fórmules que desenvolupin al màxim les
oportunitats que poden oferir els recursos turístics de les Illes
Balears. En aquest escenari és bàsic incentivar el
desenvolupament de models innovadors, creatius, competitius,
moderns, flexibles i sostenibles que facin atractiva la inversió en
la indústria del sector turístic, tan necessària per a la reconversió
d’un model que sovint ha quedat obsolet i que alhora dinamitzi
l’economia de les Illes Balears. Sobre aquesta base és
imprescindible afrontar reptes amb una perspectiva d’alçada de
mires, a llarg termini, i amb una cultura basada en el
reconeixement del desenvolupament sostenible, la innovació, la
qualitat, la creativitat i la responsabilitat.
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Actualment, cinquanta anys més tard, des de l’inici del
naixement dels primers hotels a les nostres illes, ens trobam que
la modernització de la planta d’allotjament turístic,
desenvolupada fins fa poc, no ha estat constant ni tampoc part
del que ha constituït l’oferta denominada complementària, de
restauració i d’oci, que també es troba en condicions obsoletes
en determinats llocs.

La combinació d’ambdues circumstàncies dóna lloc a les
conegudes zones turístiques madures, que necessiten una
reconversió per tornar a situar-se al mercat en condicions
competitives. No obstant això, aquesta necessitat de
reconversió, per tots reconeguda, no pot ser exclusivament a
càrrec de l’erari públic ja que l’actual crisi econòmica fa molt
difícil la disponibilitat pressupostària. L’oposició sap
perfectament com ens varen deixar les arques institucionals, tant
a Balears com a Madrid, arrasades, no és que no deixessin res,
tant de bo, és que ens varen carregar amb deutes milionaris que
a hores d’ara encara condicionen la nostra gestió. Conscients, el
Partit Popular no vol vendre fum, com el pacte la legislatura
passada, a Platja de Palma, moltes expectatives, moltes rodes de
premsa, molt de disseny i glamour ales oficines del consorci per
no res. Si demanen a algú de Platja de Palma quines varen ser
les millores al seu veïnat els contestaran que cap ni una, 17
milions d’euros tirats al fems.

La Conselleria de Turisme i Esports aprovà fa setze mesos
les noves condicions de pagament per a les empreses que
volguessin legalitzar les places turístiques. En concret, es
possibilitava el pagament fraccionat fins a quatre terminis i
s’eliminà l’exigència d’haver de disposar d’un aval del 125%
del seu valor. A més, la nova llei de turisme amplià el termini
del pagament en dos anys, de febrer de 2012 a febrer de 2014.

Ha estat el Partit Popular qui ha adaptat, tenint en compte les
difícils circumstàncies econòmiques existents, és a dir, tocant de
peus a terra, les obligacions exigides per a la legalització de
places hoteleres perquè les empreses poguessin acomplir els
requisits. I ha estat un èxit, fins ara, amb el Partit Popular s’han
legalitzat 2.959 places, el que suposa uns ingressos de més de
14 milions d’euros, que es destinaran íntegrament a la millora
de la nostra competitivitat turística. Això és molt bona notícia,
i ho és gràcies a la bona gestió d’aquest govern. En aquesta
legislatura s’ha suplert la manca de doblers amb molta feina,
feta amb enginy, creativitat, imaginació i sobretot realisme. Ho
demostrem amb fets dia rere dia. Repetesc, s’han legalitzat
2.959 places. Recordem que a la legislatura del pacte se’n
legalitzaren 813, una petita diferència de 1.200 places hoteleres.
Amb el Partit Popular s’han obtingut 14.790.000 euros
d’ingressos, amb el pacte 3.000.000 d’euros. Les xifres parlen
per elles mateixes.

Gràcies a la iniciativa de la conselleria s’ha disminuït
l’oferta ilAlegal, podem oferir més qualitat i ser més competitius.
Ara, aquests doblers es destinaran en exclusiva a la realització
d’activitats destinades a rehabilitar zones turístiques; a
incentivar la reconversió d’establiments d’allotjaments turístics
obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics; a
fomentar, de manera directa o indirecta, qualsevol activitat que
persegueixi la diversificació i la desestacionalització de l’oferta
turística a l’illa de Mallorca; a desenvolupar projectes per
incrementar la qualitat de l’oferta turística, i a dur a terme
qualssevol altres activitats que tenguin com a objectiu millorar
la qualitat de les infraestructures turístiques, diversificar,
desestacionalitzar l’oferta i consolidar la nostra posició de
lideratge en matèria turística.

És un fet que el canvi de Govern en aquesta legislatura va
suposar el restabliment de la confiança dels inversors, les coses
començaren a canviar, no havíem aprovat encara la nova llei de
turisme i ja es varen iniciar importants reformes en establiments
turístics situats en zones madures, com Magaluf i Cala Major,
per part d’empreses privades. En el primer cas, es va dur a
terme una reforma integral, ara ja finalitzada, amb una inversió
propera als 135 milions d’euros, i, en el segon cas, la
reconversió de tres hotels que ha suposat prop de 5 milions
d’euros destinats al projecte. Ja veuen, quan es tenen polítiques
serioses, rigoroses, quan s’escolta els sectors afectats i se’ls
dóna participació la gent aposta per Balears, perquè creu en el
projecte del Partit Popular.

Davant aquesta valenta aposta dels empresaris per zones
turísticament obsoletes, la Conselleria de Turisme va anunciar
que dels diners que rep el consorci de la borsa d’allotjaments
turístics de Balears, com a conseqüència de la regularització de
les places ilAlegals, serà invertit, preferentment, a les zones
anteriorment esmentades que hagin rebut el suport privat en
forma d’inversió, de modernització i de rehabilitació. Aquesta
decisió és de justícia com a contraprestació als empresaris que
reinverteixen en la nostra comunitat mantenint llocs de treball,
sovint incrementant-los, i creant font de riquesa.

En aquests moments de dificultat econòmica no podem
quedar-nos de braços creuats esperant inversions milionàries de
l’Estat central. Per això, la iniciativa privada ha de rebre el
nostre suport, s’ha de veure, efectivament, suportada per
l’administració, que els empresaris sàpiguen que si fan
inversions els seus doblers no seran tudats perquè el Govern
farà inversions on ells les facin. És una manera efectiva
d’incentivar la renovació turística sense haver de subvencionar
a ningú. D’aquesta manera, la inversió privada i la inversió
pública aniran de la mà, la qual cosa és el camí més efectiu per
aconseguir la regeneració de les zones que ho requereixin. 

Evidentment el Govern vetllarà perquè la distribució
territorial d’aquestes inversions sigui equilibrada i justa. 



3418 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / 19 de març del 2013 

 

Esperam que els partits de l’oposició donin suport a aquesta
política, que suposa un estímul per a la inversió privada i una
aposta ferma per solucionar el problema de les zones madures,
perquè la recuperació de la qualitat i la competitivitat és bona
per al nostre territori, és bona per al turisme, és bona per a
l’economia, per a les nostres illes; es tracta d’un bé general.
Demostrin ara amb fets, votant a favor, que de veres els importa
el turisme.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista per
defensar l’esmena RGE 5474/13. Té torn de paraula la Sra.
Isabel Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Passam a debatre aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Popular que al nostre
parer no té sentit. L’únic sentit que té és elogiar-se un mateix,
el peloteo, que de forma habitual els diputats que conformen el
grup que dóna suport al Govern fan a les seves iniciatives.

