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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. El primer punt de l’ordre del dia d’avui
correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 4523/13, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
fondeig d'embarcacions al Parc natural d'Eivissa i
Formentera.

La primera pregunta, RGE núm. 4523/13, ajornada a la
sessió anterior, relativa a fondeig d’embarcacions al Parc
Natural d’Eivissa i Formentera, que formula la diputada no
adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló. Té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, Sr. Company,
quines accions portarà a terme el Govern per tal de regular el
fondeig d’embarcacions al Parc Natural d’Eivissa i Formentera?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per contestar la
pregunta.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, les
actuacions que durem a terme són les mateixes ampliades,
pràcticament, que vàrem fer l’any, és a dir, ampliarem el
nombre d’accions, però dins les mateixes línies, i van per a
instalAlació de boies ecològiques, per moure les embarcacions
que no estiguin ben ubicades en el fondeig, per a fulletons, en
treurem uns 10.000, per millorar les cartes nàutiques, per a una
aplicació d’smartphone, perquè la gent pugui saber si està ben
fondejat o no, per a una bona pàgina web d’informació i per
tant, un poquet per, a través de la informació i la formació de la
gent, arribar que la gent fondegi on toca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta, però, miri, jo li
he de dir que hi ha moltes contradiccions i que malgrat el que
vostè diu la realitat és que comença la temporada amb dues
qüestions que no van en la línia de donar solucions als
problemes detectats per l’escàs i en ocasions nul control de
fondeigs.

Primer, aquest nou període s’ha iniciat ja amb un 23%
menys de boies ecològiques instalAlades, els elements que falten
no han estat restituïts ni a Formentera ni a Eivissa. I segon,
constatam de nou que no durà controls dels fondeigs aquest
estiu entre la zona del Cavall d’en Borràs i Es Trucadors on

solen fondejar massivament les embarcacions recreatives i on
s’han detectat els majors problemes.

Vostès tenen tres projectes per a la regulació d’aquesta zona,
projectes el tràmit dels quals, segons la mateixa conselleria, es
pot demorar fins a quatre mesos, un de privat que no ha comptat
amb l’aprovació del subcomitè de Xarxa Natura 2000 i un altre
impulsat per vostès que, per cert, l’han intentat tramitar i
aprovar sense sotmetre’l a l’informe d’impacte ambiental, fet
que la Comissió de Medi Ambient els ha impedit; un projecte
que sols dóna resposta a nou grans embarcacions i deixa sense
opcions a la resta de navegants que podran continuar fondejant
on vulguin i, per descomptat, sobre la posidònia; un projecte
que implica soterrar sota el fons de la mar cilindres de 15 metres
de longitud amb una subjecció de morts permanents que a més
planteja gairebé totes les boies, que s’instalAlaran sobre la
posidònia i que vostès sap, o hauria de saber, que la majoria del
poble de Formentera el rebutja.

El tercer projecte és el del Consell Insular de Formentera, un
disseny per 172 punts de fondeig, tots sobre fons arenós, amb el
suport de la majoria social i política de l’illa a més de diverses
organitzacions internacionals de reconegut prestigi en temes
mediambientals i és l’únic projecte que en aquests moments
compta amb l’informe favorable de la Xarxa Natura 2000.

Sr. Company, donaran l’esquena al projecte del Consell
Insular de Formentera que garanteix la protecció de patrimoni
natural i representa la voluntat de tots els sectors implicats a
Formentera? Sí o no?, o per contra imposaran un projecte que
no ha estat consensuat amb el govern insular?

Per acabar, Sr. Company, consensuïn, consensuïn el seu
projecte, el seu model de regulació de fondeig i escoltin els
representants majoritaris de Formentera abans de prendre una
decisió que afectarà directament els formenterers i
formentereres i que marcarà el nostre futur com a illa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Sra. Diputada, supòs que la ignorància li ha fet dir tot el que
li ha fet dir, i dic la ignorància perquè vostè ha començat dient
que instalAlarem menys boies de l’any passat. Això és mentida,
n’instalAlarem més. Per tant, no sé de quina font beu, però sens
dubte la font no li fa dir les coses correctes.

Segon, m’està dient a veure si donarem suport a un projecte
que té com a objectiu protegir la posidònia. Escolti, la
posidònia, sap vostè com es protegeix? No és posant boies
damunt arena, en què el fondeig és lliure, es protegeix posant
boies ecològiques damunt on hi ha posidònia perquè els vaixells
tenguin on enganxar-se, però això altre no.
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Escolti, el que vol el Consell de Formentera, sap què és?,
anar en contra del PRUG i que li modifiquem el PRUG a su
antojo i a su antojo no se li modificarà res. El PRUG, que no
deu saber què és, però li ho diré, és el Pla rector d’usos i gestió,
va en contra...

(Remor de veus)

...bé, idò, escolti, idò, per si de cas..., va en contra que es pugui
instalAlar aquest projecte de Formentera, que l’únic objectiu que
té és recaptar en temes dels quals no tenen ni la competència.
Avui encara surt que recapten on no haurien de recaptar per
aparcar cotxes per anar als parcs.

Escolti, bastants més boies que l’any passat, posarem tota
una sèrie de boies, que és el que ens reclamen per a vaixells de
gran eslora -per a vaixells de gran eslora-, que no són per nou
vaixells, també s’ha confós, són nou boies que el que pretenen
és que s’hi enganxin allà els vaixells que avui dia van a lloc.

El que també feim és de dues barques que hi havia, per si un
cas no ho sap, de dues barques que hi havia l’any passat i els
anys anteriors, ara n’hi haurà cinc i duran bussos per colAlocar
precisament els vaixells i que fondegin damunt posidònia.

Miri, en relació amb el que vostès feien, hi ha una diferència
bestial amb el que feim nosaltres, però molta, eh? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 4530/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política educativa del Govern (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 4530/13, ajornada a la sessió
anterior, relativa a política educativa del Govern, que formula
la Sra. Cristina Rita i Larrucea del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, Sra. Consellera
d’Educació, li volia donar la benvinguda de part de tot el nostre
grup parlamentari. 

El que hem vist aquests dies és que vostè continuarà amb el
projecte de tractament integrat de llengües perquè s’han publicat
ja les instruccions fa un parell de dies per a la seva implantació.
En tot cas, la nostra pregunta fa referència a les paraules del
exdirector general d’Innovació que en diverses reunions amb
directius de centres docents va dir que no passava res si
s’acabava parlant "espanglish" als centres.

Es de la mateixa opinió, Sra. Consellera?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, gràcies per la
benvinguda. Li vull dir que aquestes declaracions no són meves,
no són de cap dels meus directors generals ni de cap membre
del meu equip. Evidentment no conec el context en què es varen
dir i no les compartesc en absolut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, per les seves paraules, que
han deixat molt clar el que pensa, però també supòs que està
assabentada de la forta contestació que ha tingut aquesta norma
als centres docents. 

El president Bauzá també ha manifestat que no entén que
alguns s’oposin al trilingüisme, i efectivament no és a això al
que s’oposa la comunitat educativa, a allò que s’oposen és a la
intransigència, a la improvisació, a l’aplicació per nassos, a la
manca de planificació prèvia, a la manca de consens amb la
comunitat educativa, a la manca de principis psicopedagògics,
al fet que s’acabi provocant més fracàs escolar i a l’objectiu
final que es preveu que és la reducció del català en l’educació
de les Illes Balears.

No sé si li han explicat que perquè es puguin implantar la
part del decret que fa referència a l’aprenentatge de l’anglès hi
ha molt poc professorat preparat per donar classes en aquest
idioma. Li han explicat també que l’alumnat tampoc no està
prou preparat per rebre classes en anglès? Li han explicat que en
lloc d’incrementar les inversions per a l’aprenentatge en una
llengua estrangera aquestes han disminuït des que vostès
governen? Li han explicat que per a aquesta raó el pla pilot del
plurilingüisme no ha funcionat perquè aquest curs s’ha reduït un
63% el pressupost per a reforç de llengua estrangera que es feia
a partir de les seccions europees?, que la conselleria ha advertit
als centres pilots que hauran d’avançar els sous dels auxiliars de
conversa nadius per al curs vinent?, que també ho han hagut de
fer aquest curs?, que encara no han cobrat aquest avançament?,
que tampoc no tenen els doblers promesos per a material
didàctic en anglès?, que aquest pla pilot encara no s’ha avaluat
per veure si funciona?

Darrera d’açò, de l’anglès i de mal emprar la paraula
“llibertat” per part del president Bauzá, hi ha un gran engany,
perquè no sé si li han explicat que en aquesta comunitat
autònoma l’alumnat ja sortia de l’ensenyament obligatori amb
igual competència en les dues llengües.

Finalment....
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LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, gràcies, un moment. Finalment, no sé si...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, una anècdota
és una anècdota, no podem fer ús de les anècdotes com si fossin
problemes de fons, i els fets són els fets, i quina és la realitat,
entenc, del Govern d’aquestes illes?, és que hem d’implantar
sense retard, precisament, les noves polítiques que té aquest
govern i entenem que el tractament integral de llengües no és
que s’hagi d’implantar ara, és que ahir hauria d’haver estat
implantat perquè el fracàs escolar el tenim ja, què s’ha fet fins
ara?, què s’ha fet?, què és que no ha funcionat?

Els nostres infants...

(Remor de veus)

...els nostres infants han de dominar a la perfecció i han
d’estimar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

...la nostra llengua i l’han de dominar, han de dominar el
castellà i han de dominar una llengua estrangera, preferentment
l’anglès. Açò ho aconseguirem amb aquest projecte de
tractament integrat de llengües, nosaltres hi creim. 

S’ha acabat açò que l’ensenyança gratuïta no aconsegueixi
que els nostres infants dominin una llengua. S’ha acabat que el
qui ho vulgui aconseguir hagi de pagar classes particulars. Què
passa quan no es poden pagar aquestes classes? Què passa amb
els pares que no poden pagar classes particulars? 

(Alguns aplaudiments) 

Amb el nostre projecte els infants rebran un ensenyament
d’excelAlència, gratuït, perquè els convertirà en persones molt
formades, més preparades i més competitives per al dia de demà
i el Govern ajudarà els professors, és clar que sí, no hi ha
d’haver temor entre el professorat, el Govern posarà tot el que
calgui per ajudar a formar els professors i açò serà una prioritat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 4516/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convenis per a la formació professional
a Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 4516/13, ajornada a la sessió
anterior, relativa a convenis per a la formació professional a
Menorca, que formula el Sr. Manuel José Monerris i Barberá
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, de tots és sabut que el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, SOIB, és un servei de gestió de l’ocupació per a les
Illes Balears que amb caràcter d’organisme públic defineix la
planificació, gestió i coordinació de les actuacions relatives a les
polítiques d’ocupació per l’efectiva participació dels agents
econòmics i socials en la seva organització i funcionament.

Amb la nova adscripció a la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats del SOIB de les Illes Balears vol combatre l’atur
amb un impuls a la formació. Per poder complir aquest objectiu
la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha signat
convenis de colAlaboració entre la UIB i els diferents sectors
econòmics en l’àmbit de la intermediació laboral, pràctiques i
formació per l’ocupació.

Així, són moltes les entitats que colAlaboren conjuntament
amb el Servei d’Ocupació de les Illes Balears amb la finalitat de
millorar la planificació i la gestió de les accions formatives dels
seus respectius sectors, així com per agilitar la gestió d’oferta de
treball i la posada en marxa d’un sistema òptim d’intercanvi
d’informació a fi que el SOIB pugui adaptar el disseny dels seus
plans de formació als requeriments sectorials reals.

Mitjançant aquests convenis, les entitats signats es
comprometen en un termini de tres anys a informar al SOIB de
manera periòdica de les necessitats i els requeriments dels
perfils professionals formatius que es detecten al seu sector
econòmic, a promoure la captació per illes per al treball entre
els seus associats, a divulgar entre els seus associats les accions
formatives adequades i a fomentar la participació de les
empreses del sector en l’execució del mòdul de pràctiques no
laborals dels certificats de professionalitat.
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En la darrera visita a Menorca del exconseller Bosch es
varen firmar convenis de formació pel quals es fomentarà la
formació en empreses de l’illa.

Sra. Consellera, quins convenis han signat mitjançant el
SOIB la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
ASHOME i diferents associacions professionals menorquines
per a la formació professional? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per contestar la
pregunta.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. El passat 25
d’abril es varen firmar tres convenis a Menorca: un amb
l’Associació Hotelera de Menorca, ASHOME; un altre amb
l’Associació d’Estètica de Menorca i un altre amb l’Associació
Professional de Perruqueria de Menorca. Què es vol aconseguir
amb aquests convenis? Es vol aconseguir un intercanvi
d’informació perquè el SOIB adopti els seus cursos de formació
adaptats a la realitat dels mercats.

El SOIB és molt important. El SOIB realment és el que ens
pot ajudar a disminuir precisament... perdó, a augmentar la
formació de les persones que s’han de requalificar
professionalment i per tant, és un element important d’aquest
govern per ajudar a disminuir les xifres d’atur.

A més dels convenis de Menorca, el SOIB ha firmat altres
convenis a la resta d’illes, en total, deu convenis. En aquests
convenis, les entitats es comprometen a informar precisament
al SOIB dels perfils professionals que necessita el sector, a
donar a conèixer als seus afiliats el servei d’intermediació
laboral del SOIB per ajudar-los a seleccionar els millors
candidats i les ofertes de feina, a divulgar entre els seus
associats les accions formatives adequades a les necessitats del
seu personal, a fomentar la participació d’aquestes empreses en
l’execució de mòduls de pràctiques no laborals per a l’obtenció
de certificats de professionalitat. I el SOIB, per altra banda, es
compromet a facilitar informació periòdica de la realitat
econòmica i laboral del sector per poder preveure les necessitats
d formació futures i els perfils professionals que es van
demanant.

També aportarà els mitjans necessaris per facilitar la labor
d’intermediació i es compromet a fer per a aquestes empreses
una preselecció de professionals per adaptar-los als seus llocs de
feina, un assessorament de les bonificacions, de la normativa
laboral, en fi, una colAlaboració de banda a banda,
intercanviable, a fi d’adaptar-nos a la realitat econòmica actual.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 4521/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornades empresarials
entre les Illes Balears i els Estats Unitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 4521/13, ajornada a la sessió
anterior, relativa a jornades empresarials entre les Illes Balears
i els Estats Units, que formula la Sra. Maria Asunción Pons i
Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
la celebració durant el 2013 de l’Any Juníper Serra no sols es
limita a un conjunt d’activitats culturals, gastronòmiques,
religioses i artístiques. El Govern de les Illes Balears, tal com
manifestà el nostre president, el Sr. Bauzá, a la presentació
juntament amb el ministre d’Assumptes Exteriors, vol que
també sigui un motor de dinamització per al turisme, el comerç
i l’impuls a l’economia productiva. 

Amb aquests objectius els dies 23 i 24 d’abril es varen
celebrar a Palma unes jornades empresarials que, a més, formen
part del Pla d’internacionalització que promou el Govern de la
comunitat i que executa amb la participació de l’ICEX Espanya
i les cambres de comerç de Balears. Aquest pla, que disposa
d’un pressupost de 2 milions d’euros, facilita a 350 empreses de
Balears la recerca de noves oportunitats de negoci a l’exterior.
S’ha de destacar que en aquestes jornades l’agregat comercial
dels Estats Units a Espanya va posar de manifest en la seva
intervenció al Parc Bit que som l’onzè país inversor a Nord
Amèrica i que dels 316 milions d’habitants dels Estats Units, 50
parlen espanyol. L’Any Juníper Serra es configura, per tant,
com un eficaç instrument per a la cooperació entre Espanya i
Estats Units i en el cas de Balears, d’on és fill el pare Serra, per
facilitar i fer possible noves oportunitats a les empreses
d’aquestes illes.

Per tant, Sr. Conseller, com valora el Govern el contingut i
resultats obtinguts en la celebració de les jornades empresarials
Espanya-Estats Units?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per contestar la
pregunta.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, cierto, estas jornadas
celebradas el 23 y el 24 de abril se desarrollaron en el Parc Bit,
cierto como usted traslada que fue un encuentro de empresarios
tanto de los Estados Unidos como de nuestras islas. Bueno,
estos empresarios formaban parte de todo nuestro tejido
industrial, no solamente el turístico, sino que teníamos todos los
tejidos representados.
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Nuestro gobierno tiene clara una política que es abrir
nuestras fronteras, abrir nuestras islas al exterior, ¿de qué
manera?, atrayendo inversión y promocionando nuestros
productos y servicios. Ahora mismo estamos desarrollando todo
un plan de internalización, ustedes son conscientes de todas las
actividades que desarrollamos en países emergentes como
Rusia, en mercados en los que hasta ahora no habíamos
trabajado y los resultados están siendo claros. Tenemos que
abrir, tenemos que apostar por atraer inversión, tenemos que
apostar por promocionar nuestras islas y también, algo muy
importante, tenemos un tejido industrial preparado para salir
fuera. Como bien dijo el agregado comercial, Estados Unidos
tiene un nicho natural de clientes que, de alguna forma,
sintonizarían rápidamente con los productos y servicios que
nuestras islas ofrecen.

Por lo tanto, nuestro gobierno va a seguir trabajando en estas
actuaciones, como en todas aquellas que podamos generar
puentes y sinergias para desarrollar nuestra industria.

Muchas gracias, presidenta.