Dic que no té sentit perquè segons diu la proposició que ens
presenten el que es pretén és donar suport al Govern en una
decisió presa. El Govern no necessita cap suport del Parlament,
i no en parlem d’una decisió que ja va prendre fa nou mesos.
Però és que tampoc no la va prendre el Govern, la va prendre la
Junta del Consorci de la borsa de places a proposta, això sí, del
conseller. 

Però volem ser positius i deixarem de banda aquestes
qüestions formals, i ja que dedicarem un temps a debatre
aquesta proposició ens centrarem en el que sí és important per
al turisme. El fons d’aquesta proposició no de llei és important,
ja que es tracta d’on s’invertiran els recursos, escassos, públics
destinats a la principal indústria de Mallorca, el turisme. La
proposta del Grup Popular és la de prioritzar la inversió
d’aquests recursos del consorci a les zones on empreses
privades hagin realitzat inversions. Ja els dic que des del Grup
Socialista no comparteix que aquest sigui l’únic criteri a seguir,
com proposa el Grup Popular, per determinar les zones on fer
aquestes inversions del consorci. Per això hem presentat una
esmena de substitució que és una proposta que pensam que és
més completa, més objectiva i més justa, i que a més és
compatible amb la proposta que fa el Partit Popular. 

Els estatuts del consorci estableixen de forma clara i
exclusiva a quines activitats s’han de destinar els recursos del
consorci. Ara, de la territorialització de la inversió únicament
indica que ha de ser Mallorca i, Sra. Bosch, aquest consorci no
és de les Illes Balears, és de Mallorca, únicament de Mallorca.

Tots sabem que les competències d’ordenació turística són
dels consells insulars. Per tant, derogat el POOT per la Llei
8/2012, de turisme, correspon al Consell de Mallorca
l’elaboració i l’aprovació del Pla d’intervenció en àmbits
turístics, el PIAT, que la Llei de turisme estableix com a
instrument de planejament, d’execució i de gestió turística. És

evident que la inversió pública en turisme, la principal indústria
d’aquesta illa, s’ha de fer de forma planificada, racional, anar
fent inversions sense planificar és hipotecar el futur i pot tenir
conseqüències negatives. La planificació és essencial i els
recursos que s’han de dedicar a les zones madures per dur a
terme accions planificades amb una visió ampla, global de totes
les zones turístiques i de les necessitats detectades.

Per això pensam que no és encertat que l’únic criteri que
determina la distribució territorial d’aquests recursos econòmics
sigui aquest, perquè és inconcret, no és clar, és difícil d’aplicar
i pot donar lloc a arbitrarietats i a favoritismes. Emprant només
aquest criteri es pot fins i tot perjudicar aquells que han anat
fent inversions i ara ja les tenen fetes; estaríem així davant
d’una penalització a qui sí ha fet la seva tasca, i això no és just.
És un criteri inconcret perquè si hi ha més d’una zona on
empresaris han fet millores, a quina es destinarien els recursos?
I dins d’una mateixa zona, hi haurà una distribució?, com es
farà?, en base a què, Sra. Bosch? I molt important: quins
empresaris?, únicament els d’allotjament? Li ho deman, Sra.
Bosch, perquè ens aclareixi aquesta qüestió. 

I les inversions que facin empresaris que no siguin del sector
d’allotjament també es tendran en compte? Ho dic perquè a
l’exposició de motius únicament, i també a la seva exposició
d’ara, únicament ha fet referència als empresaris d’allotjament,
i el sector turístic no sols és allotjament, cosa que el Govern
oblida contínuament i vostè també. A la proposició únicament
es menciona Melià i Orizonia com a exemples, precisament
Orizonia, que està per presentar concurs de creditors, i Melià,
que a l’establiment de què vostè parlava es varen detectar
precisament contractes irregulars aquest estiu passat. No són uns
bons exemples, Sra. Bosch. 

I tenim més interrogants. A les zones on sabem que és
necessari invertir, si no hi ha inversió privada, mai no es podrà
fer res? Ens pot explicar aquest procediment, Sra. Bosch? En el
debat de la Llei de turisme ja vàrem manifestar la nostra
preocupació per la derogació del POOT sense preveure cap
tipus de règim transitori fins a tenir el PIAT aprovat. Ara, avui,
la principal indústria d’aquesta terra no té cap instrument de
planificació, i patim aquesta situació. El Govern fa inversió
pública sense tenir feta cap planificació i vostè ens ha parlat a
més de 14 milions d’euros, quasi res. Allò normal és primer
planificar i després prioritzar zones i actuacions. Aquest govern,
però, ho fa al revés, actua a les zones abans de fer la
planificació.

Tenim el Pla director de carreteres, de pedreres, en tenim
més, però de turisme no, de la principal indústria avui no en
tenim. Comprovam que aquest govern no creu en la planificació
i no en té, ja que el que avui ens proposa és anar rere la inversió
privada, que és la que li marcarà el camí. La inversió dels
recursos públics s’ha de fer amb criteris d’interès públic, però
de tots: dels empresaris, dels treballadors, dels ciutadans; no es
pot fer per beneficiar únicament uns empresaris, per molt que
hagin invertit en les seves empreses, faltaria més. El Govern té
el deure de distribuir els recursos de forma equilibrada,
planificada, objectiva, justa, perquè l’objectiu del Govern ha de
ser l’interès públic, no el privat. La inversió pública no ha de ser
un premi ni ha de servir per abaratir el cost de la inversió
privada, que és en la situació en què ens veim. 
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En cap cas una proposició no de llei d’aquest parlament no
ha de determinar aquesta qüestió. És al Consell de Mallorca a
qui correspon aprovar i elaborar el PIAT, amb el procediment
que correspon, amb participació dels ajuntaments, amb
exposició pública, perquè tots els ciutadans puguin participar-hi.
El PIAT és l’instrument que ha de recollir les actuacions i els
criteris a seguir, com poden ser la saturació de la zona, el
nombre de places hoteleres, de restaurants, el tipus d’oferta
complementària, la inversió privada també, i més. La inversió
pública en turisme ha de respondre a necessitats objectives del
territori per a la millora de la destinació turística, i el Consell de
Mallorca, els ajuntaments i els ciutadans tenen el dret de
manifestar la seva opinió, i aquesta institució té el deure
d’elaborar el pla i aprovar-lo. L’elaboració del PIAT per part
del Consell de Mallorca és necessària i urgent. Han passat vuit
mesos d’ençà de l’aprovació de la llei i no en tenim cap notícia.
Ens pot dir, Sra. Bosch, quan estarà aprovat el PIAT de
Mallorca? 

De totes les possibilitats d’actuació a les zones turístiques
que el PIAT estableixi, els recursos del consorci es dedicaran al
que els estatuts especifiquen i que la Junta del consorci aprovi,
i l’elecció de la zona turística on es dugui a terme l’actuació no
pot ser únicament en base al criteri de la inversió privada que
s’hagi realitzat. És necessari, a més d’aquest criteri, seguir-ne
d’altres més objectius amb la finalitat que hi hagi un equilibri en
el repartiment dels recursos entres les zones turístiques i que es
faci de forma justa, el més transparent possible, sense perdre de
vista que l’objectiu és la millora de totes les zones turístiques de
Mallorca. De fet el Pla integral de turisme 2012-2015, que vostè
no ha esmentat, el territori és la primera de les sis estratègies
que dissenya per guanyar competitivitat com a destinació
turística; en aquest apartat identifica les zones madures i
n’estableix la prioritat a l’hora de realitzar inversions amb una
sèrie de criteris: desarticulació territorial, pressió humana,
qualitat ambiental, equipaments turístics...

Per tot això, perquè és una proposició no de llei poc
rigorosa, que no té en compte ni la Llei del turisme ni el Pla
integral de turisme, que vol marcar un únic criteri que creim
sincerament que no és bo per al turisme ni per als ciutadans de
les Illes Balears, hem presentat l’esmena de substitució, que si
bé conté la inversió privada com un estímul a la inversió perquè
ens pareix realment interessant, el criteri és que la inversió es
faci a les zones madures delimitades i regulades pel PIAT, de
forma equilibrada i justa entre les zones turístiques de Mallorca
amb l’objectiu de millorar la nostra destinació.

Gràcies, presidenta.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Bosch, efectivament és
importantíssim prestar atenció al turista, cada vegada més
exigent; és bàsic incentivar models innovadors i és necessari
tenir perspectives a llarg termini, justament tot el contrari d’allò
que fa el Partit Popular. Li venim dient des de principis de
legislatura que els turistes que ara vénen perquè les altres
destinacions que són competidores de les nostres tenen
problemes, els haurem d’oferir qualque cosa més del que els
estam oferint ara, i que és bàsic pensar a llarg termini, justament
tot el contrari, com li deia, del que fa el Partit Popular. 

Avui ens torna venir aquí, és ver que amb un to molt més
tranquil i relaxat, però a donar aquests copets a l’esquena i a
elogiar el Govern i el Partit Popular, però tampoc no treim res
en positiu ni cap millora de futur. Vostè ens presenta, ens parla
de perspectives a llarg termini però ens presenta una proposta
que hi estarem o no d’acord però que ja és obsoleta, perquè ens
parla de tota una sèrie de llocs on s’han de fer inversions amb
el Consorci de la borsa d’allotjaments turístics i dia 14 de març
el Govern va anunciar tota una altra llista de “daixones” a fer:
xarxa cicloturística, puig de Na Morisca, Platja de Palma, Cala
Millor..., i algunes d’aquestes propostes s’estan repetint. Des
que vostès són aquí, i ja n’havíem començat a parlar abans, però
des del 2011 parlen de la demolició del Rocamar a Sóller, i que
jo sàpiga avui matí, quan venia cap aquí, l’hotel Rocamar de
Sóller encara estava dret. Per tant aquests 14 milions d’euros en
què s’han gastat? O és que no s’han ingressat, encara?, perquè
una altra de les coses que han fet vostès és fer possible que
aquests doblers no arribin fins a l’any que ve o l’altre, doblers
que havien d’arribar el 2011 els han ajornat fins al 2014. Per
tant difícilment faran inversions amb uns doblers que no tenen.
O és que fan comptes gastar el que no tenen?, perquè això és la
doctrina del Partit Popular, que no podem gastar allò que tenim;
per tant si no els tenen no és rar que el Rocamar encara estigui
dret..., encara estigui dret.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Després les apostes per les inversions privades. Com podem
mirar cap al futur si vostès aposten només darrere les inversions
privades? Deia vostè que les inversions privades que hi ha a
algunes zones són una aposta perquè creuen en el projecte del
Partit Popular, i jo diria que és al revés, que el Partit Popular
creu en algunes inversions privades i per això hi va darrere,
perquè si cregués en totes no se centraria només en alguns
projectes, no hagués fet la Llei de turisme que ha fet, i el Pla
integral de turisme es desenvoluparia d’una altra manera. 
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Per tant això que no podem destinar doblers i no podem
esperar les inversions que venguin de l’Estat, això són vostès
que ho han decidit, però crec que els ciutadans d’aquestes illes
sí que tenen dret no a esperar, a tenir-les, les inversions de
l’Estat. Duen molts i molts d’anys pagant, molts de doblers que
no retornen. Encara ens han d’explicar per què el 2012
d’aquestes illes han sortit 2.000 milions cap a Madrid. Sap
quantes coses es podrien fer amb 2.000 milions?, quantes zones
madures es podrien rehabilitar?, com podríem mirar a llarg
termini per consolidar els turistes que vénen ara i venir durant
molts més anys?, que poguessin venir ells, els seus fills i els
seus néts? Pensam a llarg termini o miram cap al passat i el
present només d’algunes de les empreses per les quals aposta el
Partit Popular?

Nosaltres no estam d’acord que sigui el Govern que vagi
darrere les inversions privades. Al contrari, una de les
competències importants dels governs d’aquesta illa, tant el
Govern balear com els dels consells insulars, és l’ordenació
territorial, i dins l’ordenació territorial la planificació turística
és un element que se n’ha de desprendre, no pot ser que
decideixen alguns empresaris on volen fer inversions i després
el Govern hi vagi darrere. L’ordenació territorial és bàsica si
realment volem turisme a llarg termini, i aquí és on ho tenen
realment abandonat, abandonadíssim. Per tant la planificació, la
planificació, una planificació sostenible, com a mínim d’acord
amb les lleis que vostès han aprovat. 

Nosaltres trobam dolentíssima la Llei de turisme, però hi ha
uns instruments que permeten fer un mínim de planificació, que
vostès els defensaven com el gran eix de futur. I on són els
PIAT?, per què serveixen, idò, els PIAT? Ho veu, com no
serveixen per a res? Ja els ho vàrem dir. No els han ni
desenvolupat, però estan pensant en el futur perquè hi ha uns
senyors que han volgut fer obres a uns hotels. En canvi -ja els
ho ha dit la portaveu del Grup Socialista abans- aquelles zones
en què els empresaris no s’han aturat d’anar fent millores,
aquestes, com que ara no inverteixen perquè ja ho tenen fet, no
remodelaran una cosa que està bé, a aquests els castigam? Això
és interès públic, Sra. Bosch?

Nosaltres, sincerament, si s’accepta la proposta del Grup
Socialista hi votarem a favor; si no, hi votarem en contra,
perquè va fins i tot en contra d’aquelles coses que ha aprovat el
Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per fixar la posició i assenyalar les
esmenes acceptades té la paraula la Sra. Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Al Partido Socialista no le parece
bien dar apoyo al Gobierno en su política porque le parece
autobombo ahora. ¿Quiere consultar conmigo la hemeroteca y
ver cuántas iniciativas de apoyo llevaron en su momento cuando
ustedes gobernaban? 

Por otro lado por supuesto que hay planificación. Están
confundiendo cosas. ¿Quién ha eliminado los PIAT? Los PIAT
siguen existiendo, son competencia del consell y los están
desarrollando. Una cosa no quita la otra; los proyectos que se
llevan a cabo por el Consorcio de la bolsa de Playa de Palma
son proyectos que ejecuta, que estudia, que planifica un servicio
técnico con visión global, puesto que pertenece al Govern. 