I.5) Pregunta RGE núm. 4763/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a procés telemàtic d'escolarització.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 4763/13, relativa a procés
telemàtic d’escolarització, que formula la diputada Sra. Ana
Maria Aguiló i Garcías del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, primer de tot
enhorabona pel seu recent nomenament com a consellera
d’Educació, Cultura i Universitats. La primera experiència que
tenen els pares i mares del nostre sistema educatiu és el
funcionament del procés d’escolarització. Les facilitats o no per
complimentar aquest procés per part de les famílies poden
influir especialment en la sensació que tenguin aquests de la
nostra administració. El procés telemàtic, per a aquells pares
que hagin volgut o pogut accedir a aquest sistema, és una
novetat important per a aquest nou curs. Totes aquelles opcions
sobre les quals les famílies han de decidir es poden prendre amb
major llibertat, si és possible, i amb més comoditat mitjançant
aquest nou procés telemàtic que la Conselleria d’Educació ha
posat en marxa per primera vegada en aquest any.

Senyors i senyores diputats, els drets han de ser efectius
perquè siguin vertaders drets, la llibertat d’elecció de centre,
així com la llibertat d’elecció de llengua, constitueix el primer
grau d’un procés llarg per a l’alumnat de nova matriculació en
el nostre sistema educatiu, que el conduirà, sota aquestes
premisses, a formar-se com a un ciutadà en una societat sense
imposicions. 

Les noves tecnologies han irromput en la nostra societat i el
nostre deure com a gestors és utilitzar-les per fer la vida més
fàcil al ciutadà. Sabem que la conselleria ha fet un gran esforç
per implantar aquest nou model, però de ben segur que les
famílies ens agrairan que el Govern s’adapti als nous temps
incorporant aquestes noves tecnologies en els diferents
processos administratius.

És per tot això, Sra. Consellera, que el Grup Parlamentari
Popular li formula la següent pregunta: com valora el Govern de
les Illes Balears el funcionament del procés telemàtic
d’escolarització que s’ha utilitzat enguany per primera vegada?

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com ja
saben, enguany, per primera vegada, les famílies de les Illes
Balears poden realitzar un procés d’escolarització de manera
telemàtica. Els pares dels alumnes d’infantil, primària i ESO
poden emprar aquest sistema i únicament han hagut d’emplenar
un formulari electrònic que es troba a la pàgina web, a la plana
web de la conselleria.

Amb aquesta novetat les famílies s’han estalviat el
desplaçament als centres i a les oficines d’escolarització i, a
més, han lliurat tota la documentació que havien d’aportar cada
vegada perquè han autoritzat la conselleria per poder-hi accedir
directament.  

Per iniciar aquest nou sistema la conselleria ha posat i ha
habilitat a disposició de totes les illes 39 oficines i suboficines
d’escolarització. Aquestes oficines s’encarreguen d’orientar les
famílies i fins i tot se’ls ha ajudat a vegades a emplenar els
formularis. A més, els pares també poden telefonar i s ‘ha posat
a la seva disposició el telèfon 012, que és un suport telefònic de
la conselleria, per tal que puguin resoldre tots els dubtes que
tenguin.

La conselleria està molt satisfeta i el Govern també perquè
hem comptat amb una mitjana del 34% de participació. Així per
exemple, en els processos d’adscripció per passar els alumnes
d’un centre a un altre les solAlicituds telemàtiques representen
un 32,14% i en els processos d’admissió rallam d’un 34%. En
realitat creim que és un èxit i la intenció de tot això és única, és
facilitar a les famílies tots els tràmits i fer per a aquestes
150.000 famílies de Balears que tot sigui molt més fàcil.

Gràcies.
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I.6) Pregunta RGE núm. 4767/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
sobre el sector educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 4767/13, relativa a sector
educatiu, que formula el diputat Sr. Lluís Maicas i Socías del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera d’Educació, Cultura i Universitats,
quina valoració fa de la vaga del passat dia 9?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per contestar.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Vull dir-los
que respectam absolutament el dret de totes les persones a fer
vaga, igual que respectam el dret de totes les persones a no
secundar-la. El més important per a la conselleria és que tots els
alumnes han estat atesos en tot moment durant aquesta vaga.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies. Sra. Consellera, quan fou nomenada cap de la
conselleria declarà el seu desconeixement sobre les matèries que
havia de gestionar, però que compensaria la seva manca de
coneixement i d’experiència, amb una virtut en principi
positiva, sabria escoltar i escoltaria. Atès que no la coneixem li
concedírem el benefici de creure que es referia a la comunitat
educativa, cultural i universitària, perquè escoltar per obeir qui
l’ha contractada no és exactament una virtut. 

Una vaga, una manifestació de protesta, en aquest cas de la
comunitat educativa, fa uns dies dels encadenats per la llengua,
és un clam difícil d’ignorar, difícil de no oir per a qui no es tapa
les orelles i té la voluntat d’escoltar. Vostès, el seu partit, s’ha
entestat a empobrir l’educació pública per enriquir l’educació
privada; a perseguir la llengua pròpia per imposar l’altra llengua
oficial, que no ataquen; a sembrar dubtes sobre l’actitud ètica,
la responsabilitat docent i la llibertat de càtedra del professorat
per abocar els claustres al desprestigi. 

Segurament seguint instruccions dels seus estrategs
s’apropien del silenci dels qui no es manifesten, dels qui no fan
vaga. Vostè creu que perquè mai no m’hagi manifestat a favor
de l’eutanàsia estic en contra de l’eutanàsia? Idò, s’equivoca.
Els meus silencis són meus, i els silencis dels ciutadans són dels
ciutadans, deixin d’apropiar-se’ls, d’interpretar-los a favor seu.

Vostè, Sra. Consellera, té una nova oportunitat per redreçar
tot allò que han doblegat, tot allò que han volgut doblegar. Té
l’oportunitat, si és cert que sap i vol escoltar, si és cert que la
deixen escoltar, d’establir un diàleg amb la comunitat educativa,
de restablir la normalitat, d’abandonar la persecució,
d’abandonar la segregació, de donar suport a l’educació pública
i de reforçar la figura, la tasca dels nostres mestres i dels nostres
professors. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, la consellera
d’Educació.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, escoltar
és molt important, estam convençut d’açò i estam oberts i hi
estarem, sempre escoltarem, perquè aquest govern, aquesta
consellera sempre ha dit que s’ha de sumar, mai no s’ha de
restar i entre tots podem tenir moltes bones idees.

Però pensi una cosa, diferir, el dret de diferir, també
existeix, podem escoltar, però en un moment determinat podem
diferir en les coses, i també s’ha de respectar. Pensi que les
urnes són la veu del poble i les urnes legitimen les polítiques i
en un moment determinat les urnes varen legitimar la política
del Partit Popular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

... el que no val, el que no val...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

... és quan guanyen els altres no estam legitimats perquè
nosaltres pensam diferent i quan guanyam nosaltres els altres
tampoc no hi estan perquè resulta que hem guanyat a les urnes
nosaltres.

(Alguns aplaudiments)
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Açò no és correcte. Estam disposats a escoltar, estam
disposats a consensuar tot el que faci falta, però no s’han de
confondre les coses, ni volem segregar ni volem discriminar i
els silencis no són de ningú, però tampoc no són seus. Si hi ha
un 76% de professors que no han fet vaga no vol dir que
estiguin conformes, que no estiguin conformes a allò que vostès
diuen. Els silencis no són de ningú. Per tant, ni vostès ni
nosaltres, només es poden interpretar d’una manera, no han anat
a la vaga, s’ha de respectar, igual que s’ha de respectar els que
han anat a la vaga. Es tracta que s’ha de respectar tot, tot, i no
deslegitimar a ningú i més quan s’ha guanyat a les urnes. La
legitimació es guanya a les urnes perquè una minoria no pot
imposar la seva voluntat a la majoria. Açò és el que jo crec, a
part d’unir les idees de tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 4766/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a atenció sanitària (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 4766/13, relativa a atenció
sanitària, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el 15 de
mayo de 2012, antes del real decreto ley por el que el Partido
Popular puso fin a la sanidad pública universal, ustedes, Sr.
Sansaloni, ya daban instrucciones, mediante correo electrónico,
para que aquellos a los que se les denominaba sin recursos no se
les diera asistencia más que en determinadas circunstancias.
Después, sin estar legitimados ni por el programa electoral ni
por las urnas, por supuesto, aprobaron un real decreto ley por el
que dejaron sin tarjeta sanitaria a muchas personas, muchas
personas que se han quedado en una situación precaria como los
hechos ya se encargan de demostrar. 

Por eso le pregunto, Sr. Conseller, si considera que la
atención sanitaria recibida por el Sr. Alpha Pam estuvo
condicionada por no tener esa tarjeta sanitaria individual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Els criteris
que regeixen l’assistència sanitària són els que es varen trametre
dia 30 d’agost, i són els criteris generals d’aplicació del reial
decret a partir de l’1 de setembre. 

Li vull dir que des del primer dia, després de lamentar la
mort d’aquest senyor per la causa de tuberculosi, vaig donar
instruccions clares, perquè som el primer interessat a aclarir què
va passar i cada una de les passes que es varen donar en el
sistema sanitari públic. Es va crear una comissió d’investigació
per a aquest cas concret i per a una atenció específica. Els
criteris generals són clars, als pacients en situació irregular se’ls
garanteix, sense possibilitat de facturació alguna, l’atenció
d’urgència; se’ls garanteix les malalties de salut pública, la salut
mental, els menors i les embarassades i aquells casos víctimes
del tràfic d’éssers humans. 

Com li dic, aquests són els criteris generals que regeixen en
aquests moments l’ib-salut i la conselleria, i en aquests criteris
em remet, i el cas concret del Sr. Alpha Pam està sotmès a un
inspector mèdic i als serveis jurídics del Servei de Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Si desde luego considera que es
necesario una investigación espero que apoye la comisión de
investigación que hemos solicitado en este parlamento, y no
quiera hacer solamente su investigación. 

Mire, Sr. Conseller, en esta sala se ha repetido hasta la
nausea que retirar la tarjeta sanitaria a determinados colectivos
era una imprudencia que iba a traer consecuencias nefastas, así
se le ha dicho. Tras estos hechos, ¿no considera miserable, Sr.
Conseller, medir en euros el derecho a la salud?, ¿cree
realmente que no nos podemos permitir los 23 euros en una
radiografía? Ustedes deben muchas explicaciones. ¿Por qué
motivo ustedes, en la Conselleria de Salud, distinguían
ciudadanos con recursos de ciudadanos sin recursos?,
¿considera que el dinero, el disponer de recursos es lo que
faculta para disponer de atención sanitaria?, ¿ese es su modelo?,
¿es que no vale lo mismo la vida de una persona con recursos
que la vida de una persona sin recursos?, ¿no merece tener el
mismo derecho a la atención?, ¿por qué los discriminaban en las
instrucciones que ustedes daban?

Y de ahí su responsabilidad política, Sr. Conseller, la suya
y de cuantos han votado a favor del apartheid sanitario. Mire,
lo que ha sucedido era lo previsible, lo normal en la nueva
situación que han creado, si el Sr. Pam hubiera tenido la tarjeta
sanitaria estaría vivo, y se habría atajado un foco de tuberculosis
importante que hay en este momento en esta comunidad
autónoma. Aquí no estamos para hablar de responsabilidades
penales sino solamente de responsabilidades políticas, Sr.
Conseller, y la responsabilidad política de este drama es sobre
todo suya, compartida con aquellos que le han apoyado y en
especial también por el Sr. Presidente que estuvo delante
cuando se le denunciaron los hechos por gente que los conocía
de buena fuente.
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Sr. Conseller, después de lo sucedido, Sr. Sansaloni, usted
no puede seguir siendo el conseller de Salud de esta comunidad
autónoma.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller de Salut.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diéguez, fa referència vostè a
un cas excepcional que, com li dic, l’emmarquem dins la
comissió d’investigació. Vint-i-dos pacients amb la mateixa
situació que el Sr. Alpha Pam, que s’havien identificat
mitjançant les entrevistes, varen ser atesos. Per tant, no es
denega amb els criteris que vostè cerca. Vostès cerquen veritats
a mitges, fer titulars, nosaltres volem aclarir tot el procés,
nosaltres anam al bessó de la qüestió i, com li dic, les directrius
del Servei de Salut i els criteris generals són clars, salut pública,
malalties mentals, els casos de nins i embarassades, els casos de
tràfic d’éssers humans i, per tant, Sr. Diéguez, vostè el que no
pot fer és una interpretació molt particular. Com li dic, seré
inflexible amb allò que d’aquesta comissió d’investigació,
depenent de la inspecció mèdica i dels serveis jurídics del
Servei de Salut, es pugui emetre i se’ns pugui recomanar. Com
li dic, estan garantits, en aquesta situació d’immigrants
irregulars, tots i cada un d’aquests cinc criteris que es varen
remetre dia 30 d’agost.

Moltes gràcies. 

I.8) Pregunta RGE núm. 4754/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a accés a la targeta sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 4754/13, relativa a accés a la
targeta sanitària, que formula la diputada Sra. Fina Santiago i
Rodríguez del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. El Sr. Pam
estava malalt, el Sr. Pam es va morir perquè era immigrant i
perquè era pobre. Si no hagués estat immigrant hagués tengut
targeta sanitària, i si no hagués estat pobre hagués pogut pagar-
se les factures que vostè li va ordenar que s’havia de
comprometre a pagar.

Vostè ha lamentat la mort del Sr. Pam, nosaltres també la
lamentam, però cregui’m que amb lamentacions no es política,
la política és una prioritat d’acció, s’ha de triar qualque acció.
Nosaltres fa temps que li demanam que doni targeta sanitària a
tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma
residents. El Tribunal Constitucional l’empara. Andalusia ho ha
fet. El País Basc ho ha fet. Galícia ho ha fet. Li demanen els
sindicats, li demanen les associacions d’immigrants, li demanen

entitats socials. Per quin motiu insisteix vostè a no donar
targetes sanitàries a tots els ciutadans i ciutadanes residents a la
nostra comunitat autònoma?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, vostè també per tal
d’aconseguir un titular nega que s’hagi atès a aquest pacient en
un primera roda de premsa, com vostè va negar un divendres
matí. Li he demostrat que se’l va atendre en dues ocasions a
atenció primària i una a especialitzada. A vostè li és igual, ja ho
obvia, això ja no serveix, cerquem un altre tema. 

Li diré per què no es dóna targeta sanitària als immigrants
en situació irregular. Qui reconeix la condició d’assegurat,
segons el reial decret i el desenvolupament posterior, és
l’Institut Nacional de la Seguretat Social. El Servei de Salut el
que fa és dir en quines condicions atendrà aquests que queden
al marge d’aquesta targeta sanitària i com he reconegut els cinc
supòsits, els cinc supòsits que el Servei de Salut s’ha
compromès a atendre, queden claríssimament i són, com li deia,
salut pública, salut mental, el cas de menors i d’embarassades,
el tema de les persones que són de tràfic d’éssers humans i, per
tant, Sra. Santiago, convendria també reconèixer quan vostè
acusa el Govern de no atendre, i el Govern li diu que sí l’ha atès
i les dates concretes, reconèixer també, i com dic, en aquest cas
nosaltres serem inflexibles amb les conseqüències que hi pugui
haver d’aquesta investigació específica sobre el cas que vostè
diu. Però reconeixement d’assegurament el fa l’Institut Nacional
de la Seguretat Social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Conseller, vostè vol dur aquesta investigació cap a una
negligència mèdica, i no és negligència mèdica el que ha
succeït, és que vostè manté una decisió política que aquests
ciutadans no tots tenguin targeta sanitària. I nosaltres anam cap
a aquí, i vostè vol evitar aquest debat, vostè no vol tenir aquest
debat. Nosaltres vàrem dir a la roda de premsa que una persona
s’havia mort de tuberculosi sense assistència específica, i això
és el que va passar, l’autòpsia ho corrobora. 

Vostè no m’ha contestat la pregunta, jo li deman, per què
insisteix? Ja sé que existeixi aquest decret. Per què el País Basc
no ho compleix? I el Tribunal Constitucional li dóna tota la raó
i li diu que la salut pública i la salut individual de les persones
està per sobre d’estalviar doblers, que mai no han estat per una
altra banda comprovats. Per què vostès mantenen això? Això és
el que m’ha de contestar. Andalusia, Galícia que també és del
PP, per què aquest govern decideix que persones de la nostra
comunitat autònoma que paguen IVA, que paguen altres
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imposts no poden tenir targeta sanitària? Això no m’ho pot
contestar? Quina raó política li dóna?

Miri, Sr. Conseller, avui a petició del Grup MÉS demanarem
la seva dimissió, perquè vostè no ha donat explicacions
públiques d’aquest motiu, només a petició de determinats
parlamentaris, perquè vostè dia 27 de març sabia que s’estaven
pagant factures en els centres de salut i només va reaccionar
quan aquesta mateixa factura va sortir pública, vostè només
reacciona quan la premsa el critica i per això hem d’utilitzar els
mitjans de comunicació, perquè el Parlament no serveix per fer
política amb vostè.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller de Salut.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies Sra. Presidenta. Sra. Santiago, com li dic, l’article
3.bis del Reial Decret 16/2012, reconeix aquest reconeixement
d’assegurament. Nosaltres ja hem actuat d’ofici amb la comissió
d’investigació, retornant enrere aquelles factures que si
qualcuna s’havia emès de forma inadequada i, en segon lloc, si
s’ha de retornar qualque dobler dels que s’han pagat, també se
retornaran si s’ha actuat de manera inadequada.

Com li he dit, hem fet una comissió d’investigació, que s’ha
obert de forma objectiva, independent i reservada. Per tant, fins
que no se conclogui jo no pretenc dirigir absolutament res, jo
seré responsable d’aquelles conclusions que es treguin en
aquesta comissió d’investigació, però no m’acusi d’intentar
dirigir absolutament res, sinó que la targeta sanitària es dóna a
aquells ciutadans a qui l’Institut Nacional de Seguretat Social
els reconeix l’assegurament.

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 4765/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a atenció sanitària (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 4765/13, relativa a atenció
sanitària que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sra. Presidenta. Sr. Sansaloni, vostè va acceptar
una norma que exclou ciutadans de les Illes Balears de rebre
atenció sanitària regularitzada. Coneixem la història del Sr.
Alpha Pam, vuit anys entre nosaltres, emmalalteix i després de
molts de dies, sense diagnòstic ni tractament, es mor tot sol. Per
això li deman si aquest ciutadà va rebre una atenció sanitària
adequada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Alpha
Pam va ser atès en dues ocasions a atenció primària i una a
especialitzada. El sindicat mèdic i el ColAlegi de Metges han dit
que no hi ha hagut cap instrucció de restricció de proves a cap
facultatiu. Per tant, esperem a veure què conclou aquesta
comissió d’investigació i les conclusions les assumirem de
forma totalment clara i sent inflexibles. Però com li dic, va ser
atès? Sí, en dues ocasions a atenció primària i una a atenció
especialitzada i no hi ha cap indicació de restringir cap prova en
cap sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. Com sempre, no contesta. Sr. Bauzá, Sr. Sansaloni,
senyors diputats i diputades del Partit Popular, tots vostès han
exclòs ciutadans de les nostres illes de rebre atenció sanitària.
Varen prendre una decisió política i ho sabien. Tothom els va
dir que posaven en perill la salut, el Parlament, els mitjans de
comunicació, fins i tot, dia 27 de març al despatx del Sr.
President i en el seu despatx Sr. Sansaloni, dia 17 d’abril a les
13,30 del migdia.

Què han dit els tres consellers Castro, Mesquida i Sansaloni
en el Consell Interterritorial? Res, no han dit res, és a les actes
perquè ho llegeixin. Han deixat que trepitgin el nostre Estatut
d’Autonomia. El contrari que ha fet Andalusia, País Basc,
Astúries, Catalunya, Canàries i Galícia. La seva obligació
estatutària, vostè no l’ha complit. Ha preferit fer desaparèixer de
l’escenari persones que viuen entre nosaltres. Els va excloure,
ha aconseguit que no hi vagin, i si hi van, que paguin. Vostè
vulnera la seva norma i si no, han de venir metges i infermeres
que fan objecció de consciència a atendre’ls.

La tuberculosi no és un infart de miocardi, és una malaltia
infecciosa, d’evolució lenta i progressiva i som en el segle XXI,
a Mallorca, sense diagnòstic, ni tractament. Es va morir d’una
hemorràgia pulmonar massiva per una tuberculosi diagnosticada
a la seva autòpsia en el segle XXI. I mentre la conselleria ni li
diagnosticava ni el tractava, es varen contagiar més persones, 14
persones estan rebent tractament. No és estalvi, és negació
d’atenció. Vostè ha posat preu a aquesta mort, sap què cobra el
Servei de Salut per una radiografia de tòrax? 23 euros. Sap
vostè què costa el tractament de la tuberculosi? 1,4 euros cada
dia...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... sumi el cost de la radiografia i el tractament i veurà...

(Alguns aplaudiments)

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:  

Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, no hi ha restriccions
a la pràctica clínica, els criteris ho diuen, cobertura d’urgència
fins a l’alta mèdica. Em pareix lamentable que vostè faci
aquestes comparatives, quan els criteris generals són clars en la
inclusió de malalties de salut pública, a la inclusió de les
urgències i en els casos que ja he esbrinat. Com li he dit,
negació d’atenció no n’hi pot haver, no n’hi pot haver perquè
està cobert sota els criteris generals que se varen enviar dia 30
d’agost i signats pel meu antecessor i que no s’han tocat.

Segona qüestió. Com li dic, tant el sindicat mèdic com el
ColAlegi de Metges han ratificat que els metges tenen la llibertat
a l’hora de diagnosticar. I aquesta llibertat a l’hora de
diagnosticar i utilització de proves, Sr. Thomàs, vostè sap que
es compleix i que no hi ha ni cap criteri, ni cap restricció a
l’hora de poder demanar una radiografia. Dir això és faltar a la
veritat i és el que vostè ha fet.

Sr. Thomàs, nosaltres vetllam perquè els pacients en aquests
situacions, fins que tenguin l’alta mèdica, puguin ser atesos
maldament la seva situació no sigui la de tenir targeta sanitària
i puguin rebre l’assistència. Per tant, la negació d’assistència,
Sr. Thomàs, convendria que així com vostè ha afirmat, s’ho
repensàs. Queden sota els criteris generals coberts: salut
pública, salut mental, embarassades i nins, les urgències i no
poden suposar cap facturació. I si de la investigació se’n deriva
qualque cosa que surti d’aquests criteris generals, com ja li he
dit, serem inflexibles i actuarem amb contundència.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 4769/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a demolició de l'Hotel Rocamar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 4769/13, relativa a demolició
de l’Hotel Rocamar que formula el diputat Sr. Jaume Carbonero
i Malberti del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Turisme i
Esports, quin cost té la demolició de l’edifici de l’Hotel
Rocamar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra el representante del Gobierno.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. En estos
momentos los servicios técnicos de la conselleria están
realizando el proyecto, por lo que el coste del mismo de
momento no está definido.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Delgado,
se sap de sobres l’estimació del cost de demolició, es va pagar,
es va pagar. El setembre de 2012 va signar i pagar la compra
d’aquest terreny per 971.000 euros, quantitat que és el sumatori
de dues xifres, el valor del terreny 284.000 euros i el cost de la
demolició, 587.000 euros.

Va pagar la parcelAla i a més, el cost estimat de la demolició,
que mai no hauria d’haver pagat segons l’article 22 del
Reglament de valoracions i segons el dictamen pericial de
l’arquitecte Pere González Nebreda, que ha servit per fer la
valoració. Ara haurà de pagar la ruïna i aquest cost de demolició
el Govern el tornarà a pagar, és a dir, pagarem la demolició
entre tots, dues vegades. 787.000 euros dues vegades, en contra
del dictamen pericial de valoració. No em digui que és un tema
tècnic i molt complex, l’article 22 del Reglament de
valoracions, aplicat per González Nebreda és molt clar i no
admet interpretacions.

Jo li he donat voltes a per què si diuen que es basen en un
dictamen que fixa un preu del sòl en 248.000 euros, després
paguen 971.000 i encara queda pendent la demolició estimada
en més de 600.000 euros. I no he trobat per ara resposta i he
pensat en aquella frase de Benjamín Prado que diu no busques
respuestas, donde las respuestas no merecen ser encontradas.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, como ya dije la semana
pasada, ustedes desde el año 99 cuando hablaban de la ecotasa
e intentaban hacer determinadas actuaciones con la ecotasa,
cosa que ahora comentaremos, ya tuvieron la oportunidad de
iniciar el procedimiento de ruina y cosa que por supuesto no
hicieron. La Sra. Oliver sabe de qué hablo porque era la
secretaria general.

Primero, la junta rectora del consorcio está integrada por
cierto por el Govern balear, el Consell Insular de Mallorca,
Comisiones Obreras, UGT, cadenas hoteleras y la Federación
Hotelera de Mallorca, en sesión de 30 de julio de 2012, acordó
iniciar por unanimidad por cierto, las conversaciones dirigidas
a encontrar la solución económicamente más apropiada para la
demolición del hotel. Esto es lo que se está haciendo y se está
haciendo por los técnicos. Esto es el acuerdo unánime por todas
estas instituciones que forman parte de la junta del consorcio y
esto es lo que se está haciendo en estos momentos.

Por otra parte no sé de qué se sorprende porque ustedes en
la sesión de 12 de abril de 2011, adjudicaron para este proyecto
un mínimo de 1 millón de euros. Yo no sé de dónde viene su
sorpresa, porque ustedes ya sabían que esto iba a ocurrir.
Además creo que ustedes deberían ser más cautos a la hora de
hablar de valoraciones o de dar lecciones sobre valoraciones y
demoliciones, puesto que múltiples casos, les recordaré uno, les
recordaré más a medida que vayamos hablando de este tema, las
viviendas de Son Serra de Marina, ahí realmente se lucieron. Y
si no se acuerda usted, se lo puede recordar la Sra. Oliver que
era la secretaria general técnica en aquel momento de la
conselleria, porque allí pagaron ustedes 2 millones de euros por
un solar con unos apartamentos ruinosos, la mayoría de ellos
ilegalizables y en relación a los cuales la Demarcación de
Costas había emitido una orden de derribo. Eso es lo que
pagaron ustedes. La tasación obvió todos estos aspectos y
pagaron el doble de lo que tenían que pagar. Incluso hay
declaraciones del alcalde de entonces que dijo que el propietario
hubiera estado dispuesto a vender por la mitad de lo que ustedes
le pagaron. O sea que se lucieron de verdad, eso sí que es lucirse
de verdad. Además, de la demolición se hizo cargo el Govern,
cuando no tenía porque hacerlo porque estamos hablando de una
ilegalidad en la construcción.

En el expediente del Rocamar no hay ni ilegalidad ni orden
de demolición. Por eso nosotros estamos haciendo bien las
cosas, no como ustedes que hacían chapuzas, chapuzas
verdaderas y muchas relaciones con la ecotasa,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar.

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

...de algunos expedientes continuaré hablando...

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sra. Presidenta, per alAlusions. Article 76.1, m’ha alAludit a
mi amb inexactituds, dues vegades a més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sr. Conseller Delgado, vostè està tergiversant tot el temps
amb les seves inexactituds. Vostè pot instar la ruïna, vostè fa
dos anys que és conseller de Turisme, vostè ho ha fet, no
alAludeixi l’any 99 perquè no té sentit del món, primera qüestió.
El pressupost assignat a tot aquest projecte que és la demolició
i compra del Rocamar era en aquell temps i vostè ho va
rectificar perquè així està a les actes, 1 milió d’euros. Vostè per
començar ja n’ha gastat 971, quan amb aquesta 971 encara li
falta tota la demolició, que jo no sé d’on la treurà perquè ...
aquesta gestió tan fantàstica i meravellosa que vostè fa brilla per
la seva absència, Sr. Conseller, brilla. I si vostè s’ha de referir
a l’any 99 per treure qüestions nostres, faci-ho, faci-ho
tranquilAlament, però demostra en les seves ... demostracions
una falta de professionalitat i una gestió pèssima de la
Conselleria de Turisme que cada dia es veu.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

No tiene la palabra.

I.11) Pregunta RGE núm. 4760/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió del Centre d'Interpretació del
Parc Nacional de Cabrera.

Onzena pregunta, RGE núm 4760/13, relativa a gestió del
centre d’interpretació del Parc Nacional de Cabrera, que
formula el diputat Sr. Gabriel José Martí i Ballester del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. La meva pregunta va dirigida al
conseller Company. Sr. Company, el sector turístic continua
sent el principal motor econòmic de les Illes Balears, un sector
econòmic que torna tenir amb la gestió del Govern del Partit
Popular un motor de 1.000 cavalls de força. Tot motor necessita
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components que el facin funcionar a la perfecció, vàlvules,
politges, pistons. Fent un símil, el motor turístic necessita
components que anomenam producte. I el centre d’interpretació
del Parc Nacional de Cabrera, situat a la Colònia de Sant Jordi
és un producte que encaixa perfectament en el motor turístic. 

Per aquest motiu des del Grup Parlamentari Popular volem
donar-li l’enhorabona a vostè i a tot l’equip de la seva
conselleria, per haver fet tot el possible perquè el centre
continua obert i els residents i turistes puguem continuar gaudint
d’aquesta magnífica instalAlació, com han fet fins ara més de
400.000 visitants que han passat pel centre des de la seva
inauguració. Sr. Company, ens pot informar sobre l’acord a què
han arribat amb Tragsa per a la gestió integral d’aquest centre
d’interpretació del Parc Nacional de Cabrera?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament
com ha dit vostè, des del juliol de 2008 per aquest centre han
passat uns 400.00 visitants. Ens trobam en un moment donat
amb les dificultats pressupostàries que tots coneixem i ens veim
en la necessitat d’haver d’adaptar la situació en què es trobava
la gestió del centre d’interpretació de Cabrera, ubicat a la
Colònia de Sant Jordi.

Nosaltres ens trobam amb un pressupost per a l’any 2011
d’1.150.000 euros per a aquell centre. El 2012, donant els
mateixos serveis, habilitant també la possibilitat de començar a
cobrar a la gent que hi anava, el que feim és reduir el pressupost
a 800.000 euros, continuant i tenint obert el centre
d’interpretació. Com dic, com ens està passant en altres entorns
naturals, aconseguim uns certs ingressos per minvar o per
almanco neutralitzar allò que és un compte d’explotació
totalment negatiu.

A l’any 2012, com dic, hi destinam 800.000 euros i ens
plantejam ja dins el 2013 que amb les limitacions
pressupostàries hem de prendre encara una decisió més
profunda. Es decideix a Espais de Natura Balear, que és
l’empresa pública, se decideix licitar mitjançant un procediment
obert, la gestió d’aquell centre per tal d’alleugerir els costs i
aconseguir que també continuï obert. El 24 de gener d’enguany
se va publicar l’anunci de licitació del contracte i va quedar
desert. Això ens deixa molt preocupats perquè evidentment
nosaltres sempre hem volgut mantenir obert el centre, però ens
empeny a cercar, negociar, tal com preveu la llei, directament
amb empreses el fet que continuï obert un centre d’aquestes
dimensions i d’aquesta importància.

Bé, hem pogut veure com molta gent era escèptica, però s’ha
arribat a la conclusió, després de negociacions amb diverses
empreses, hi ha hagut moments allà on pràcticament n’hem
tengut dues que hi estaven molt interessades i ens hem decantat
per l’empresa Tragsa. Ja està obert des de dia 1 de maig el
centre d’interpretació de Cabrera per quatre anys, possibilitat de
quatre anys més dos, amb unes anualitats que van dins l’entorn
d’allò que nosaltres teníem previst des d’un primer moment. És
a dir, ara ens mourem l’any 2013 de 231.000 euros, 2014 de
314.000, 2015 de 298.000. Molt diferent amb allò que ens
havíem trobat, amb la mateixa gestió, millorant fins i tot la
gestió.

Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 4768/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a segregació a les escoles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta RGE núm. 4768/13, relativa a segregació
a les escoles que formula la Sra. Diputada Conxa Obrador i
Guzman del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació,
ens demanàvem si la seva entrada a la Conselleria d’Educació
obriria noves perspectives en relació amb el tema de la
pregunta. Per això volíem saber si està vostè d’acord que les
escoles que segreguen alumnat per raó de sexe siguin
subvencionades amb fons públics?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El Govern
està d’acord a concedir els concerts educatius a tots aquells
centres que ho solAlicitin i que reuneixin els requisits prevists
per la normativa vigent.

Gràcies.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Vostè sap que aquests centres no reuneixen les condicions
ni són ajustats a dret. Des del punt de vista jurídic i en aquest
àmbit, vostè no pot alAlegar desconeixement, coincidirà amb
nosaltres que s’ha de respectar la legalitat vigent. I la legalitat
vigent es diu Llei orgànica d’educació i la legalitat vigent es diu
Tribunal Suprem. I tots dos determinen que els centres que
discriminen no tenen dret a concert educatiu. Vostès promouen
ara una llei educativa que legitimarà i blindarà els concerts
educatius en els centres que fomenten la discriminació al mateix
temps que apliquen l’austeritat i lleven recursos a l’educació
pública. 
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Per això la llei del ministre Wert té en contra el Consell
d’Estat, té en contra els docents, les famílies i l’alumnat. Tota
la comunitat educativa va reclamar fa uns dies en una gran
protesta la retirada d’una llei imposada, sense acord
parlamentari, sense consens social, amb l’única benedicció de
l’Església Catòlica. 

Fins i tot té vostè en contra l’actual consellera de Família i
Serveis Socials, que aquest dissabte va declarar que el Pla
d’igualtat que vol impulsar passa, sobretot, per treballar des de
l’educació igualitària, perquè si aquesta s’interioritza, va dir,
arribarà un moment en què la igualtat existirà per si mateixa. La
discrepància dins el Govern està servida. Què pensa fer vostè?

Sra. Camps, la segregació, que la pagui de la seva butxaca
qui la vulgui per als seus fills i per a les seves filles. Vostè ha de
restituir aquest mig milió d’euros que té prevists destinar el
proper curs escolar a l’Opus Dei i dediqui aquest pressupost a
donar suport a les famílies i als infants que sí ho necessiten.
Doti de beques les beques de menjador, els llibres de text, les
ajudes per a material escolar i el reforç educatiu a l’alumnat
amb més dificultats, i inverteixi els doblers que vol regalar a
l’Opus Dei a millorar la qualitat educativa i lluitar contra el
fracàs escolar. Aquesta ha de ser la seva prioritat, l’interès
general, no l’interès particular de l’Opus Dei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, la
nostra constitució ofereix un marc de concòrdia, proporciona un
espai normatiu integrador en què poden conviure totes les
diverses opcions educatives. 