Por otra parte tergiversan el criterio de las inversiones. Lean
bien la propuesta, no es únicamente la inversión privada, pero
sí se habla de priorizar para dar el impulso y el apoyo a aquellas
personas que invierten en zonas que actualmente no son
atractivas por el nivel de obsolescencia que tiene. 

Y efectivamente, el Partido Popular sí es totalmente
consciente de que el sector turístico está formado no sólo por los
hoteleros, sino también por sectores tan importantes como la
restauración, el comercio, el ocio y los deportes, que forman
parte intrínseca e inseparable del turismo.

Respecto a la pregunta del Rocamar de Sóller, pues mire,
Sra. Diputada, tengo el placer de comunicarle que se aprobó el
12 de diciembre de 2012 su demolición y que la pasada semana,
el 13 de marzo, se celebró la junta rectora en donde se
presentaron las diferentes propuestas para estudiar cuál es la
más económica y llevarla a cabo. Es una realidad.

(Alguns aplaudiments)

Y no... y no vamos a gastar lo que tenemos; de los 14
millones se han aprobado trece proyectos que suman 11.400.000
euros porque es el dinero del que efectivamente dispone la
conselleria, a diferencia de ustedes gastamos sólo lo que
tenemos para no crear futuros problemas a los que vengan
detrás.

Y efectivamente, es que ustedes vienen aquí a darnos
lecciones de qué, ojalá ustedes no hubieran gastado lo que no
tenían, ojalá tuviésemos ahora los millones de euros que se
tenían que invertir en el Parc Bit de Menorca, ojalá tuviéramos
los 20 millones de euros que se tenían que haber invertido en el
Palacio de Congresos, ...

(Alguns aplaudiments)

... ojalá tuviéramos los 17 millones de euros que se tenían que
haber invertido en Playa de Palma, ojalá, no tendríamos que
estar solicitando y pidiendo inversiones privadas.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Lamentablemente, no podemos aceptar la enmienda
presentada por el Partido Socialista, a la que MÉS, rápidamente,
y como no podía ser de otra manera, ha dado su apoyo, y es que,
una vez más, la oposición llega tarde con sus propuestas, a
remolque del Gobierno. Cuando proponen algo a menudo me
recuerdan la imagen de lo que ves por el retrovisor, que siempre
te queda detrás; la semana pasada tuvo lugar la reunión de la
Junta Rectora del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos
Turísticos, y oigan, no es ningún secreto, los respectivos
portavoces de turismo de esos grupos podían haberse informado
en la página web de la conselleria, donde hubieran encontrado



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / 19 de març del 2013 3421

 

la información al respecto, y así sabrían que en dicha reunión se
aprobaron trece nuevos proyectos de mejora en zonas turísticas,
con el objeto de incrementar la calidad de la oferta, fomentar su
diversificación y desestacionalización. Trece proyectos con
mejoras, con la reparación y mejora de la red cicloturística de
Mallorca, con una inversión de 600.000 euros; un pabellón de
acogida para turistas y actuaciones complementarias en el
parque arqueológico del Puig de Sa Morisca; la remodelación
de la Avenida de Magalluf; mejoras para los accesos y espacios
públicos de la Playa de Palma; mejora de los accesos y espacios
públicos de Cala Mayor; semipeatonalización de la carretera
Ma-220; remodelación de la Calle Eucaliptus; enlace para
peatona..., toda esta información la tienen disponible, pueden
acceder a la página web y sabrán que llegan detrás del Partido
Popular.

Así pues, llegan tarde, ya están aprobados todos estos
proyectos que, sin duda, suponen una buena noticia, se trata de
inversión pública por valor de 8.447.000 euros. Nos proponen
unos PIA que tiene que desarrollar el consell, ¿ese es su plan,
que nos demoremos, que acabemos la legislatura sin resultados,
como ustedes? ¡Va a ser que no! Hay ya trece proyectos
consensuados repartidos por toda la isla, que suponen una muy
buena noticia.

Miren, ustedes se llenan la boca hablando de lo mucho que
les importan las personas, demuéstrenlo con hechos. ¿Quienes
creen que trabajan en las empresas turísticas a las que damos
apoyo con esta proposición no de ley? Personas. ¿Quienes creen
que viven en las zonas obsoletas a reconvertir? Personas. ¿A
quienes mejora la vida la ejecución de estos trece proyectos ya
aprobados? A las personas.

Ahora, con su votación, se retratarán y veremos, de una vez
por todas, si su preocupación por las personas es real o
simplemente un discurso bonito y falso. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara procedim a la votació. Entenc que no s’ha acceptat
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, per la qual cosa
procedim a la votació de la proposició no de llei.

Començam a votar. Votam.

Queda aprovada per 32 vots a favor, 4 en contra i 16
abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 6496/12,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
estatut docent.

Finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
6496/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
estatut docent.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
proposició no de llei, la Sra. Aina María Aguiló, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats. Resulta
del tot necessari posar clares diverses qüestions amb l’objecte
d’explicar a aquesta cambra la importància de la proposició no
de llei que el Grup Parlamentari Popular du a terme en aquest
parlament d’aquesta comunitat autònoma, és primordial debatre
aquesta proposta tenint sempre present que el Govern
autonòmic, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, conscient dels factors més importants que afecten
la qualitat de l’ensenyament, està elaborant la llei de
convivència a les aules i la llei d’autoritat dels docents, entre
d’altres projectes normatius. Però hi ha altres punts dins l’àmbit
educatiu, com per exemple l’accés a la funció pública docent,
que és competència, en la seva regulació general, del Govern de
la Nació. És per aquest motiu que la proposició no de llei va
dirigida al Govern, que ostenta constitucionalment les
competències en aquesta matèria i en unes altres matèries que
a continuació exposaré.

D’altra banda, podem afirmar que al mateix temps que és
necessària i molt important aquesta proposició no de llei per als
professors, per als docents, no hem d’oblidar que ens trobam en
el camí d’una reforma legislativa en matèria educativa, és per
això que el Grup Parlamentari Popular creu que ara és el
moment d’aprofitar, ara és el moment de satisfer una vella
reivindicació sindical i del cos docent, que és l’anomenat estatut
del docent.

Els professors, quina és la problemàtica, per què aquí duem
aquesta proposició no de llei, per què és tan important l’estatut
del docent? Mirin, els professors fins a aquest moment ens hem
regit per dues coses: primer, per la Llei bàsica de l’Estatut de
l’Empleat Públic, aprovada l’any 2007, i per l’altra, per un
conglomerat de normes, decrets, reials decrets dispersos que han
afrontat amb menor encert del que podrien esperar els diferents
aspectes de la funció pública docent i de la seva carrera
professional. Si a tot això hi afegim que moltes d’aquestes
normes es troben ja prorrogades, com per exemple la de la
jubilació anticipada, LOGSE, o l’accés a la funció pública en
què hi ha hagut tant d’embull la setmana passada a Madrid,
creim que és necessari unificar tota aquesta regulació en el que
anomenam l’estatut docent.

A tot el que s’ha dit anteriorment, cal sumar que el
professorat necessita una carrera professional, una carrera
professional que durant aquests 25 anys no ha tengut, una
carrera professional que li permeti un sistema de promoció
vertical i horitzontal, incentivada.

D’altra banda, tampoc no podem oblidar que la valoració
social de la funció del docent s’ha vist danyada en els últims
anys i la pèrdua d’autoritat dels professors s’ha manifestat
bàsicament en la indisciplina a les aules i en algun cas de
violència escolar, no podem oblidar la darrera, fa quatre anys,
quan li varen tallar els frens a una professora d’un institut .
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A la Comissió d’Educació del Congrés dels Diputats es va
aprovar, sense cap vot en contra, fa pocs dies, el reconeixement
d’autoritat del professor. A les diferents intervencions es va
poder escoltar, per exemple, que disposar d’un docent amb un
reconeixement social és fonamental per a un sistema educatiu
adequat, ja que un bon clima escolar està íntimament lligat amb
els resultats educatius. O també que la qualitat de l’ensenyament
i l’absència de disciplina són incompatibles.

M’agradaria aquí, en aquest moment, recalcar dos paràgrafs
d’aquesta proposició no de llei presentada: per un lloc tenim que
la predisposició dels professionals, la seva formació, juntament
amb el seu reconeixement i prestigi, ha de ser una prioritat, un
estatut propi és definitiu per a la millora del sistema educatiu.
El cos docent, al qual el Grup Parlamentari Popular hi té una
gran estima, necessita un factor decisiu per a la millora del
rendiment educatiu, hem d’actuar amb i per al docent, la resta
de mesures no s’aconseguiran fer efectives si no implicam
directament el professorat.

L’Estatut del Docent ha de ser el marc que doti el
professorat de reconeixement social i professional, dissenyant
una carrera professional amb un perfecte sistema de graus i amb
un nou model d’accés a la funció pública, d’acord amb els
principis de mèrit i de capacitat.

El professorat, repetesc una vegada més, és un element bàsic
dins aquesta reforma educativa que té vocació de perdurar en el
temps i que vol implicar aquells principals actors que l’han de
dur a terme. El professorat, per al Partit Popular, no és un més
dins una aula, educar implica establir una relació enriquidora i
complexa alhora, que es dóna entre persones iguals, però
aquestes persones estan situades a diferents nivells de
responsabilitat. En altres intervencions he justificat que alguns
aspectes pedagògics del passat d’aquest país, Espanya, se
supeditassin al moment polític històric que vivíem, amb la
transició, potser que durant la transició l’objectiu fos la
socialització de l’educació, la universalització de l’educació, i
tot això va justificar aquest sistema educatiu que durant 25 anys
ens han duit al desastre. S’ha volgut anomenar popularment el
“buenismo”, jo no sé si vostès han sentit parlar del “buenismo”;
el “buenismo” es va instaurar dins les aules i és una de les
causes que ens va dur a aquest empitjorament dins el sistema
educatiu. “El profesor colega”, tampoc no sé si vosaltres heu
sentit parlar del “profesor colega”, això ha provocat
conseqüències negatives a llarg termini que si s’haguessin aturat
en el moment determinat ...

(Remor de veus)

... si s’haguessin aturat en el moment determinat no haguéssim
tengut el desastre educatiu que tenim avui en dia.

Mirin, més d’una vegada o una vegada vaig sentir la
presidenta de la Junta de personal docent no universitari actual
dir que l’autoritat i la disciplina eren molt importants per a un
bon clima de convivència escolar. Hem de deixar-nos d’olor de
naftalina i enfrontar-nos a la situació actual sense complexos;
hem de dir ben alt i clar que la disciplina i l’autoritat són
imprescindibles per canviar el rumb del nostre sistema educatiu
i posar-ho cap a l’excelAlència.

Vaig tenir l’oportunitat, i ho torn repetir, d’escoltar l’actual
presidenta de la Junta de personal docent, ho torn repetir perquè
sé cert que no s’ho poden ni creure, parlar de la necessitat de la
disciplina a les aules, una cosa impensable fa anys per ser una
paraula tabú. L’estatut de la funció docent és una norma marc,
imprescindible per contemplar i definir les particularitats de la
tasca docent durant tota la vida professional, des de l’accés fins
a la jubilació.

Sense voler entrar massa en detalls, crec evident que el
model de funció pública docent ha de dissenyar-se per ser
compatible amb l’articulació de les diferents polítiques pròpies
de les diferents administracions i al mateix temps constitueix un
marc bàsic per als docents de tot l’Estat.

En definitiva, i ja per concloure, el Grup Parlamentari
Popular creu que és necessari un estatut del docent, per què?
Perquè s’ha de desenvolupar un sistema d’accés a la funció
pública que permeti que els millors estiguin ensenyant els
nostres fills i que acompleixin els requisits constitucionals
d’igualtat, mèrit i capacitat. Segon, per poder legislar sobre la
jubilació dels docents. I ja per finalitzar, perquè el professor
tengui una carrera professional que li permeti un sistema de
promoció vertical i horitzontal i perquè el professorat tengui la
consideració i la dignificació social que es mereix.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té la paraula, és el torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Esperança Marí, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Ens trobam
davant d’una d’aquelles proposicions no de llei que semblen
inspirades pel sentit comú i que, malgrat aquest fet, a causa de
totes les circumstàncies que l’envolten, entenc que, per sentit
comú, no hi podem votar a favor. Per a aquesta diputada el que
comença per fallar és l’àmbit, avui el Grup Popular pretén que
el nostre parlament, el Parlament de les Illes Balears encarregui
al Govern de l’Estat la redacció d’un estatut del docent; aquest
estatut del docent, tenim competències exclusives en matèria
d’educació, s’hauria de fer dins el marc d’un model educatiu
propi de les Illes Balears.

D’altra banda, com ja he apuntat, crec que seria també de
sentit comú comptar amb un estatut del docent, no hi estam en
contra, lògicament s’ha de saber quin és l’estatus laboral i social
del docent i ha de saber, i molt clarament, marcar dins quins
límits s’ha de poder dur a terme la professió d’aquest docent. El
professorat ha de comprovar que es valora el seu esforç, la seva
dedicació, el treball que desenvolupa dins l’aula i dins el centre.
Ara bé, alerta, tampoc no s’ha d’elaborar de qualsevol manera
ni amb qualsevol tipus de disposicions.
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Hem revisat els esborranys i les negociacions fetes en el seu
moment i s’haurien d’aplicar uns altres principis i un suport
econòmic diferent del que a hores d’ara s’hi pot dedicar. Com
s’ho faria ara mateix el Govern de les Illes Balears per dedicar
una part proporcional dels diners a desplegar un futur estatut del
docent? Quants diners té el Govern de l’Estat per adjuntar-hi
amb la seva pertinent memòria econòmica? D’on sortirien
aquests diners? Quants en podria rescatar el conseller Aguiló
per posar aquí, a les Illes Balears? Pensem que cada grau de la
carrera docent comporta un augment de sou per als docents,
com s’ho farien si ara mateix fins i tot tenen congelats els
sexennis que equivaldrien ara mateix als graus?