Tenim un sistema educatiu mixt, açò és el que hi ha en
aquest país, amb un component majoritària públic i un privat
d’una magnitud considerable. La Llei reguladora del dret a
l’educació reconeix la capacitat dels pares per poder elegir per
als seus fills centres docents diferents dels creats pels poders
públics. Llavors el règim de concerts l’únic que contribueix és
a crear una educació gratuïta, i pensi vostè que el model
d’educació diferenciada, i ho diu el Tribunal Suprem en les dues
sentències que vostè m’ha dit, diu clarament que és tan legítim
com el model de coeducació. Si el Tribunal Suprem, i si es
llegeixen els fonaments de dret ho comprovaran, no permetia en
aquell moment, quan es van dictar les sentències, precisament
la concertació amb aquests centres, diu que és perquè hi ha la
Llei d’educació que és del 2006, a l’article 84.3, que no ho
permet. És per un tema no de legitimitat sinó per un tema legal,
normatiu.

Llavors, quan dia 27 de desembre del 2012 a la Llei de
pressuposts generals de l’Estat es crea un article 17, tenim un
altre marc legal...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

...que permet la concertació amb aquest tipus de centres. Amb
posterioritat a les sentències desapareix l’obstacle legal i d’açò
estem parlant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci!

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

...i l’educació diferenciada està permesa en el marc
internacional. Ho permet el Conveni de la UNESCO de 1960,
ho permeten les directrius de la Unió Europea. 

En conseqüència estem parlant no de legitimitats sinó que
devem estar dins un ambient de concòrdia, d’ideologies i
d’educació, sinó d’un marc legal, i des del moment que hi ha la
Llei de pressuposts generals de l’Estat hi ha aquesta cobertura
i nosaltres no entram en més valoracions que l’obediència a la
llei, i res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 4758/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fires de Barcelona i Bilbao.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 4758/13, relativa a fires de
Barcelona i Bilbao, que formula la diputada Sra. Lourdes Bosch
i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Ahir els mitjans de comunicació publicaven que
Balears i Canàries són les úniques comunitats autònomes que
estan aguantant la crisi econòmica en allò referent a l’ocupació
en el sector turístic, que a Espanya ha perdut en cinc anys més
de 600.000 llocs de feina. Malgrat això, d’acord amb les dades
de l’enquesta de població activa, en els últims anys la xifra
d’ocupats pràcticament s’ha mantingut estable a les nostres illes.
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Donat que el turisme és una activitat de gran jerarquia per la
seva incidència, especialment sobre la distribució de la renda,
sobre els balanços de pagaments, sobre el nivell d’ocupació,
sobre el producte brut intern, en definitiva, sobre la nostra
economia, i que s’està mostrant com l’autèntic generador de
feina a pesar de les difícils circumstàncies, tots els mercats
emissors, tant a nivell internacional com nacional, són
importants. Referent a aquest últim la Conselleria de Turisme,
conscient de la importància d’establir noves vies de
colAlaboració amb altres comunitats autònomes i de treballar en
la millora del mercat nacional, que pateix les dificultats
anteriorment esmentades, les Illes Balears han acudit
recentment a les fires de Barcelona i Bilbao.

És per això, Sr. Conseller de Turisme i Esports, que el Grup
Parlamentari Popular li planteja la següent pregunta: quina
valoració fa de l’assistència a les fires de Barcelona i Bilbao?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada. La
asistencia a estas dos ferias es de vital importancia para
promocionar el destino balear y mejorar su competitividad en el
mercado nacional, al fin i al cabo es lo que nos interesa, y a su
vez conseguir consolidarlo como destino preferente,
especialmente fuera de la temporada alta.

La conselleria participó, en cuanto a la feria de Barcelona se
refiere, con un stand propio de 65 metros cuadrados, y hay que
tener en cuenta que según las estadísticas que nos mostraron la
mitad de los asistentes a la feria de Barcelona, de los catalanes
que asistieron a la feria de Barcelona, deciden en esa misma
feria el destino de sus vacaciones, por lo que es una feria
importante donde se puede hacer un trabajo realmente práctico.
Se mantuvieron reuniones con la Asociación catalana de
agencias de viajes, que engloba más de 700 sucursales, y se
reunieron también los representantes del Govern con otros
representantes del sector turístico. En esas reuniones se constató
y se nos dio la información de que este año Baleares será uno de
los dos destinos nacionales principales elegidos por los clientes
catalanes, y que pese a las circunstancias de dificultad
económica que está viviendo nuestro país las islas reforzarán su
posicionamiento turístico respecto al resto de destinos. También
el director general informó de que se ha creado un foro de
trabajo para realizar acciones promocionales conjuntas con esta
asociación catalana de agencias de viajes, especialmente
destinado a incentivar y dirigidas al sector de viajes de empresas
e incentivos.

En cuanto a la segunda, estamos hablando de la feria
Expovacaciones de Bilbao, asistimos con un stand un poquito
más grande, de 70 metros cuadrados. La principal finalidad fue
establecer nuevas vías de colaboración con otras comunidades
autónomas y trabajar el mercado nacional, lógicamente. Se
mantuvo una reunión con la directora de la Agencia Vasca de
Turismo para empezar a tratar posibles futuras acciones, y se
contrastaron distintos modelos de innovación, calidad y nuevas

tecnologías que se están desarrollando en el País Vasco y que
estamos desarrollando también aquí y en otras comunidades
autónomas. El director general avanzó en la feria que la posible
colaboración con otras comunidades autónomas pasa por
realizar acciones conjuntas con líneas aéreas y aeropuertos para
consolidar y mejorar la conectividad. 

Hay que -para acabar- recordarles que este año se han
incrementado en un 40% las acciones promocionales destinadas
al mercado nacional. Se fue a FITUR, a estas dos ferias, se
participará en el Dive Travel Show, en la feria de turismo
ornitológico en Extremadura y en el Salón Náutico de
Barcelona. No olvidemos que para Baleares el mercado nacional
sigue siendo el tercer mercado turístico en importancia.

Muchas gracias.

I.14) Pregunta RGE núm. 4761/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a formació del professorat per impartir
anglès.

LA SRA. PRESIDENTA:

La catorzena pregunta, RGE 4761/13, decau.

I.15) Pregunta RGE núm. 4762/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a concurs de trasllats.

Passam a la quinzena pregunta, RGE 4762/13, relativa a
concurs de trasllats, que formula el diputat Sr. Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, actualment el Govern de les Illes
Balears està tramitant el concurs de trasllats per als nostres
treballadors públics en un procés de reestructuració de
l’administració pública en el qual s’està redimensionant tant els
recursos públics com els recursos humans; a més a més, després
d’una remodelació de l’equip de Govern, la qual cosa suposa
una modificació de l’organigrama i de totes les estructures
d’elles dependents. 

Tot això implica la necessitat de dur a terme una sèrie de
canvis, una sèrie de modificacions perquè l’administració,
insistim, està en un canvi constant. Ens agradaria si ens pot
explicar en què consistirà aquest concurs de trasllats, què pensa
fer? També ens agradaria saber si es pensen tocar les bases del
concurs o si aquestes quedaran igual. 

Fa molt de temps que no es convocava un concurs de
trasllats, i nosaltres des del nostre grup parlamentari pensam que
fer-ho ara és necessari per a la nostra administració i per al
personal de l’administració pública. Ens agradaria, així mateix,
saber quantes places té previst treure, si ens podria donar
aquesta informació, i quins tipus d’empleats són els que es
podran beneficiar d’aquestes places d’aquest concurs de trasllat.
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S’ha de recordar que per primera vegada també es podran
beneficiar els empleats públics en aquest concurs de trasllats de
la modificació de la Llei de funció pública per la qual l’obtenció
del certificat acreditatiu del coneixement de la nostra llengua
serà considerada per primera vegada com un mèrit i no com una
obligació. Per tant per això també consideram que és un fet
positiu, consideram un fet positiu aquest anunci, aquesta
tramitació que fa el Govern, i ens agradaria si ens pot explicar
en què consistirà. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Li he de dir
que el concurs de trasllats és aquell mecanisme de provisió de
llocs de feina que tenen els empleats públics que són de carrera
per ocupar la titularitat d’aquelles places que estiguin vacants i
dotades.

Durant aquests mesos de 2013, des del gener, hem estat fent
feina amb un grup de treball, amb els sindicats que representen
els funcionaris de l’administració autonòmica, i hem negociat
amb la Mesa sectorial de serveis general el que serà el proper
concurs de trasllats, que com vostè deia no se n’havia fet cap
des de l’any 2009. 

Els he de dir que aquest concurs de trasllats està pendent
d’adaptar totes les places que han de sortir i que consten a
l’annex de la nova estructura de les noves conselleries per
definir quina ha de ser la dependència orgànica correcta, així
com actualitzar les ordres de funcions de llocs de feina en
aquestes noves dependències orgàniques. Aquesta feina ens
durà dues o tres setmanes, amb la qual cosa nosaltres calculam
que per a la primera setmana de juny pugui sortir publicat el
concurs. Afecta els funcionaris que són de carrera, amb la qual
cosa tenen titularitat d’una plaça i poden adquirir la titularitat
d’una d’aquestes que surten que, com li deia, estan vacants. 

Com a novetats d’aquest concurs he de dir que no havien
sortit tantes places des de l’any 2000 perquè surten 870 places,
totes aquelles que hi ha vacants i dotades; que per primera
vegada donam compliment a l’article 35 de la Llei 3/2007, de
funció pública, que fa referència al fet que només han de ser per
lliure designació aquelles places concretes que vénen taxades en
aquest article, amb la qual cosa surt un 80% de places per
concurs i menys d’un 20% de places per lliure designació.
També li he de dir que afavorim la mobilitat interadministrativa
entre administracions, perquè més d’un 16% de les places
estaran obertes a altres administracions, cosa que també feia
molt de temps que no succeïa. I com deia vostè es dóna
compliment a la Llei 9/2012, que és la que estableix que el
català ha de ser un mèrit a l’administració i no un requisit. 

Amb això crec que donam una major promoció i incentius
als empleats públics, afavorim, com era el nostre compromís
electoral i per tant també de govern, la mobilitat
interadministrativa, i finalment també, per altra banda, treim
aquest concurs de trasllat sense cost afegit, perquè és dins el
capítol 1 existent i donam més objectivitat, per tant, a
l’administració. Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 4764/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a jornada d'innovació social i empresa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 4764/13, relativa a jornada
d’innovació social i empresa, que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, presidenta. La innovació social, entesa com a
capacitat d’una societat de fer servir, de posar els seus recursos
per resoldre problemes existents, és essencialment
transformació social. Si el que interessa és maximitzar l’impacte
social d’aquestes polítiques d’empresa hem d’estar atents a les
iniciatives disposades a compartir el seu saber fer. Per això és
important la colAlaboració intersectorial, sense delimitar els
espais públic i privat, colAlectiu i individual. 

Les jerarquies tradicionals en molts de casos s’han difuminat
i han sorgit nombrosos espais i fòrums en què diversos negocis,
governs i la societat civil cooperen per desenvolupar millors
productes i serveis socials. No es tracta d’economia social; en
això hi ha un consens pràcticament global, en el fet que aquests
tipus d’organitzacions difereixen de les estrictament
filantròpiques per la seva estratègia de sostenibilitat financera
i la seva orientació a resultats, evidentment, però la seva
contribució al canvi social i a la forma d’interactuar de les
persones als negocis i a la vida en la societat és realment
notable. Es caracteritzen pel ràpid retorn de la inversió,
l’eficiència i la capacitat de proporcionar viabilitat a llarg
termini.

El passat divendres dia 10 es va organitzar la Jornada
d’innovació social i empresa, sota el títol Canviant les
pràctiques socials de les empreses, organitzada per la càtedra
Bancaja de la Universitat de les Illes Balears de joves
emprenedors, la Facultat d’economia i empresa i per Eticentre,
on es va presentar també la convocatòria d’un concurs d’idees
d’innovació social per a alumnes de la Universitat de les Illes
Balears, a iniciativa també d’Eticentre.

És per aquest motiu que li vull demanar, Sr. Conseller
d’Economia i Competitivitat, sobre quina és la seva valoració de
la Jornada d’innovació social i empresa que es va celebrar la
setmana passada, i sobre quina és la seva valoració d’un tema
tan important en aquests dies com és la responsabilitat social
corporativa.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sr. Diputado. Sí, és cierto. Esas jornadas, al
igual que las otras que hemos comentado, yo creo que tienen un
espacio común y estas iniciativas y otras son las que tenemos
que entre todos ir fomentando como gobierno, como
instituciones y los agentes sociales.

Mire, son jornadas en este caso a las que acudieron jóvenes,
jóvenes en edad de formación, jóvenes que quieren emprender,
y estudiantes de la cátedra. ¿Cuáles fueron las conclusiones de
ellas? Bueno, la primera y la que sacamos como gobierno es el
optimismo, las ganas de trabajar y los proyectos que nuestros
jóvenes emprendedores tienen. ¿Qué espacio les podemos dar
nosotros? Evidentemente tenemos un Parc Bit en que a través de
ellas y con todas nuestras iniciativas tenemos que buscarles,
ayudarles y potenciarles. 

Directamente hablando de estas jornadas y su contenido,
bueno, es que estamos hablando de innovación, estamos
hablando de transformación de empresas, estamos hablando de
qué nos demanda la sociedad, qué quiere ahora la sociedad de
nuestras empresas. Quiere, evidentemente, que seas rentable
porque así generarás empleo y seguirás trabajando, pero además
quiere unos valores, y en esta jornada se habló de estos valores;
hubo cinco proyectos de emprendedores con éxito que contaron
la trayectoria, cómo llegaron a este éxito, y cómo tuvieron en
cuenta el concepto de ética, responsabilidad social y pensar en
el ciudadano. Cada uno de ellos hizo una exposición de en qué
fase de sus proyectos incluyó ciudadanos, consumidores,
agentes sociales, para identificar sus necesidades y al final
llegar al producto.

¿Cuáles son las conclusiones de esta jornada? Estamos en
una nueva era, se están haciendo los negocios de forma distinta
y nuestros emprendedores quieren conocer estos valores y
quieren incorporarlos a sus proyectos.

Muchas gracias.

I.17) Pregunta RGE núm. 4759/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tren de Llevant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE 4759/13, relativa a tren de Llevant,
que formula el diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Octubre 2008, firma del convenio
ferroviario, convenio exclusivamente de intenciones, que a
diferencia de los de carreteras no fijaba anualidades. A partir de
aquí inician uno de los grandes despropósitos de esta
comunidad, lo que hemos llamado su fiesta ferroviaria. Aceptan
57,5 millones de euros, los últimos 14,5 recibidos ya con el
gobierno del Partido Popular en Madrid, y adjudican 220,7
millones de euros, cuatro veces más de lo que aceptaban.

Pero el cenit del despropósito, su tren de Llevant, con un
coste de 190 millones de euros, más trenes a medida por 26,62
millones de euros. Total, 219,62 millones de euros que ni ellos,
ni ustedes, sabían de dónde se pagarían.

Era el proyecto menos prioritario y con menor demanda, y
por interés político le dieron errónea prioridad, iniciándolo sin
estudio de demanda, encargado dos meses después. Cubría sólo
el 4% de la demanda, alargaba distancias y tiempo, no llegaba
a zonas turísticas, sólo cubría cinco de las veinte poblaciones,
donde sólo vive un 25% de ésta. A pesar de ello y sin ser viable
lo iniciaron, dejando a un lado prioridades como electrificar y
eliminar pasos a nivel. Territorialmente usaron 460.000 metros
cuadrados de suelo, gran parte rústico, con dos megacocheras en
zona rural; aquí no hubo foto posado del PSM ni sostenibilidad
medioambiental ni nada parecido. 771 fincas expropiadas
dejando sin pagar 2,24 millones de euros.

La poca demanda llevaba a que su posible retorno de las
obras fuese de 190 años, casi dos siglos, y su mantenimiento
generaría un alto déficit público. Esto es gestión y lo demás son
cuentos.

En su desastre desviaron 30 millones de otro convenio, y a
un mes de las elecciones les estalla la bomba: comunica Madrid
que todo va mal, dejando la obra ejecutada sólo un 20%,
necesitando para acabarla 151,96 millones de euros, dejándonos
una deuda contratista de 69,24 millones de euros, más 100 otros
adjudicados.

Octubre de 2011, este govern responsable para las obras,
cerrándole el Gobierno socialista de Madrid las puertas y ni
queriendo hablar estando en vigor el convenio. Actualmente, las
ha suspendido definitivamente el Consell de Govern el pasado
19 de abril.

Por todo ello, Sr. Conseller de Agricultura, Medio Ambiente
y Territorio, ¿cuáles han sido los motivos que han llevado a la
suspensión definitiva por parte del Govern de las Illes Balears
del que llamaron ustedes tren de Llevant?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat,
efectivament el que ha comentat vostè pràcticament és quasi la
totalitat de la realitat del que vàrem trobar, però quant a la
pregunta de per què s’han aturat aquestes obres? Doncs, s’han
aturat definitivament perquè ja fa més d’un any que es varen
aturar temporalment, la llei és molt clara en aquest aspecte i diu
que podem estar un any aturats, però després o s’ha de continuar
o s’han d’aturar definitivament.

Els motius pels quals es va fer, doncs, el primer de tots pel
cost de la construcció, acabar aquestes obres té un cost de 110
milions d’euros del que ja teníem; no només queda per fer
l’obra que ja estava adjudicada, sinó que, a més a més, se n’hi
han d’afegir moltes més d’obres que si no es fan el tren no pot
funcionar: electrificació, senyalització, sistemes tarifaris,
etcètera.