Per tant, comprendran que no és el moment ni tenim les
condicions més adequades per tirar endavant un projecte que ara
per ara, també des del meu punt de vista, no és prioritari. És
prioritari fer front al fracàs escolar i a l’abandonament i ni el
fracàs escolar ni l’abandonament no es resolen a través del
reconeixement de determinat estatus per al professorat com a
autoritat pública, ni pretenent conferir aquesta autoritat a través
de disposicions legals, ni intentant prestigiar per aquesta via la
carrera docent i la tasca dels professionals de l’educació. Tot
això també s’ha de fer evident, i no fa cap mal, però cap
d’aquests elements no és ni la solució, i vostè ho sap, no és la
solució a un problema tan greu com el fracàs escolar i
l’abandonament que tenen aquestes Illes Balears.

(Remor de veus)

També a l’hora d’abordar un projecte com el de l’estatut del
docent convé veure on som, quines disposicions s’han pres
recentment que hagin afectat el professorat? Què ha fet el
Govern en el que portam de legislatura per dignificar la
professió del docent, per donar suport als professionals de
l’educació a les Illes Balears? El palmarès d’aquest govern és
extraordinari: s’han augmentat les hores lectives del professorat,
amb la minva conseqüentment de dedicació possible a cada grup
d’alumnes; s’ha augmentat la ràtio d’alumnes per aula, amb les
dificultats afegides per assegurar una atenció personalitzada als
alumnes, tan variats i diversos en aquestes illes; s’ha tret una
paga extra als professors, amb el consegüent entusiasme per la
seva colAlaboració a l’erari públic, n’estan entusiasmats; s’ha
rebaixat la paga dels professors, cosa que també ha contribuït a
augmentar la seva satisfacció, també estan entusiasmats; s’han
empitjorat les condicions de prejubilació i jubilació dels
docents; s’han tret determinades mesures que feien la tasca
docent més suportable a partir dels 55 anys; s’han eliminat els
complements de tutoria o de cap de departament, amb la qual
cosa l’entusiasme del professorat envers la paperassa o l’atenció
a pares i mares ha augmentat d’una manera correlativa; s’ha
evaporat el complement per a formació, cosa que demostra
l’interès d’aquest govern per tenir un professorat amb
coneixements ben actualitzats; s’ha exercit una pressió
descomunal perquè el professorat no agafi cap baixa, així fins
i tot es donen situacions esperpèntiques d’anar amb una vintena
de punts sutura a treballar a l’institut; s’ha elaborat una llei de
símbols i un decret de convivència que trituren elements bàsics
per a l’estatus del professorat, com ara la llibertat de càtedra,
aparentment intocable a les societats democràtiques; per acabar-
ho d’arreglar un decret de tractament de llengües que pretén
soscavar els avanços realitzats en normalització lingüística.

I tot això el PP ho ha fet amb menys de mitja legislatura. Ja
ho crec que sí que l’han implicat el professorat, a la força! Tot
plegat ha fet que la comunitat educativa s’hagi girat de manera
molt majoritària contra el Govern del PP; el professorat sent el
Govern com a hostil i l’hi sent perquè ha propagat la por i
l’amenaça per anulAlar la protesta dels docents i ha intentat jugar
amb elements tan perillosos com era generar desconfiança entre
pares i mares i professorat, això és gravíssim.

Vol dir que en aquest context troben que el Govern del PP
està en condicions d’elaborar un estatut del docent que millori
les condicions de treball del professorat? Això és humor negre,
Sra. Aguiló!

De moment, ja comptam amb un Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic que recull les disposicions per anar tirant d’una manera
mínima, com a mínim. Per poder fer aquest estatut del docent,
així com per poder fer un pacte per l’educació, el Govern hauria
de comptar amb capacitat de pactar, d’arribar a acords amb
diferents sectors, de promoure consensos, i tot això l’actual
Govern ja ha demostrat abastament que és totalment incapaç de
fer-ho, basta veure el muntatge que realitza, monolític des d’un
punt de vista ideològic, sobre el pacte per l’educació. Si no han
estat capaços ni d’avançar una mica en aquest pacte, al qual
nosaltres estàvem ben oberts, hi estàvem ben oberts, però per
què hem de suposar que siguin capaços d’arribar als consensos
necessaris per a l’estatut del docent? Seria igualment
impossible, per un costat minven tota la qualitat dels
professionals de l’ensenyament, i per l’altra els ofereixen un
estatut del docent, incoherència cada dia més.

Per tant, com poden suposar, a aquestes alçades votarem no
a aquesta proposició no de llei, no, per tota una sèrie de raons
que crec que toca que els ho resumeixi. 

Per raons pedagògiques, perquè entenem que ara mateix allò
que és prioritari és arribar als consensos necessaris per prendre
mesures per frenar en aquest moment tant el fracàs escolar com
l’abandonament i això donant autoritat al professor no es resol,
ho saben.

Per raons polítiques, perquè no es pot donar suport a
projectes de qui no busca el consens ni estableix cap tipus de
diàleg amb l’oposició, si no, ja m’explicaran aquest pacte social
per a l’educació que surt al BOIB de dissabte, eh?, quan els
sindicats majoritaris ni hi apareixen, no hi ha ni l’STEI, no hi ha
ni UGT, no hi ha ni Comissions Obreres, això és el consens?,
això és el consens?, només amb ANPE i USO?, això és el
consens?, per l’amor de Déu!
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Per raons econòmiques, tret que el conseller Aguiló sigui
capaç de demostrar-nos el contrari, s’hauria de veure, però crec
que de tota manera és impossible; i fins i tot -i fins i tot- per
raons estètiques. Per què per raons estètiques? Perquè
consideram una maçada a la consciència dels professors l’intent
aquest d’afalagar-los concedint-los més autoritat teòrica quan no
són capaços ni de mantenir-los les precàries condicions laborals
d’aquest sector.

Per tant, per tot això, creiem que més clar impossible,
votarem no a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, torn de paraula del Grup Parlamentari MÉS, té la
paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, diu el PP que la dignificació dels docents és
imprescindible per a la millora de l’educació, hi estam d’acord.

Precisament per això denunciam que és just el contrari del
que està fent, del que ha fet i del que fa el Partit Popular amb
campanyes de desprestigi i cacera de bruixes. Crec que bastava
sentir la Sra. Aguiló per avaluar el respecte que té el PP per la
professionalitat dels docents, amb la caricatura del professor
colega, superat dins l’aula, amb escenes que semblaven estretes
de Rebelión en las aulas, com si, a més, la seva actitud
respongués a un article pervers d’una llei "bonista", naturalment
socialista, que realment és una caricatura. Avui, cada dia el
professor, milers de professors es guanyen l’autoritat dins l’aula
i mereixen el nostre respecte, sense que, si cal alguna mesura
legal per millorar-ho, parlem-ne, nosaltres no hi tendrem cap
mena d’inconvenient, pactant-ho, pactant-ho amb els que hi són.

Per tant, subscrivim també tot el que ja s’ha dit per part de
la Sra. Marí. Creim que la postura que hem de tenir és en contra,
perquè, anem a veure quines mesures ens proposa avui el Partit
Popular: regular l’accés a la docència, no ens diu en quin sentit
o jo no ho he entès; regular la carrera docent, no ens diu en quin
sentit o jo no ho he entès; la provisió dels llocs de feina, tampoc
no he sentit com; diuen que és necessari marcar els drets i els
deures dels docents, drets i deures, en quin sentit?, només hem
vist pistes i tremolam, quins drets volen atorgar als docents, Sra.
Aguiló?, expliqui’ns-ho.