Un segon motiu, doncs, per la baixa demanda, com bé diu
vostè; en el millor dels casos dels estudis que hi havia se’n
varen fer dos d’estudis de demanda, perquè el primer no va anar
bé, no sortien els números i en vàrem fer un segon i, així i tot,
doncs arribava a uns 500.000 viatgers. Però vaja, una xifra
massa baixa que per descomptat no permet que sigui rendible
aquesta inversió de cap tipus.

Pel dèficit d’explotació? Està totalment estudiat també, i ja
es manifestava que seria sobre 6 o 7 milions d’euros de dèficit
d’explotació. Per fer números, si dividiu 7 milions d’euros entre
500.000 viatgers, surt un cost de 14 euros per viatger, contra 1
euro que costa el bus actualment.

Pel concepte propi del projecte? És un projecte que arribava
a Manacor, la gent havia de baixar, havia de travessar amb un
autobús, havia d’anar a enllaçar l’altra estació de Manacor per
venir cap a ciutat. Per tant, pel concepte propi del projecte,
d’entrada ja també una autèntica burrada, entenem nosaltres, no
fer el projecte tram-zero. I perquè no està colAlapsat tampoc el
sistema d’autobusos, una altra cosa és que es pugui millorar, i
en això estam fent feina, perquè es millori.

I a més a més, pel temps; és a dir, això que anava tan bé,
doncs desplaçar-se des d’Artà fins a ciutat, fins a Palma,
pràcticament estava estipulat sobre dues hores i vint minuts,
quan avui en dia es fa amb una hora i quart, sense haver de botar
en lloc, amb un autobús que hi puges i te’n vas còmodament cap
a ciutat.

Motius més que suficients, entenem nosaltres, per dir que
aquesta és una obra que mai no s’hauria d’haver fet, tenint en
compte també, com vostè ha dit, que hi ha marcades coses molt
més prioritàries dins el propi sistema ferroviari de les Illes
Balears.

Gràcies.

I.18) Pregunta RGE núm. 4771/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transferència de la
competència de promoció turística als consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 4771/13, relativa a
transferències de les competències de promoció turística als
consells insulars, 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. El
passat 29 d’abril, a la darrera Conferència de Presidents
celebrada a Menorca, la tercera d’aquesta legislatura, es va
acordar, entre d’altres aspectes d’importància per als consells
insulars, el traspàs de les competències en matèria de promoció
turística, una competència de gran importància a les Illes
Balears. Es tracta d’una reivindicació històrica, principalment
dels consells insulars d’Eivissa i de Menorca, on, malgrat totes
les promeses que els varen fer a la legislatura anterior i malgrat
l’any 2007 es va aprovar el nou Estatut d’Autonomia el qual,
per primera vegada, defineix en el seu article 70 les anomenades
competències pròpies, no varen veure satisfeta la seva
reivindicació.

De fet, i des de l’any 2007, en què entrà en vigor el nou
Estatut, pràcticament no es varen materialitzar traspassos de
competències importants als consells insulars i tampoc el
Consell de Mallorca no es va igualar en competències, encara
que tenia pendent aquesta competència respecte dels consells
insulars i eren econòmicament els millors anys per igualar-lo.

Per tant, l’anunci de la immediata posada en marxa del
procés de transferència de promoció turística i que, malgrat les
dificultats econòmiques, es materialitzarà aquesta mateixa
legislatura, posa fi a reiterades promeses que no varen passar de
ser simples paraules, com tantes altres vegades on precisament
teníem un govern presoner d’un pacte hexapartit que anteposava
els interessos particulars als interessos generals.

Per això, i dins la important premissa d’eliminar duplicitats
i fer més eficient l’administració, el Govern balear fa un esforç
afegit en el pitjor moment, amb la qual cosa des del Grup
Popular celebram aquest acord i li volem demanar, Sr.
Vicepresident, de quina manera i quina valoració fa d’aquest
procés?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Sra. Diputada, efectivamente, la valoración que hace
el Gobierno es de muy positiva el hecho de iniciar el traspaso de
estas competencias. Se trata de un compromiso del presidente
Bauzá, en el marco de la última Conferencia de Presidentes en
Menorca, con este traspaso de esta competencia se dará
cumplimiento a lo que establece el artículo 70 de nuestro
Estatuto de Autonomía, y también se dará cumplimiento a una
reivindicación histórica de los consells insulares.

Quiero decirle también que con esta transferencia, digamos,
que se va a ejercer con mayor eficiencia y con mayor eficacia y
se evitará, si cabe, algún tipo de duplicidad.

Quiero comentarle que casi con toda seguridad la próxima
semana se pondrá en marcha la Comisión Mixta de Traspasos
y en el seno de la misma será dónde se debatirán, pues, todos los
asuntos tratados con esta competencia.

Hay que decir también que esta competencia se traspasará
durante esta legislatura, es decir, antes de que finalice se
traspasará. Por lo tanto, nosotros cumpliremos con nuestro
compromiso, que no sucede lo mismo, como usted ha
comentado con el Gobierno del pacto, porque hay, he sacado
sólo unos cuantos- infinidad de recortes de medios en los que el
Sr. Antich se comprometía a traspasar esta competencia, y en
uno en concreto dice que se traspasaría en el 2011 porque así
estaba pactado. Y lo que está claro es que los pactos en la
pasada legislatura, para evitar que el que obtenía la mayoría
natural gobernara los hacían muy bien, pero los pactos para
cumplir con sus compromisos electorales pues a la vista está.

Por tanto, quiero garantizarle que esta competencia será
efectiva durante esta legislatura, porque el presidente de esta
comunidad autónoma así se ha comprometido. Muchas gracias.

I.19) Pregunta RGE núm. 5004/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a peticions del fiscal al cas Scala.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE núm. 5005/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 4755/13, relativa a peticions del
fiscal al cas Scala, que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, ha quedat per ser vist
per a sentència el judici del cas Scala i, tal i com reclamava el
Govern de les Illes Balears, el fiscal, a les seves conclusions
finals, ha reclamat que el Partit Popular restitueixi de forma
directa els 10.585 euros al Govern per a propaganda electoral
que el seu partit es va gastar a Eivissa.

Quina és la valoració que fa el president d’aquestes
conclusions? Pensa retornar els doblers, sí o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sr. Barceló.
La setmana passada ja li vaig contestar aquesta pregunta, li diré
el mateix que li vaig dir: que no faré judicis paralAlels. I li diré
exactament per què? Perquè no es fan judicis en aquesta
cambra, no esperi de mi més que això: respecte absolut a la
justícia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, efectivament, la setmana passada no, fa dues
setmanes em va dir que volíem fer circs mediàtics, em va dir
que efectivament no volien fer valoracions de processos
judicials oberts. Sr. Bauzá, són excuses mal pagador, és
vergonyós, Sr. Bauzá, l’actitud que pren com a president del
Partit Popular.

Que com a president del Govern reclami 10.500 euros al seu
partit i que, com a president del seu partit, s’hi negui, és,
senzillament, vergonyós. El Govern reclama aquests doblers i
el fiscal reclama aquests doblers.

Miri, Sr. Bauzá, tots els acusats, tots, en aquest judici han
reconegut els fets i fins i tot han tornat els doblers robats, tots
excepte dos: el Sr. Cardona, exconseller d’un govern del Partit
Popular, i el propi Partit Popular, presidit per vostè, que podria
haver fet, efectivament, una conformitat. Pareix que no, que
volen esperar que hi hagi una sentència, que una sentència els
tregui els colors i aleshores ja no els quedarà més remei que fer-
ho. Es podria haver avançat, podrien haver quedat a fer un favor
a la política, però no, han decidit que no ho fan així.

Miri, Sr. Bauzá, a hores d’ara no voler tornar els doblers els
fa còmplices i beneficiaris del delicte. Sap quantes factures com
les que estan cobrant o estaven cobrant fins fa poc a l’hospital
d’Inca o a l’hospital de Can Misses d’Eivissa, factures per
radiografies a gent que no té targeta sanitària es poden fer amb
aquests 10.500 euros, sap quantes se’n poden fer, Sr. Bauzá?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, li he dit fa uns
minuts, li vaig dir fa unes setmanes, li tornaré a repetir aquesta
vegada i totes les que facin falta: no faré judicis paralAlels. Vostè
pareix que ja sap quin serà el resultat de la sentència, nosaltres
deixam actuar la justícia. Per tant, i molt més en aquesta
cambra, no faré judicis paralAlels, respecti, com respectam
nosaltres la sentència, esperam que s’emeti per part dels jutges
i respecte absolut.

Sr. Barceló, respecti la justícia.

Gràcies.

I.20) Pregunta RGE núm. 4770/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a salut dels ciutadans de
les nostres illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vintena pregunta, RGE núm. 4770/13, relativa a salut dels
ciutadans de les nostres illes, que formula la diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, avui hem interpelAlat
una vegada més el seu govern sobre un dret que reconeix la
Declaració universal de drets humans, la Constitució Espanyola
i el nostre Estatut d’Autonomia, em referesc al dret a la salut
com a un dret fonamental, dret que, per decisió política, vostès,
senyors del Partit Popular, han negat a molts de ciutadans que
resideixen a les nostres illes. Vostès han pres una decisió
política molt clara: estalviar doblers, minvar despesa pública a
costa del dret a la salut de molts ciutadans; han posat preu a la
salut dels ciutadans de diferents colAlectius de la nostra societat,
precisament als colAlectius més fràgils i més febles.

Per això, li deman: encara creu que el Reial Decret 16/2012
ha millorat la salut dels ciutadans? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sra.
Armengol. Miri, el Reial Decret Llei 16/2012 es va aprovar dins
el context d’una sèrie de mesures, precisament encaminades a
continuar mantenint el sistema sanitari a la nostra societat.
Precisament, com a conseqüència d’aquest manteniment, estan
garantits els drets de protecció de la salut de tots els ciutadans
d’Espanya. I aquí, a les Illes Balears, aquí, a les Illes Balears, la
salut pública és universal, de qualitat i sobretot gratuïta. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sr. President, el que ha succeït és molt greu, ha mort una
persona, ha mort una persona perquè vostès han renunciat al
dret a la sanitat universal, que ja no existeix a Espanya ni
tampoc a les Illes Balears, i li diré qui n’han tengut cura des del
minut 1: magníficament els metges de Can Picafort que han fet
objecció a les seves polítiques. No el fa reflexionar que els
professionals, d’amagat, hagin d’atendre en contra del que diu
el Govern, no el fa reflexionar això?

Des del minut 1 l’Ajuntament de Santa Margalida, el qual
s’ha portat des del primer moment a favor d’aquesta persona;
des del minut 1 les ONG que li han dit a vostè, en persona, dia
27 de març en el Consolat, el que succeïa. Què va fer després,
vostè, Sr. President? Res, això és el trist, res.

Jo li proposaré el que crec que és ineludible que faci per
restituir la sanitat universal en aquesta comunitat autònoma: ha
de cessar el conseller Sansaloni, no pot ser que no s’assumeixin
responsabilitats polítiques amb un cas tan greu. Ha de posar un
recurs al Tribunal Constitucional com han fet altres comunitats
autònomes contra aquest reial decret, que és cruel. Ha de cercar
mecanismes immediats per atendre totes les persones que
resideixen a les Illes Balears i donar la targeta sanitària a
tothom, com ho fa Andalusia, com ho fa el País Basc, com ho
fa Canàries, com ho fa Astúries, com ho fa Catalunya i com ho
fa Galícia.

Deixi de cobrar els 10 euros per targeta sanitària a tots els
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i accepti la comissió
d’investigació que hem demanat en aquest parlament. Avui ha
quedat palès que s’ha d’investigar i s’ha d’investigar de forma
pública, que tothom sàpiga el que ha succeït amb el cas d’Alpha
Pam i que tothom sàpiga com apliquen el reial decret a les
nostres illes. No ens fiam de les seves investigacions privades,
Sr. President.

Miri, li seré molt clara, perquè la situació és molt greu,
vostès han travessat una línia vermella, han passat tots els
nivells, Sr. President, han traspassat tots els límits: quan una
persona perd la seva vida a causa de les polítiques cruels i
egoistes que apliquen, Sr. President, aquestes polítiques s’han
de rectificar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, el conseller
ha dit des del primer minut que s’està fent una investigació
interna, no privada, Sra. Armengol, són els serveis públics de
salut que fan la seva investigació, i hem d’esperar que es vegin
els resultats per prendre les decisions oportunes.

La sanitat pública a Balears, li torn repetir, és universal, és
gratuïta i és de qualitat.

(Remor de veus)

I precisament aquest decret la manté.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

Els serveis gratuïts que està donant la sanitat pública són:
prevenció, diagnòstic, tractament, rehabilitació i també transport
en casos d’urgències.

Sra. Armengol, vostè sap i, si no ho sap ho hauria de saber,
en primer lloc que l’assistència sanitària bàsica a aquelles
persones que es troben en una situació irregular està garantida.

(Remor de veus)

Vostè sap, i si no ho sap...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, per favor, silenci.

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

... l’haurien d’informar o hauria de saber, que es pot accedir
sense tenir targeta sanitària en els casos d’urgència. Vostè sap,
i si no ho sap ho hauria de saber, que l’assistència està garantida
i és gratuïta en els casos d’urgència, de malaltia, d’accident,
d’embaràs, de part, de postpart i en menors, en tots i cadascun
dels casos.

(Remor de veus)

Si no ho sap, ho hauria de saber. El que acaba de dir
precisament determina la seva actuació. Durant tots aquests
mesos ha fet una oposició del no, una oposició irresponsable i
ara es vol aprofitar de la mort d’una persona per intentar treure
un rèdit polític.

(Remor de veus)

Sra. Armengol, ha fet una oposició del no irresponsable,
també ha fet demagògia, també amb aquesta pregunta, però, a
més, és lamentable, simplement, Sra. Armengol, ja sabem quin
és el seu estil.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 9435/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
en matèria ferroviària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 9435/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en
matèria ferroviària.

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

EL SR. BONET I BONET:

Bé, idò gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, ha dit vostè avui precisament que el tren de
Llevant mai no s’hauria d’haver començat i a la fi, a la fi hem
parlat clar. No li vengui de nou que avui parlem del tren de
Llevant, bàsicament.

Ens trobam a mitja legislatura i dos anys els ha costat dir la
veritat, mostrar realment el que tenien intenció de fer amb el
projecte de tren de Llevant, acabarem amb les vies verdes i la
suspensió definitiva que ja insinuaven vostès, l’agost del 2011.
Era el juliol del 2011 quan, des del Govern, filtraven que
suspenien de forma indefinida les obres per a la finalització del
tren Manacor-Artà, i ja donaven per fet que els doblers del
ministeri no arribarien. Això ho afirmaven a la premsa, tot just
després d’haver trepitjat els despatxos de les conselleries i ha
embullat la troca fins al 19 d’abril d’enguany, quan el Govern
ha acordat iniciar la resolució dels contractes d’obres de la
construcció de la línia ferroviària Manacor-Artà, i entre les
gestions que se li encomanen en aquest acord a vostè i al ja
exvicepresident, Sr. Aguiló, figura en primer lloc la negociació
amb les empreses adjudicatàries per a la resolució i liquidació
dels contractes, els únics, aquestes empreses, que possiblement
en treuran un benefici econòmic de tot plegat.

S’ha de dir que no ens sorprèn molt la resolució del tema
principal, de polèmica que hem tengut oposició i govern en
matèria ferroviària durant aquests dos anys, el tren de Llevant,
motiu de discrepància fonamental en matèria de projectes, i de
futur, perquè la resta d’actuacions, com pot ser l’electrificació,
no ha estat més que una continuació dels projectes iniciats,
d’aquells que precisament figuraven en el conveni ferroviari,
també motiu de polèmica o, més ben dit, motiu de menyspreu
per part del PP durant aquests anys i ara, definitivament,
enterrat per vostès.
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Idò, Sr. Company, s’ha acabat ballar la Yenka, ja no anam
una passa endavant i una passa enrere, ara totes són cap enrere.
Li hem dit en diverses ocasions i li ho repetirem avui: vostès no
creuen en el tren com alternativa de transport públic, no hi
creuen, no valoren els avantatges que pugui tenir de
sostenibilitat, d’alternativa al transport per carretera i per tant,
de manera combinada amb l’electrificació, degenerar menor
CO2. No li ho hem dit només nosaltres, els ho han dit des
d’entitats ciutadanes i ecologistes, li han dit darrerament que és
negligent i irresponsable abandonar unes obres com les del tren
de Llevant, a partir d’ara un moment a la inoperància.

També han dit de vostès, associacions ciutadanes defensores
del ferrocarril, que actuen amb criteris purament ideològics i no
socials, sense entendre la importància del ferrocarril per a
Mallorca, negant-se a tenir una visió de futur i li he de dir que
ho compartim plenament.

Aquest és un dels temes principals, la manca de visió de
futur que demostren, la incapacitat de tenir una negociació
seriosa i amb resultats amb el Ministeri de Foment, però, com
han de fer cas al Ministeri de Foment al Govern balear si vostès
mateixos són els primers que han dejectat el conveni des del
primer dia? I això, malgrat que fa menys d’un mes vostès
mateix, Sr. Company, deia a una comissió d’aquest parlament
que feia un reivindicació continuada de les inversions de l’Estat,
amb un resultat ben magre hem de dir, amb una total incapacitat
per tombar la Sra. Pastor o per inoperants o perquè el seu
objectiu ha estat des del principi liquidar el projecte.