M’agradarà sentir-ho, perquè els missatges que han enviat
fins ara han estat que fan poca feina, fins a la baixesa de
confondre deliberadament hores lectives i hores de feina o que
cobren massa. El PP que havia criticat la retallada de sous de
l’Estat ha fet exactament el mateix, amb la diferència que plou
damunt banyat, que retallen sobre sous ja retallats i que com a
mínim l’anterior govern s’havia estalviat criticar la dedicació
dels funcionaris i les hores de feina dels docents.

Però és que la caiguda de la despesa docent en els darrers
dos anys ha estat espectacular, la nòmina total dels docents del
2013 a 2010 haurà baixat més d’un 16,5% i no hi he inclòs
l’IPC. Si aquell any, el 2010, havia baixat respecte del 2009 ara
la diferència de 2013 a 2010 és de 69 milions d’euros com hem
dit, només de capítol 1.

Han baixat 69 milions la remuneració als docents, les
retallades són al sou, certament, però sobretot hi ha molt menys
professionals fent feina, centenars i centenars professionals
menys.

La Sra. Aguiló, en l’anterior legislatura, ens va fer un càlcul
molt senzill, per tant és bo d’aplicar. Ens deia que si s’havien
baixat 10 milions d’euros de capítol 1, això comportava 400
docents menys a les aules. La fórmula com dic era senzilla.
Agafaves 10 milions, ho dividies per 28.000 i sortien uns 400.

És bo de veure que el cost d’una plaça docent no són 25.000
euros, no són 25.000 euros l’any, molt més si tenim en compte
la Seguretat Social, però en tot cas hi va haver una baixa i la
notaren els centres. Això és veritat, però feien servir la fórmula
del PP, si 69 milions dividits per 28.000 euros, són uns 2.500
docents menys en dos anys, 2.500 docents. Evidentment, la xifra
és exagerada, no és cert, però són 69 milions dividits per
28.000, talment, de totes maneres el que sí tenim són una llista
d’interins de 7.000 professionals disposats a donar classe.

El PP ens prometia autopistes de l’educació, autopistes.
Nosaltres sabem quan el PP parla d’autopistes de què parlam,
parlam del fet que entre el carril d’anada i el de tornada n’hi cap
una altra quasi, quasi d’autopista, com a mínim hi caben els dos
carrils.

Ara llegim, però, l’exposició de motius, per sentir pistes. Les
anàlisis internacionals ens diuen que en alguns països que han
duplicat, fins i tot triplicat l’inversió en educació el nivell
educatiu dels estudiants no ha millorat, fins i tot ha empitjorat
en molts d’ells. Per què ens diu això el Partit Popular?, per què
necessita a l’estatut docent posar-nos aquest preàmbul? A mi em
sona a justificació de rebaixes i això que a l’any 2009, quan
arribàrem a la despesa màxima en educació érem la comunitat
autònoma amb pitjor relació entre despesa educativa i PIB de tot
l’Estat espanyol, les pitjors tret de Madrid per la distorsió del
PIB i no és que Espanya sigui puntera en despesa educativa i ara
ens diuen dia sí, dia no, que gastàvem massa, que tudàvem, deia
el vicepresident, per exemple els 69 milions que donaven més
al personal docent, això és tudar doblers?, i així i tot seguíem a
la cua de l’Estat en despesa educativa?, com hi estàvem en
despesa sanitària, els dos grans blocs de despesa de la comunitat
autònoma.

Creuen vostès que això no té cap efecte sobre el prestigi de
la funció docent? Creuen que el sou no té res a veure amb la
percepció social del prestigi? Vostès creuen que eliminar el
personal de suport, els programes de suport a la diversitat,
donant a entendre que són innecessaris, ajuda a prestigiar
determinades tasques educatives?, l’increment de les ràtios, la
degradació física dels centres, no tenen res a veure amb la
percepció social dels professionals de l’educació?, i faixar
l’oferta de formació com s’ha dit dels complements, també el
foment de la formació per part dels docents i tantes altres
mancances i retallades colAlaboren a prestigiar els docents?
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Però és que el PP ha anat més enfora, uns dels missatges
més cars del PP és amenaçar els docents i restringir la llibertat
d’expressió als centres. Emet denúncies generals
d’adoctrinament, com un dels problemes greus del país,
perseguint els centres que vulguin expressar el seu compromís
amb la llengua catalana amb un símbol internacional que
s’entén de suport al català. 

Deu anys de dictadura catalanista, diuen que hi ha hagut, deu
anys, vint-i-cinc anys de socialisme a les aules, són frases del
Partit Popular repetides contínuament amb una manca de
respecte per la comunitat educativa i els professionals evident.

Perquè diguem-ho clar, quan el PP parla d’adoctrinament no
parla de qüestions científiques, no parla de l’evolucionisme, no
parla que hi ha professors que diuen que no hem arribat a la
lluna, no, tampoc no parla de qüestions religioses, no parla de
si hi ha professors que diuen que existeix un déu i quines
qualitats té i d’altres diuen que n’hi ha molts i d’altres diuen que
no n’hi ha cap, no, això no és adoctrinament. No parlen d’uns
principis morals sobre uns altres. 

Sembla que tot l’adoctrinament consisteix a defensar la
llengua del país, defensar la llengua del país. El PP acusa els
docents de defensar la llengua i els trets d’identitat de les Illes
Balears, exactament el mateix càrrec pel qual és universalment
elevada l’escola arreu del món, d’una manera emblemàtica per
cert a Finlàndia, on es diu que els mestres són els veritables
forjadors de la nació finesa.

Però és que el PP no vol que hi hagi adoctrinament nacional,
idò per què el ministre diu que s’ha d’espanyolitzar els nins?
Què és això d’espanyolitzar? Quan ho diu un tertulià
d’Intereconomía, la frase no té pèrdua, vol dir castellanitzar, cap
dubte ni un, volen castellanitzar l’escola per castellanitzar el
país. 

Esment aquesta qüestió, no només perquè és un debat cabdal
per al futur, sinó perquè tota la polèmica entorn de la llengua
també afecta el prestigi dels docents. 

El PP qüestiona el criteri dels professors, dels representants
als claustres o als sindicats, qüestiona el criteri de la Universitat,
el Departament de Pedagogia i de Filologia, el de Magisteri,
qüestiona què en pensen els directors sobre la llengüa, despús-
ahir un article al diari firmat per la Plataforma de directors, i
tota aquesta qüestió no afecta la percepció sobre la solvència i
el prestigi dels docents?, del parer de l’escola quan se’n
qüestionen els projectes lingüístics? 

No importa, crec, llegir El Mundo per entendre que la
darrera mesura d’evitar la intermediació del centre en l’elecció
de llengua és fruit d’una prevenció contra els centres escolars,
contra els equips directius i contra els professors, són els
mateixos motius... i ja dic, si algú en té algun dubte, que llegeixi
la línia editorial d’un diari que explica clarament quins són els
motius pels quals el PP es va gastar milers i milers d’euros per
enviar cartes personals i evitar els centres, per cert, més doblers
que el centres meteorològics de les preguntes, i per què?, perquè
no es fia dels centres, perquè el Govern no vol que els docents
parlin amb els pares, perquè no vol que els centres motivin,
orientin l’elecció lingüística dels centres.