Per tot això ens trobam avui interpelAlant-vos, Sr. Conseller,
sobre la liquidació del tren de Llevant, i aquest és el dubte
principal que ens agradaria que aclarís i que se sinceràs davant
aquest parlament i davant l’opinió pública: han deixat el
projecte abandonat perquè no hi creuen ni hi han cregut mai,
com ha insinuat avui mateix o perquè han estat absolutament
incapaços d’aconseguir finançament? Cap de les respostes el
deixarà molt bé, Sr. Conseller, des del nostre punt de vista.

Per una banda perquè si ha deixat el projecte abandonat, si
des d’un principi tenia clar que no s’havia de continuar, idò ha
enganat vostè durant un any i mig o dos els batlles, a tota la gent
que demanava la continuació del projecte, als batlles i els ha dit
-i està escrit en premsa-, els va dir que la primera opció que
tenia era la continuació del projecte, però deixant caure sempre
allò de les vies verdes que finalment és el que faran, un llarg i
enorme passeig, símbol o monument com s’ha dit a la seva
inoperància.

Tornant a la pregunta, si la resposta és que no continua per
la incapacitat d’aconseguir finançament, idò tampoc no el
deixarà molt bé, ni a vostè ni al Govern al qual pertany ni al seu
president, quina influència té el Govern de les Illes Balears a
Madrid? Cap ni una si hem d’atendre a la realitat que ens
trobam avui.

Això és el que pensam, a Madrid ni els escolten. Ja es va
veure a la tramitació del pressuposts generals de l’Estat, a la cua
d’inversions per a comunitats autònomes, aquells pressuposts
que el president deia que eren absolutament injustos i als quals
no varen ser capaços d’esmenar. D’aquells pressuposts només
en varen treure un compromís, una declaració d’intencions, pel
qual  encara no hem vist ni un cèntim d’euro per pagar el

conveni de carreteres. És que resulta que quan vostès negocien
(...) un pressupost que perjudica les Illes Balears tenen clar que
han de prioritzar les carreteres i no el ferrocarril, això ha estat
sempre així, vostès quan aposten per la inversió opten per
carreteres i ens parlen de desmesura quan només les autopistes
d’Eivissa ens han costat 520 milions que pagarem durant tota
una generació, 25 anys, això demostren els fets, Sr. Company.

Vist el que ha anat succeint -i tenim ja una bona part de
legislatura esgotada- començam a tenir un relat, començam fa
veure un sentit en la seva actuació, no són els primers que es
dediquen a dejectar el tren com a mitjà de transport públic, a
Mallorca n’hi ha una llarga tradició. Menysprear el tren i alabar
el transport per carretera, ho hem sentit al Partit Popular actual,
certament, però també se sentia als anys seixanta el ple
franquisme, quan es varen començar a tancar línies senceres de
tren a Mallorca com Palma-Santanyí el 64 o Santa Maria-
Felanitx el 67.

Mirin, quasi tots els pobles que hem tengut tren i que l’hem
vist desaparèixer tenim una història a contar sobre aquest fet i
curiosament de Ses Salines a Artà totes s’assemblen. Al final de
la història sempre et deixen caure la sospita que algú es
beneficiava de la desaparició d’una línia de tren, beneficiava a
qui tenia l’exclusiva, exclusiva que en el meu poble es va
convertir en sinònim d’autobús, l’exclusiva, deien nosaltres, una
paraula que incorporarem al diccionari de la llengua salinera, tal
era el pes de l’operació econòmica o negoci que feien alguns
amb aquesta desaparició del tren.

No dic que cinquanta anys després passi el mateix, que fos
el que passàs, però sí que sembla que vostès segueixen el mateix
estat d’opinió, que les nostres illes són massa petites per tenir
una xarxa ferroviària.

Era vostè qui des d’aquesta mateixa tribuna ens parlava dels
pagesos desenfeinats o pagesos senyors amb poques feines que
es dedicaven a fer control de passatgers als vagons del tren de
Manacor, Sr. Company, avui ens podem estalviar exemples
humorístics, devem ser l’únic territori d’Europa on encara
entenem que la desaparició del tren és un signe de modernitat,
l’únic país on es parla amb menyspreu de trens i tramvies, i el
Partit Popular és portaveu d’aquest estat d’opinió.

El sistema de transport, tren o bus, és també un component
més definitori del model de creixement que es vol imposar en
un país. Les carreteres van lligades a l’ocupació massiva de
territori per a nuclis urbans. És un model especulatiu on els
doblers públics es gasten en caríssimes infraestructures,
autopistes com algunes que ja hem esmentat, per propiciar un
extraordinari negoci immobiliari i del sector d’automoció. El
tren, en canvi, comunica nuclis urbans propiciant la contenció
urbanística, estalvi i protecció del territori, les infraestructures
són austeres i econòmiques i no hi ha lloc a l’especulació ni a
beneficis immobiliaris ni ocupació excessiva del camp, ni morts
per accidents, si m’apura.
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Només s’han recuperat línies de tren, hem de recordar-ho,
sota governs progressistes. El PP, sí, ens va deixar una herència:
el metro, aquell metro tan costós i ara una via verda al Llevant,
sols un govern progressista va aconseguir un conveni per 443
milions d’euros, un conveni que vostès han dejectat, han
menyspreat i no han defensat en cap moment i que és l’excusa
ara per liquidar el tren de Llevant, un conveni del qual es riuen,
com se n’han rigut avui mateix, però bé que han inaugurat obres
que s’han fet gràcies al conveni, com l’electrificació fins a Inca
que la varen inaugurar amb tota una comitiva de devers 200
persones, alts càrrecs, batlles... encapçalats pel president i per
vostè.

Anunciava vostè en aquell moment fins i tot les següents
inversions d’electrificació a Manacor, a Sa Pobla, de 35 milions,
de 17 milions, parlava, les quantitats exactes que figuraven al
conveni per a aquests mateixos projectes, per tant, molt de
dejectar el conveni, però al final han inaugurat a costa d’aquest
conveni.

Mirin, no els discutirem els terminis. Podríem entendre que
des del ministeri els demanassin aportar menys quantitat anual,
que els demanassin redactar un conveni nou, però no podem
acceptar aquesta rendició en tota regla que han fet, rendició en
tota regla, bandera blanca.

Si segueixen amb l’aplicació de l’acord del Consell de
Govern del 19 d’abril, ens trobaran frontalment en contra,
naturalment, però només a l’oposició, els batlles ja han avisat
que estudien les vies judicials per obligar-lo a complir, els
membre de la plataforma ciutadana anuncien mobilitzacions i a
més fan càlculs sobre el cost de liquidació, 8, 12 milions d’euros
de la mateixa liquidació i -diuen- indemnitzacions que podrien
arribar a 25 milions d’euros, no ho sé, vostè ens ho podria
aclarir avui ja que en té l’oportunitat, perquè vostè ho
argumenta amb informes d’Advocacia i de situació econòmica,
informes que desconeixem i aprofit per demanar-li una mica de
celeritat en la tramesa d’aquests informes que ja li hem demanat
per via parlamentària.

Han decidit liquidar un projecte d’amplíssim suport social
i institucional i crec que ho han fet d’amagat, sense avisar, sense
una sola telefonada als batlles, sense donar la cara, ni tan sols
als seus correligionaris del Partit Popular de Llevant que
s’havien sumat a les unanimitats dels seus ajuntaments
demanant que es continuassin les obres. 

El que més greu ens sap és que després de dos anys de donar
voltes, de marejar la perdiu, de cercar na Maria per la cuina han
acabat on varen començar. Tenim la sensació que des del primer
dia tenien decidit tancar aquesta obra. Per tant, no l’han lluitada
ni un sol dia amb vertader convenciment per aconseguir la
pròrroga, renovació del conveni o un nou conveni fins i tot. Ja
li ho dic, no m’hagués semblat una mala solució.

Als resultats ens remetem, després de dos anys de donar-li
voltes no són capaços de recordar a la ministra que ella mateixa
té previst al seu pla d’infraestructures de transport i habitatge el
conveni pel tren la Mallorca, dins els annexos, que no s’aferrin
vostès a la possibilitat de finançar i acabar les obres, que no
prefereixin lluitar en lloc de tancar, no podem entendre que
renunciïn a dur una inversió pública cap a les illes amb els llocs
de feina que això generaria, perquè tots els problemes que abans

ha esmentat vostè tenien solució, si s’haguessin posat a fer feina
el primer dia, refacin un projecte per a Manacor, posin-se a
negociar amb aquest ajuntament.

Ens sembla irresponsable, Sr. Company, i molt trist que
s’hagin rendit d’aquesta manera i hagin decidit liquidar un
projecte, com li deia, amb tant de suport social i institucional.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, Sr. Gabriel
Company, per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bonet, recentment ja em
va tocar explicar la política de mobilitat d’aquest govern. Ja
vaig dir que la política de mobilitat no només és la part
ferroviària, sinó que hi ha molta més cosa a dir. Sembla que per
a vostès no n’hi ha i a més sembla que la política ferroviària
almanco en allò en què m’interpelAla, que era la política general
del Govern en matèria ferroviària, sembla que només parlam del
Manacor-Artà, és dir del non nato Manacor-Artà, bé.

Li vull recordar que quan parlam de mobilitat parlam de
moure’s d’una manera eficaç, d’una manera ràpida, segura i
sostenible. Un model eficaç perquè és un recurs públic el que
empram i no admet capricis. Sé que aquesta paraula no els
agrada gens, però no admet pagar 14 euros, com he dit fa una
estona, per un servei que podem tenir per 1 euro.

Per tant, primer de tot hem de ser eficaços, no podem
gestionar ni un minut més sense conèixer la informació bàsica
del tren, no podem -i crec que no ho hem fet, perquè després els
diré les xifres- continuar perdent passatgers com es perdien en
temporades anteriors, sinó que els hem d’augmentar que és el
que hem fet quan hem millorat el servei de mobilitat a través
d’autobús.

També li deia una modalitat ràpida, crec que no importa
tornar-li repetir que desplaçar-se des d’Artà a Palma amb dues
hores i vint minuts no és gaire ràpid, d’acord? Per tant, això és
el que vostès havien dissenyat com a model de mobilitat. 

Mobilitat segura, bé, entenc en aquest cas tota la mobilitat
que estava prevista és segura, i un mobilitat sostenible. És clar,
Sr. Bonet, sostenible econòmica i socialment que a més vostès,
a això, ho tenen clar perquè ho han dit de manera reiterada, que
econòmicament ha de ser sostenible. Per tant, crec que aquestes
quatre paraules és el que hem de continuar cercant.
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Continuen sent plenament vigents els principis enumerats
que vaig dir el novembre del 2011 i aquesta conselleria, en la
línia marcada pel Govern de les Illes Balears desenvoluparà
totes les iniciatives sobre criteris d’austeritat, transparència i
rigor econòmic.

Farem un repàs. La Llei de transports i mobilitat, aquesta llei
que ja ha passat l’exposició pública, una llei que l’hem
retardada perquè volíem conèixer l’abast de la modificació de
la LOT a nivell estatal, per a nosaltres era molt prudent conèixer
els canvis normatius nacionals. Bé, en aquesta llei tractarem
sobre les especificitats pròpies del nostre transport, de tot el
transport públic, perquè vostès -ja dic- continuen emparrats a
parlar només de transport ferroviari quan nosaltres estam
emparrats a parlar de transport públic.

Eficiència en les operacions regulars. Continuam treballant
en aquesta matèria, insistesc que l’eficiència és fonamental per
a nosaltres, capricis, els menys possibles o cap ni un i aquí
parlam tant d’autobús com de tren. 

Hem passat ja més de disset mesos des de l’entrada de
l’anomenat Pla d’eficiència del transport regular per carretera
i li he de dir que hem transportat exactament el mateix nombre
de viatges que l’any 2011, però amb 2.200.000 euros menys del
que ens costava. Per tant, el servei es dóna el mateix i fins i tot
millor i ens ha costat 2.200.000 euros menys. Les dades
d’ocupació mitjana dels nostres vehicles s’ha incrementat en un
16%. Per tant, crec que aquí ja començam a veure el que és
gestionar i gestionar el millor possible.

El sistema de transport regular per carretera està en contínua
millora, tant a nivell extern, que és el que perceben els
ciutadans, com de manera interna, recollint informació,
informació que després s’ha de bolcar per millorar dia a dia tot
el transport. En aquest sentit, tant podem parlar de millores fetes
a la zona de Calvià, a la reordenació del servei de Sant Joan, on
vostè en cert moment em va dir que l’havíem deixat
incomunicat i està més ben comunicat que mai, noves parades
a Cala Murada i a S’Espinagar, petites millores al servei
d’Andratx, etc.

Especial esment en aquest apartat hem de fer al servei
ferroviari que des de principi de legislatura fa esforços per
arribar a un punt de gestió mínimament admissible. Com bé sap
vostè, però convé que ho sàpiga tothom, tenim SFM, una
empresa que ens costa a tots els ciutadans de les Illes Balears 75
milions d’euros anuals i només en factura un 6 milions, 5 o 6
milions d’euros. Evidentment, si fos una empresa normal i
corrent estaria... faria molt d’anys que estaria difunta.

Treballam en dues línies, incrementar tot el que es pugui,
dins una situació normal, els ingressos i també disminuir el que
són les despeses. Quant a ingressos, ho saben vostès també,
instalAlarem el sistema de barreres tarifàries de què s’haguessin
pogut preocupar envers de gastar doblers a altres bandes des de
fa ja molt de temps. Amb aquest sistema el que es pretén és no
només recaptar més, sinó també tenir una informació molt més
fidedigna i no pegar a pens, com devien fer vostès perquè
evidentment no tenien informació suficient.

Si parlam de planificació, serà una matèria molt important
en la futura llei de transports. És a dir, deixarà molt clar aquesta
llei que es pot fer el que es pot fer, però el que no és viable des
del punt de vista econòmic, social i mediambiental no es podrà
fer. Per exemple, no es podrà dur endavant gastar 190 milions
d’euros amb una inversió com la que vostès varen proposar per
al pla.... per al pla... vaja, per al Llevant, de Manacor a Artà
tenint en compte que només tenien previst en el millor dels
casos moure 500.000 passatgers.

Parlant del tren, que és el que realment ens importa, aquest
govern té molt clar la política a seguir en matèria ferroviària,
passant per l’eficiència d’un sistema de transports que s’ha
demostrat totalment insostenible. Supòs que estarem d’acord
amb aquesta afirmació, que un sistema que ingressa 6 milions
d’euros, més o manco, i té un cost d’un 75, és a dir, tenim un
dèficit de 70 milions d’euros anuals, això és insostenible i si no
hi estan d’acord, idò, lògicament tenim definicions d’economia
sostenible molt diferents.

En aquests moments difícils i... complint nosaltres el que
pensam que s’ha de fer en inversions en xarxa ferroviària li diré
que no en farem cap ni una que no vagi encaminada a millorar
i modernitzar la xarxa que ja tenim. És una cosa que els he retret
de manera continuada. Crec que vostès es varen engatar d’èxit
per una qüestió ideològica i varen anar a fer volar coloms entre
Manacor i Artà quan hi havia moltíssimes de coses definides a
més en el Pla director sectorial de transports com a prioritaris
que vostès no dugueren a terme.

Per tant, la nostra política de mobilitat ferroviària respondrà
a allò que els he enumerat, ens hem de preocupar de la
modernització de la nostra xarxa, i ja hem parlat abans del
projecte de barreres tarifàries, però també hem de parlar de la
modernització dels nostres sistemes d’ajuda d’explotació, dels
sistemes d’informació al viatger, dels nostres sistemes remots
d’informació i gestió, etc.

Per tant, el nostre treball va en aquesta línia. Que ningú no
esperi que ens posem a fer en aquests moments noves xarxes
que incrementin el quilometratge de la xarxa ferroviària. No ho
farem senzillament perquè no tenim doblers per fer-ho, però
també perquè creim que no és el millor sistema de mobilitat que
tenim en aquests moments, implantació de noves xarxes que tots
sabem que són econòmicament inviables i li he de dir també, Sr.
Bonet, que ho són les pagui qui les pagui. 

No passen a ser viables en el moment en què les pagui
Madrid, continuen sent inviables perquè després algú els ha de
mantenir i li ho he dit, només..., moltes vegades han dit que els
números que traiem, no ho són, no són bons, avui només li he
donat una divisió, que ha de fer, eh?, dèficit d’explotació, vostè
sap perfectament de què xerr, ha tengut àrees d’economia i per
tant, aquest món no li ha de venir de nou, dèficit d’explotació
dividit entre els viatgers que el seu estudi diu que tendrem. 

Per tant, en aquesta... de Manacor-Artà, idò els he de dir que
creiem que és... bé, és una inversió ideològica i ens sap molt de
greu haver de repetir, repetir i repetir, una obra ideològica on
s’encarreguen els trens un mes abans d’encarregar l’estudi de
demanda, no un mes abans de tenir-lo, dia 3 de juliol de 2009
vostès encarregaren els trens i dia 3 d’agost, dia 4 d’agost perdó,
un mes i un dia després encarregaren, adjudicaren el primer



3790 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 86 / 14 de maig del 2013 

 

estudi de demanda, és a dir, vostès es tiraren a fer l’obra sense
saber què tenien entre mans. 

Això del primer estudi, que després no els va agradar i al
desembre de 2009, bastants de mesos després, adjudicaren el
segon estudi de demanda i al setembre de 2010 els entreguen el
segon estudi de demanda. A aquestes alçades, ja havien licitat
un grapat de milions d’euros, cent i busques o dos-cents, és a
dir, sense haver tingut encara l’estudi de demanda a les mans.
Això, almanco permeti’m que li digui que és d’un irresponsable
total.

Miri, si feim la comparació de l’obra adjudicada amb els
doblers que tenien del conveni ferroviari, vostès adjudicaren 3
milions d’euros, perdó, tenien 3 milions d’euros el 2008 i
n’adjudicaren 2; el 2009 tenien 25 milions d’euros i
n’adjudicaren 80 ja; el 2010, aquí ja la frenada, el fre de mà ja
no hi era, eh?, el de peu ja s’havia cremat, el 2010 tenien 15
milions d’euros del conveni ferroviari i n’adjudicaren 144,3,
144 contra 15 que en tenien, i el 2011 en tenien 14 i mig i
n’adjudicaren 3,1, ja varen tornar a trobar el fre de mà, però en
tot això, escolti, és que el que ens han deixat ha estat un
panorama realment molt complicat d’adreçar.

No és creure més o manco en el tren, és que vostès no
creuen en l’autobús, no creuen en altra cosa que no sigui el tren,
bé, crec que aquí hi ha molt a parlar, però hauríem de posar un
poquet de seny i coneixement, que sé que vostè en té, Sr. Bonet,
i en aquest cas el que ha d’entendre és que el que ens vàrem
trobar allà no..., no..., sé cert que a vostè no li hagués agradat
que li deixassin un panorama com el que em varen deixar a mi.

De totes maneres, millorarem tota la xarxa que tenim en
aquests moments, tot el que puguem, mirarem d’aconseguir el
màxim doblers per fer determinades inversions que sí creim que
són prioritàries i si no amb allò que tenguem, li puc assegurar,
li treurem el màxim profit possible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el
Sr. Cosme Bonet, en torn de rèplica, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, sobretot per
reconèixer que tenc seny, jo crec que vostè també en té de seny,
m’ho ha demostrat, m’ha donat la raó en un parell de coses que
jo crec que són importants. Ha parlat molt que ha estat una obra
ideològica o una decisió ideològica, per ventura ho va ser per
part nostra, però també ho és per part seva. Està claríssim des
del nostre punt de vista.

M’ha parlat de molts de projectes que són més que el tren de
Llevant, projectes, jo li puc dir, que amb el conveni i la feina
que feia l’administració anterior també hi ha molts d’elements
de modernització que, com li he esmentat abans, li han servit a
vostè per avançar en aquest sentit, com els projectes
d’electrificació, la supressió de passos a nivell, tallers,
telecomunicacions i seguretat en la línia, tot això eren elements
ja contemplats per la gestió anterior. Per tant, no es pot dir que
la gestió anterior era només fer el tren de Llevant i no fer res
més, es feia tot, però a més s’aconseguia el finançament per fer-
ho a través de les negociacions amb Madrid, agradarà més o
menys el sistema com funcionava el conveni, jo els retrec que
vostès no han fet res per aconseguir aquest conveni, maldament
vostè afirmi que ha telefonat dia sí i dia també perquè li fessin
cas. Als fets, als fets em remet. La realitat és que no.

Miri, l’ampliació de les línies és fonamental per al futur del
tren, si no el condemnen. Vostè vol que hi hagi més viatgers,
per tant, que hi hagi més viabilitat? Fomenti’l, ampliï les línies
que tenen, modernitzi’l, faci una combinació de tot plegat. I si
això no es pot fer amb els fons de la comunitat autònoma per
això tenim un ministeri de Foment que està obligat per diferents
lleis, el règim especial, el nostre estatut... hi ha moltes vies per
les quals vostès poden anar a negociar a Madrid per demanar els
doblers necessaris per continuar amb aquest projecte.

Per tant, jo li deman que treballin per la viabilitat i no que
renunciïn de partida. Em diu que estam entestats, encaparrotats.
És l’obra més gran que s’ha trobat vostè, crec que és normal que
ens centrem en el tema més gran que s’ha trobat vostè. No li
criticarem l’electrificació que nosaltres vàrem planificar, no
discutirem d’això, per exemple, no són capricis, és apostar pel
futur. No és ideologia fins i tot li diria jo perquè vostè ara m’ha
fet aquest discurs contra les obres del tren de Llevant, però els
seus, els del Partit Popular de la Comarca de Llevant, han votat
per unanimitat. Per tant, no hi ha ideologies que valguin quan
això es parla dins l’Ajuntament d’Artà o dins l’Ajuntament de
Son Servera. 

Jo crec, la veritat, reclami a Madrid. Si miram el Pla
d’Infraestructures de Transport i Habitatge veim que la tallada
més grossa que s’inverteix, des del punt de vista del Pla
d’Infraestructures que fa l’Estat, és precisament en ferrocarril.
O sigui, des del Partit Popular de Madrid pensen que la inversió
en transport més important que s’ha de fer a l’Estat és el
ferrocarril i aquí pensam que ha de desaparèixer. La coherència
brilla per la seva absència, en aquest cas dins les files del Partit
Popular.

Jo crec que no és acceptable el menyspreu que fan vostès
contínuament al projecte del tren de Llevant, menyspreen el
projecte, el tracta vostè de caprici; menyspreen els 574.000
usuaris potencials o 1.200.000 si sumàssim Cala Ratjada que,
per cert, Cala Ratjada va ser, com ja se’ls ha recordat aquí, una
petició que feia el Grup Popular que trobava que arribar fins a
Artà era poca cosa i que havia d’arribar fins a Cala Ratjada. És
que el caprici, per ventura, era dels grups del Govern del pacte,
però el caprici també hi era per la part de l’oposició, del Partit
Popular. Hi ha un acord d’aquest parlament del 13 de gener de
2009 que diu literalment que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears perquè el projecte del tren
fins a Artà tengui continuïtat fins a Cala Ratjada i doni serveis
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als nuclis turístics de la comarca. És una bona idea, és una gran
idea, facin-ho, ho varen proposar vostès.

Jo crec que en tot això que hem parlat no hi valen les
excuses, l’austeritat no pot ser l’excusa de tot, Sr. Company,
sobretot dos anys després, dos anys després de veure com han
deixat vostès el projecte del tren. Excuses que no tenen
finançament, però nosaltres pensam, la nostra conclusió al final
és que són vostès que han tengut intenció des del principi de
condemnar el tren de Llevant, aquí i a Madrid, i no ens han
d’enganyar més. Si a vostès els hagués interessat tenien el
conveni per començar a negociar com a punt de partida, o
haguessin pogut obrir la negociació per a un nou conveni, i han
passat dos pressuposts, res, ni això. No els interessa el tren, han
aturat les obres, han apujat tarifes provocant moviments
ciutadans com aquell de “No vull pagar”, han aconseguit això.

Jo li he de dir, Sr. Company, i acabaré, que crec que fan un
magre favor al futur d’aquestes illes amb la seva actitud
respecte del tren i fan un magre favor a la mobilitat de la nostra
comunitat autònoma, en particular a l’illa de Mallorca. Vostès
tenen l’obligació de donar respostes i donar solucions i per
donar respostes i donar solucions el que no poden fer és dejectar
la seva feina, no es poden dedicar a dejectar els projectes que
han heredat, projectes costosos, perquè el que fan vostès ara
mateix és tudar les obres que ja hi ha fetes. 

Li he dit que s’ha dedicat a dejectar el conveni, s’ha dedicat
a dejectar les obres, s’ha dedicat a dejectar la decisió política
que hi havia rere això, i ara sospiren per un conveni per tenir
finançament que els permetés acabar les obres. Miri, acabaré
amb una glossa, amb una cançó popular, que per ventura
m’entendrà: “tu que no t’has de casar/que tots els homes
dejectes/en tothom trobes defectes/i en tu, que no hi ha?” No tot
s’acaba amb els defectes dels altres, això no és l’excusa, jo crec
que han de fer examen de consciència i veure que han perdut
dos anys dejectant les obres començades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

... i els convenis i el resultat al final ha estat allò que ens va
anunciar al principi, això és inassumible, no ho farem, vies
verdes i ja s’arreglarà la Comarca de Llevant. Sr. Company,
passarà a la història per ser l’enterrador del tren de Llevant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per a contrarèplica el conseller Biel Company,
per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bonet, val més passar a
la història per una suposada afirmació que fa vostè que per ser
de veritat l’enterrador de la quantitat de milions d’euros que
varen enterrar vostès que no serveixen per a res.

(Alguns aplaudiments)

Vostè, és que... vostè ha vengut a dir que és el símbol de la
nostra inoperància. Escolti, Sr. Bonet, aterrem, això és el símbol
de la seva inoperància, el símbol del seu poc coneixement, el
símbol de no haver fet les coses que havien de fer, miri si hi ha
coses per fer, moltíssimes. A mi no m’agradaria tornar enrere,
però vostès m’ho demanen que torni enrere. Miri, podríem
haver tengut tota la nostra xarxa electrificada, però no la hi
tenim. Podríem haver tengut tots els passos a nivell eliminats,
però no els hi tenim. I si parlam de morts, algú n’hi ha hagut,
també us el podriu associar a vosaltres a aquest, però no.
Podríem haver tengut un sistema d’accessos a les estacions
moderns i eficaços, no varen fer cap tancament ni un, clar,
vostès no degueren governar, no? No en tenim. Podríem haver
tengut un sistema d’informació al viatger d’última generació,
però no el tenim. I així un rere l’altre. I es varen anar a fer volar
coloms al Manacor-Artà. Molt bé.

A més, amb vostès, tal vegada amb altres no, però amb
vostès estam d’acord. Sr. Bonet, aquest és el seu document, i el
seu document diu, potenciar el ferrocarril i el tramvia com a
manera segura de transport i tal... en aquellos trayectos con
suficiente demanda -nyifles!!- que permita justificar las
importantes inversiones en infraestructuras necesarias. ¿Con
suficiente demanda? I vostè, Sr. Bonet, ve aquí, que sense cap
estudi de demanda encara vol defensar el Manacor-Artà? Sr.
Bonet, baixi de la parra, siguem un poc seriosos, que li caurà la
parra damunt amb tot el raïm i encara acabarem bruts.

Escolti, això és el Pla director sectorial i les seves prioritats
les hi vaig llegir fa una sèrie de dies, supressió de passos a
nivell, article 13, per si ho vol apuntar i qualque dia tornam a
parlar, supressió de passos a nivell, n’hi havia trenta-dos, vostès
en llevaren cinc, cinc, en varen deixar vint-i-set, miri que hi
havia de doblers perquè efectivament hi eren, ja podríem
discutir que s’haguessin tudat molts de doblers, però almenys
estarien ben invertits. Vostès no els varen invertir bé, Sr. Bonet,
que és el que li reclamen sempre. Bé, supressió de passos a
nivell, zero. Material mòbil i instalAlacions, ja li vaig dir l’altre
dia, aquí sí que varen quedar ben a ple, 24 milions d’euros en
trens que els tenim allà dins, d’això compraren a tutti pleni, vies
no posades, però els trens els tenim aquí, les vàrem haver de
pagar nosaltres, que a això sí que estan acostumats vostès, a
comprar i que pagui un altre. Desdoblament de la via, és el
tercer supòsit de prioritat en el Pla Director Sectorial,
desdoblament? Desenllaç a Manacor, zero; desenllaç a Sa
Pobla, zero. 
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Per tant, aquí mirin si tenien d’inversions per prioritzar i no
ho feren que és allò que jo li reclam, Sr. Bonet, no li reclam ja
cap altra cosa, però això... i electrificació de la xarxa, com diu
vostè, fins a l’Enllaç elèctric, baixin, agafin un de diesel i vagin
cap a Manacor, i després a Manacor ja farem volar coloms, com
varen fer. Amb tot el que es gastaren allà deçà l’haguessin pogut
gastar aquí, haurien gastat els doblers, però els estaríem en
aquests moments gaudint, i no tendríem un sistema que pareix
tercermundista quan arribes que has de començar a botar. 

Per tant, això és el que els he dit contínuament,
contínuament, excepte a algú que li agrada canviar les meves
paraules i fer interpretacions d’aquestes... eh!, fum, fum, fum,
doncs, llevat d’això, Sr. Bonet, i no va per vostè, però llevat de
vostè, escolti, jo ho he dit i ho he repetit. També li he dit una
altra cosa, tenim un bon problema, tenim un bon problema
perquè es varen firmar un parell de convenis més, ho he dit, és
al Diari de Sessions, n’hi ha un de 23 milions d’euros per al
2010 que es varen cobrar, que no arribaren a SFM, eh?, el Sr.
Manera deu saber en què se’ls va gastar i el Sr. Vicens els hi
reclamava, els hi reclamava el Sr. Vicens, conseller, en aquells
moments, de Mobilitat. 32 milions per al 2011, vostès s’anaren
sense negociar-los, aquests no han arribat. I el tramvia, vostès
reberen 35 milions d’euros, en gastaren 5 o 4, no sabem... bé, se
sap en què i varen decidir que 30 passarien a pagar coses del
tren, perquè varen veure que s’havien passat un estol de pobles,
però no deixaren firmada l’addenda, no la deixaren firmada i
ens han tornat a deixar un bon marró perquè ara això és damunt
la taula, hem de veure què feim i què no feim.

Per tant, això és el que feren vostès, un autèntic desastre
d’inversió, tenint doblers, doncs, es varen posar nerviosos.
Escolti, jo no deject el tren, jo deject les inversions mal fetes
quan tenen altres coses i altres prioritats, Sr. Bonet, no he
dejectat el tren, són vostès que estan obsessionats amb el tren i
el conveni tampoc no l’he dejectat, el que he dit és que diu el
que diu i ja en pot pegar de bots. Miri, si vostè allò que
necessita és gastar 190 milions d’euros, com ha dit abans, per
tenir històries que contar als que tenien tren amb molt manco
doblers els podem contar un parell d’històries, Sr. Bonet, i sé
cert que s’adormirà ben tranquil, però no ens vengui d’aquí. I la
yenka el que vostès feren va ser una travelada per endavant i es
varen posar uns morros així de grossos. que ara nosaltres hem
de comprar la pomada per desinflar aquests morros. Em sap
molt de greu, però m’hagués agradat trobar-me una altra
història. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 4653/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a polítiques de Seguretat Social i
ocupació.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Moció RGE núm. 4653/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de seguretat social
i ocupació, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
6720/12. Per part del Grup Parlamentari Socialista, i per
defensar aquesta moció, té la paraula la diputada Sra. Joana
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Ho denunciàvem fa quinze dies, un de cada quatre euros
retallats s’ha fet sobre els aturats. Retallades en polítiques
laborals que deixen fora de cobertura a milers de ciutadans a les
nostres illes, són les retallades més silenciades, però també són
els més dramàtics, més dramàtics perquè les retallades en
polítiques actives, les retallades en polítiques anomenades
passives de protecció a les persones aturades deixen sense
protecció a moltíssims ciutadans. 

Les dues línies d’acció públiques produeixen uns retalls
insostenibles per l’apujada de l’atur a xifres de rècords històrics.
La taxa d’atur de l’EPA, en el primer trimestre de 2013, era del
28,56% per l’increment de les llars on tots els seus membres
actius estan a l’atur, 56.400 famílies a Balears; per l’increment
dels treballadors que ja no cobren prestacions, segons l’EPA
arriben al 95.600 treballadors a Balears que no reben ja cap
prestació; per les taxes d’atur dels joves, que superen el 60% a
la nostra comunitat; per l’increment de l’atur de llarga durada,
63.900 treballadors, 16.600 més que fa dos anys; perquè
continuam vivint una situació de recessió i, per tant, continua la
destrucció de llocs de feina, ni un sol afiliat més a nivell
interanual des del mes d’agost de l’any 2011. Una situació que,
a més, el Govern de l’Estat preveu que continuï enguany, l’any
que ve i que l’atur no baixarà del 25% fins l’any 2016.

Els resultats de les retallades en polítiques laboral, dins
aquest marc tan difícil econòmicament i laboral, suposen aquest
increment de la desprotecció de les persones aturades a tots els
nivells, un fet que qüestiona greument la cohesió social i
provoca un increment insostenible dels nivells de pobresa a la
nostra comunitat autònoma. 

Per aquests motius el Grup Socialista demana al Govern
avui acció, acció de concertació, de diàleg social, acció de
reivindicació a favor dels ciutadans, acció a favor dels ciutadans
més febles, lluitant a favor de resoldre el primer problema que
tenen els ciutadans, que és l’atur. 

Acció de concertació i acord social, ho vàrem aprovar dia 22
de maig, fa un any, en aquest mateix plenari del Parlament, que
treballaríem i acordaríem un pla d’ocupació de les Illes Balears
2012-2016. Avui no el tenim i, per tant, avui alhora que hem de
constatar l’incompliment del Govern del mandat parlamentari
aprovat per unanimitat, esperam i demanam que prioritzi
políticament i econòmicament aquesta feina de concertació en
la lluita contra l’atur i per crear ocupació. 
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Demanam, en segon lloc, evidentment, reivindicació davant
l’Estat a dos nivells, reivindicació en polítiques actives,
demanam que s’incrementin els recursos econòmics lligats a
polítiques actives d’ocupació. Hem perdut en dos anys 60
milions d’euros, 30 milions d’euros cada any. És la retallada
més gran en polítiques actives en el moment de més atur i quan
Europa, Europa, també demana que es mantenguin i que
s’incrementin els recursos dels estats membres per lluitar contra
l’atur. Curiosament aquesta demanda que fa Europa sobre els
estats membres, curiosament, és la més silenciada de totes i,
evidentment, és la més incomplerta de totes. 