Així els prestigien? Així prestigien el seu criteri? Així
prestigien la comunitat educativa i els professionals de
l’educació? El PP els dóna classes, bastava sentir la Sra. Aguiló,
és que és per enviar tots els docents el que pensa d’ells que fan
avui a les aules per mor d’unes lleis, però vostès, ja s’ha dit, ho
ha dit la Sra. Marí també, de tot això en fan befa. 

Basta dir que utilitzen aquest parlament per fer un paperot
de comissió per a un pacte per l’educació on només hi va el PP
o ara el conseller que incorpora un comitè tècnic on només hi
entra USO i ANPE i deixa fora els sindicats amb més
representació al món educatiu. 

Amb aquest panorama comprendran que votem en contra
perquè la reivindicació retòrica que fa el PP de la funció docent,
en la qual estam d’acord, la trobam una presa de pèl i perquè la
proposta que el PP reguli de veritat un nou estatut del personal
docent, ho trobam un perill.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari Popular, Sra. Aina Maria
Aguiló per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Miri, els he de confessar que quan he
vist a la diputada Esperança Marí sortir aquí me n’he endut una
alegria perquè he pensat una professora, per fi una professora,
parlarem d’educació cara a cara, me n’he endut una alegria,
però resulta que aquesta senyora no en deu estar ben
assabentada.

Vegem, l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’estatut docent,
no es pot fer en l’àmbit d’aquí, en l’àmbit de la comunitat
autònoma, no es pot fer, perquè nosaltres ens regulam per la
Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic que és orgànica, vull
dir, és una llei estatal. No podem fer un estatut del docent aquí.
No ho podem fer. 

Aquí no he vengut a parlar de retallades, que per cert, vaig
dir 11.350.000, no eren 10 milions i per cert, a aquests 28
milions vostè no hi ha posat el 7% de reducció ni la paga extra,
tot això s’ha de compta, s’ha de comptar, d’acord. Jo aquí no he
vengut a parlar ni de retallades ni de reestructuracions, he
vengut a parlar del prestigi del professorat, he vengut a parlar
d’una necessitat que ens demana el colAlectiu. Si vostès no estan
en contacte amb el colAlectiu, perquè vostès s’han tancat, no han
volgut pacte, els hem convidat mil vegades al pacte, no han
volgut firmar res, no han volgut ni venir a parlar perquè els fa
peresa. Els fa peresa parlar d’educació. Això és el que els passa,
a vostès. Els fa peresa el divendres venir aquí a escoltar algú
que en sap més que vostès, d’educació, i els fa molta peresa.
Això és el que els passa.
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Jo, per l’únic que he vingut aquí és per parlar de l’estatut del
docent, un estatut que ens digui com podem accedir a la funció
pública perquè fa tres anys que no sabem com accedir a la
funció pública i per això hi ha hagut aquest desastre que hi ha
hagut a Madrid, no sabem com fer les oposicions de Magisteri
i necessitam un estatut que ens reguli com fer les oposicions de
Magisteri. 

Tenim la pròrroga... no, no, això és l’estatut, tenim la
pròrroga de la jubilació LOGSE, la pròrroga, el Sr. Rubalcaba
va prorrogar la jubilació LOGSE, què feim ara?, què feim?
Necessitam l’estatut que ho reguli. No tenim carrera
professional. Els mestres fa vint-i-cinc anys que no tenim
carrera professional, necessitam que algú ens ho reguli, qui ens
ho regula?, l’estatut, qui ens ho regula?, el grup parla... el Partit
Popular, perquè el Partit Popular és l’únic que es preocupa pels
professors!, l’únic, l’únic.

Em parlen d’autoritat, podríem donar una conferència d’una
hora o de dues sobre autoritat. Simplement els diré: hi ha tres
tipus d’autoritat, l’autoritat moral que és la que et guanyes tu
dins l’aula com a bon professor, com la majoria dels professors
d’aquesta comunitat autònoma, aquells professors que no fan
política, sempre he dit que dels 10.000 professors que tenim,
més o manco, 10, 12.000, n’hi ha 2.000 que fan política, els
altres són uns bons professionals que cada dia aixequen aquesta
comunitat autònoma, això és el que jo sempre, sempre he dit,
sempre.

I continuam, després hi ha l’autoritat pública del docent,
aquella que ens pot donar una llei, que es pot aconseguir, es pot
aconseguir que el professor tengui presumpció de veracitat. Sap
vostè, Sra. Marí, l’important que és per a un professor tenir
presumpció de veracitat? Quants d’anys fa que no trepitja un
aula? Jo sí que li puc dir l’important que és tenir la presumpció
de veracitat.

Sap l’important que és quan t’agraeixen els alumnes o algun
pare..., sap l’important que és?, ho sap?, ho sap, Sra. Marí?, a
que sí?, bé, idò tot això, tenim un conseller preocupat per això
i ja treu la llei d’autoritat, però a més, volem que sigui dins
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, per això volem un estatut
bàsic de l’empleat públic, per això!

Ja per acabar, el sentit del vot es justifica aquí en referència
a responsabilitat. No són responsables, a vostès els importa molt
poc la comunitat educativa. Els importa tan poc que tanquen les
portes a la gent d’aquest parlament perquè no vengui a parlar
d’educació. Miri si els importa poc l’educació, no els importa,
tanquen les portes als pedagogs, tanquen les portes als psicòlegs
i tanquen les portes als mestres, d’aquest parlament perquè no
volen que venguin a parlar d’educació. 

Hem de presentar-nos davant la societat en general i davant
el colAlectiu docent amb responsabilitat. Jo els deman que
pensin, que recapacitin i que, per favor, votin a favor de l’estatut
del docent i si no, repassin les actes del Congrés dels Diputats
i veuran com tampoc a Madrid no està tan diversificat, no el PP
va per un costat i el PSOE va per l’altre, és aquí, a aquesta
comunitat que al PSIB no sé que li passa amb PP, però és a
aquesta comunitat, al Congrés dels Diputats no van tan enllà.

La reforma educativa ha d’incloure tot els elements que
poden ser millorables i en tot cas, és el que repercuteix a la
funció docent. A més, és un element classificació de la
normativa dispersa. Els ho torn repetir, tenim una normativa
dispersa. 

Crec que aquí, com a mestra, venc a reivindicar que s’uneixi
tota aquesta normativa dispersa en un estatut del docent. És
l’únic que venc a demanar, perquè crec en els meus companys,
crec en la labor que estan fent els meus companys i per això els
deman l’estatut del docent, que ja fa molt d’anys que el
colAlectiu sindicalista el demana.

Per tant, hem de considerar que l’estatut del docent a més
fiança l’escola pública i és una garantia d’independència dels
funcionaris que baix aquest marc general del seu estatut podran
dur a terme amb més eficàcia la seva funció docent.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat procedirem a la votació. Començam a
votar? Començam a votar. Votam.

Queda aprovada per 32 vots a favor i 21 vots en contra.

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