Reivindicacions en polítiques passives. Imaginin-se fa un
any, dia 22 de maig de l’any passat, el Partit Popular aprovava
aquí, en aquest plenari, per unanimitat que no es rebaixessin les
prestacions per atur, que es mantinguessin. Durant aquest any
cada una de les normatives que el Govern ha regulat ha suposat
rebaixes i dificultats per arribar a subsidis i prestacions per als
colAlectius de majors de 45 anys, per als majors de 52 anys: el
Reial Decret Llei d’envelliment actiu per als treballadors amb
contracte a temps parcials, el Reial Decret d’estabilitat
pressupostària o els joves. I el cas més emblemàtic és el Pla
Prepara, un pla Prepara que el 2011 tenia 3.900 beneficiaris i
que el març de 2013 en té 831, s’ha rebaixat la seva
accessibilitat un 78,8%, fonamentalment perquè han exclòs els
joves i també perquè se’ls demana un any continuat a l’atur.

Per tant, en aquests moments les polítiques passives, les
modificacions introduïdes suposen aquestes rebaixes en
prestacions. Per tant, demanam i citam els diferents reials
decrets llei i reial decret com el que regula la darrera
estructuració del Pla Prepara perquè es modifiquin i retornin a
aquest nivell de cobertura que teníem fa un any i que el Partit
Popular en el plenari d’aquest parlament defensava amb el seu
vot favorable. Imaginin-se l’impacte que el Govern de l’Estat
calcula que baixarà el nivell de cobertura un 6,3% el 2013. És
a dir, seran 41,9 milions d’euros en prestacions i subsidis que
deixaran d’arribar a la nostra comunitat autònoma. I mentrestant
els demandants d’ocupació que no cobren cap subsidi, ni
prestació se van incrementant.

El 2013 el mes de març, si miram les xifres del SOIB,
68.238, quasi 8.000 que fa dos anys. Segons l’EPA 95.600,
35.000 més que fa dos anys. Més atur que el 2011, 2.000
persones més aturades el mes de març que el 2011 i tenim 5.000
beneficiaris de prestacions menys. Amb un estalvi per part de
l’Estat de 3 milions d’euros. Per tant, ens preocupa i creim que
evidentment des d’aquí hauríem de recuperar l’acord establert
fa un any i demanar que no hi hagi aquesta retallada.

En tercer lloc i per aquest mateix motiu, perquè són
insostenible socialment les xifres de població que no reben cap
prestació i que es van incrementant, demanam una acció que la
pròpia Llei de serveis socials i la cartera de serveis preveu a la
nostra comunitat autònoma i demanam que s’activi, que s’activi
el salari mínim, que s’activi la renda mínima d’inserció a les
nostres illes, que faci un pas qualitatiu i sigui un dret subjectiu
de la ciutadania, per garantir els drets dels ciutadans en situació
de necessitat. Aquesta és una experiència que s’hi està treballant
a diferents indrets, a diferents comunitats autònomes. I aquí
evidentment hauríem de començar a ser capaços de fer aquesta
passa.

Demanam i continuarem demanant mesures de xoc contra
l’atur de llarga durada per als treballadors aturats majors de 45
anys. I ho demanam directament, amb projectes d’inversió
d’interès social amb els ajuntaments, que permetin la feina,
l’accés a prestacions i subsidis i la formació, perquè aquest
colAlectiu i sobretot el colAlectiu de majors de 52 anys que han
esgotat prestacions, és vertaderament un colAlectiu de primera
magnitud a l’hora de posar-hi l’accent en la preocupació, 10.971
treballadors de més de 52 anys que estan aturats i que
s’incrementa en un 20% en relació amb l’any passat, malgrat
baixin les xifres d’atur. L’atur de llarga durada sempre continua
creixent mes rere mes i creix més com més grans són els
treballadors.

I en darrer lloc assenyalar l’acció a favor dels joves, acció
urgent, de xoc. Tenim una taxa d’atur juvenil del 60,97%,
28.400 joves a l’atur a les nostres illes. I a partir d’aquí
demanam evidentment acció, ho continuarem debatent en el
següent punt. Posam damunt la taula accions que acompanyen
i incrementen el que en aquest moment està fent l’Estat. L’Estat,
amb la famosa estratègia de l’emprenedoria i l’ocupació jove
2013-2016, les úniques mesures desenvolupades a través d’un
reial decret, s’han centrat en els incentius a la contractació i a
l’emprenedoria. Aquestes dues línies aconsegueixen el 40 i el
38% de tots els recursos establerts per a polítiques juvenils, hi
queden fora moltes coses, i a més a més perquè els incentius no
...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...no estan donant els resultats necessaris. Per tant, demanam
que activi la resta de mesures incorporades en aquest llistat de
les famoses 100 mesures aprovades pel Govern. Salari formatiu
i el quantificam, com a mínim 5.000 joves a les nostres illes que
han patit abandonament dels estudis i que avui són quantificats
per l’EPA entre 18 i 25 anys en 26.100 joves. Més formació i
evidentment la implantació de la garantia juvenil. Açò vol dir
concertació, açò vol dir establir una xarxa d’atenció i
d’orientació a la gent jove menor de 25 anys i oferir-li amb
garantia als quatre mesos, formació o contractació.

Per tant, açò vol dir treballar, concertar i en aquest sentit són
les propostes que avui posam damunt la taula, perquè més que
mai la realitat social que s’està construint és vertaderament molt
dura i amb moltes dificultats per mantenir aquesta cohesió. A
partir d’aquí propostes, propostes i demanda de diàleg i de
concertació i de compromís, que açò també, encara que no surti
als titulars, ho demana Europa i ho demanam jo crec que tots.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Grup Parlamentari MÉS
i per defensar les esmenes 4996, 4997, 4998, 4999 i 5080 té la
paraula el diputat Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia. Gràcies, president, senyores i senyors. Vagi per
endavant el sentit positiu del nostre grup parlamentari en relació
a la moció presentada pel Partit Socialista, coincideix en
l’esperit de la proposició no de llei que vàrem presentar
nosaltres el mes passat, pocs dies després de presentar-se les
dades de la darrera enquesta de població activa, que recollia tot
un seguit de propostes en forma de pla de xoc per a l’ocupació
i per lluitar contra l’atur. I a part d’això, hem presentat 5
esmenes que estaven recollides a la nostra proposició no de llei
i que pensam que poden complementar aquesta moció del Partit
Socialista.

Una és sobre fer un pla de xoc contra l’estacionalitat, obrint
a partir d’aquí la porta al diàleg social, que és el gran
desaparegut de les polítiques d’aquest govern. Una segona que
és un Pla de xoc contra l’atur de llarga durada, les dades ja les
ha donat la companya Barceló. Una altra sobre l’ISBA, perquè
una cosa és la mitologia de l’emprenedor i una altra cosa són les
dificultats d’accés que realment tenen els emprenedors en el
crèdit. Una quarta, sobre la lluita contra l’economia submergida
i l’explotació laboral. I una cinquena sobre com s’ha de finançar
tot això, perquè pensam que les Illes Balears tenen el mateix
dret que Canàries o Extremadura a tenir un pla especial
d’ocupació.

Bé, anunciades aquestes esmenes, deixin-me fer una
consideració prèvia i és que no parlam d’un problema més
d’aquesta comunitat, parlam del problema i que hauria de ser la
prioritat número 1 no ja d’aquest govern, sinó de qualsevol
administració. I em sembla i al nostre grup li sembla inaudit que
no comparegui el president amb el seu equip econòmic quan ja
fa setmanes que s’han presentat aquestes dades esgarrifoses de
l’enquesta de població activa, perquè estam en un autèntic estat
d’emergència i que hagi de ser perquè l’oposició du aquí
propostes o s’interpelAla el Govern, que se’n parli en aquesta
cambra sobre aquests temes. És una vergonya. Però què es pot
esperar d’un govern que en les seves declaracions, però sobretot
en les seves accions, practica allò que molt bé defineix un
economista de la Universitat de Barcelona a un diari local,
l’economia autista, deixar fer, el mercat ho arreglarà tot,
retallades i que pensa que Orizonia és un tema privat o que fins
i tot presumeix que ha tret fora i ha enviat a la cua de l’atur
1.200 i 1.000 sanitaris. Estam en estat d’emergència, això és el
que pensa el Grup Parlamentari MÉS, perquè el bucle atur-
precarietat-pobresa que ara els explicaré, amenaça molt
seriosament la cohesió social d’aquesta terra i nega les
possibilitats de present i de futur per a milers de ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes.

Els descriuré la crueltat d’aquest bucle atur-pobresa-
precarietat amb quatre fotos, les estadístiques ja les ha donat la
Sra. Barceló. Quatre fotos que coincideixen amb el nostre
diagnòstic i esperam que serveixen per incorporar en el seu
diagnòstic, perquè nosaltres pensam que estam en estat
d’emergència. Primera foto, la de la gent que no té feina. Ahir

feia un cafè amb un jove que parla 8 idiomes, i quan dic 8
idiomes no faig trampa, consider el català, el pollencí i el lapao
com un mateix idioma, parla 8 idiomes i se’n va demà a fer la
temporada turística a Noruega, perquè du dos anys a l’atur i
l’única feina que li ha sortit aquí, més enllà de qualque incursió
puntual en el mercat laboral, ha estat d’ajudant de recepcionista
per 800 euros. Això, la gent que té formació. La gent que no té
estudis, que és la immensa part de la majoria d’habitants
d’aquesta comunitat, justament pel model econòmic que hem
tengut les darreres dècades, ni s’ho poden imaginar! Què fa una
persona gran o jove sense estudis en aquesta situació? Què fa el
Govern per solucionar aquesta situació? Això és la gent que no
té feina.

Passem a la gent que té feina, i això és una vergonya que
passi en ple segle XXI. Me deia l’altre dia un funcionari judicial
i aquest és un cas real d’ara, d’aquest estiu, de Mallorca, Illes
Balears, segle XXI. Un funcionari judicial, vostès que defensen
tant el matrimoni, que ha d’enviar un justificant perquè a una
parella que fa feina als hotels, no diré a quin poble per no dir
quina és la font, ha d’enviar un justificant de l’hora en què s’han
de casar perquè els deixin sortir de la feina i és que als
testimonis de les noces els han d’enviar una citació judicial
perquè els deixin sortir per anar a fer de testimonis d’aquestes
noces. Això és una foto d’allò que és l’empitjorament de les
condicions laborals i socials a la Mallorca i a les Illes Balears
del segle XXI. Vagin-se a les 6 o a les 7 del matí a qualsevol
rotonda de les principals carreteres d’aquesta terra i veuran la
gent que hi ha esperant que els passi a recollir una furgoneta per
anar a fer feina en negre a la construcció.

Tercera foto. El brindis del nou conseller, a qui aprofit,
encara que sigui d’aquesta manera i en aquest debat, per donar-
li la benvinguda, el brindis del seu primer anunci sobre això que
m’agradaria que un dia d’aquests vengués a explicar en aquesta
cambra i és això del empleo neto que vol crear, que ho fa a més
en unes jornades que són sobre les virtuts de la reforma laboral,
la mateixa reforma laboral del Partit Popular que ha ocasionat
milers d’acomiadaments en aquesta terra en poc més d’un any
i mig, els que vendran encara ara, m’estic referint sobretot a
empreses del sector d’hoteleria, aeri, etc., i els que ha ocasionat
en el conjunt de l’Estat, unes jornades a més patrocinades per
una empresa de treball temporal. Saben, senyors consellers,
també m’agradaria que ho sabés el Sr. Delgado ja que és el
conseller del sector; Sr. Marí, Sr. Garcia, què cobra una
cambrera d’hoteleria? Ho hauríem de saber la gent que som
aquí, perquè una cambrera d’hoteleria segons conveni cobra una
tercera part del que cobra menys d’aquesta cambra. Però saben
quin és el problema? Que aquesta cambrera d’hoteleria, som el
mes de maig i encara no l’han cridada per anar a fer feina.
Havia passat Pasqua i hi havia més de 40.000 fixes discontinus
en aquesta terra que no els havien cridat per anar a fer feina i
sap per què no els havien cridat per anar a fer feina?, perquè
gràcies a la seva reforma laboral, una pràctica que ja feia anys
que es feia en aquesta terra, sobretot a les grans empreses
hoteleres, és l’externalització de serveis... no és veritat? Digui
el que vulgui...

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

L’outsourcing, a vostès que els agraden les paraules
modernes, el que ha fet és que la cadena hotelera no ha cridat
aquesta senyora, han subcontractat un servei, com subcontracten
serveis de recepció, servei de neteja d’hotels, etc., i el resultat
és que a aquesta dona l’han cridada, aquesta dona acabarà a
l’atur i en criden una altra i la paguen per davall conveni. Això
és el que està passant a Mallorca i a les Illes Balears en el segle
XXI.

I els diré quina és la quarta foto. Se’n recordaran, fa un any
ara, la festa blanca, se’n recorden de la festa blanca? Se’n va
mig govern i bona part dels alts càrrecs del Partit Popular a
inaugurar un d’aquests hotels del nou model d’excelAlència,
d’aquest nou model turístic que plantegen. Al cap de tres mesos
hi va una inspecció de treball, és una empresa que fa
outsourcing, hi troben 24 persones de diferents empreses sense
contracte laboral o amb irregularitat greus en aquest cas. I el
Govern xiula, jo crec que la insensibilitat d’aquest govern sobre
això que el Grup MÉS considera que és un estat d’emergència
és absoluta. Les seves posades en escena sobre aquesta qüestió
clamen al cel, un president que compareix per explicar la seva
remodelació del Govern i en mitja hora de compareixença
davant la premsa en el Consolat de Mar, no és capaç de dir ni
una sola vegada la paraula “atur”. Agafin el vídeo i mirin-s’ho,
ni una sola vegada! Pocs dies després d’haver-se presentat les
estadístiques de l’EPA. Un Partit Popular que se’n va a fer la
seva mini cimera aquest dissabte, per parlar sobre economia,
atur i altres qüestions al Club Nàutic. Tot un exercici d’empatia
cap a la gent que és a les cues de l’atur en aquests moments.

Mirin, després de tot el que he dit, esper que reaccionin, no
he parlat d’estadístiques, aquestes ja les ha donat la Sra.
Barceló. Jo he parlat de quatre fotos que són ben reals i estic
parlant de casos reals. M’agradaria que aquesta situació de ver
es corregís, que incorporéssim si més no aquest malestar social
que hi ha i que hi és, més enllà que vostès es vulguin aferrar a
qualsevol esperança estadística, perquè realment les coses
canviessin i esper que realment que la feina del Sr. Marí i del
Sr. Garcia, d’aquí a poques setmanes ens serveixi per dur
propostes polítiques reals de canvi. No que venguin a fer de
Montoro i De Guindos en clau local, perquè per això ja ens
hauríem pogut quedar com estàvem.

Sí que es pot fer una política diferent i és urgent que es faci
una política diferent. Els doblers es poden cercar, ja els ho he
dit, una de les esmenes fa referència a això, Pla d’ocupació
especial d’Extremadura, Pla d’ocupació especial de Canàries.
Per què no tenim amb uns indicadors de desigualtats laborals i
d’atur com el que tenim, els mateixos drets que altres
comunitats autònomes i que ho financiï l’Estat? No agafaré de
referència un govern progressista, em referiré al seu company
del Partit Popular d’Extremadura, a allò que deia el seu
president fa dues setmanes. “Durante casi dos años de gobierno
hemos tomado muchas decisiones, solicitar al Gobierno central
subir los impuestos a los ricos, mantener el impuesto de
patrimonio, nos opusimos y pagamos la paga extra a nuestros
funcionarios. Hemos luchado por nuestra industria de

renovables e incrementado los impuestos a las nucleares.
Hemos aplicado deducciones para que el IVA cultural en
Extremadura sea del 13 y no del 21%. Lo mismo en material
escolar...”, etc., etc. 

No estic parlant d’un govern socialista o d’un govern d’ultra
esquerra. Parlam d’un govern del Partit Popular i és la
demostració que es pot fer una política diferent. Facin-ho i ens
trobarem en aquest camí. No es pot demanar confiança i no fer
res perquè aquesta confiança arribi, els que tenen la
responsabilitat de governar i de prendre decisions per lluitar
contra aquest estat d’emergència i contra el malestar dels
habitants d’aquesta terra són vostès.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Per part del Grup Parlamentari Popular
i per fixar la posició té la paraula el diputat Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Compartim amb tots els grups polítics, també amb tots els
ciutadans, la preocupació per les altes xifres d’atur que patim
tant a nivell d’Espanya, com també aquí a les Illes Balears. Un
atur que està fent estralls a moltes famílies, moltes d’elles ja
amb tots els seus membres aturats, moltes d’elles sense
prestacions, i, per tant, és certament una obligació d’aquest
Govern i de tots els governs, ho deia el Sr. Abril, de totes les
administracions, centrar tots els seus esforços per revertir
aquesta situació, en unificar criteris per aconseguir reactivar
l’economia i posar tots els ingredients necessaris per crear un
entorn favorable per a la creació de llocs de feina. 

I en aquesta lluita hi està ficat ben de ple i des del primer dia
el nostre govern, una lluita titànica per reduir les taxes d’atur i
per crear ocupació. És d’agrair, per tant, que sigui la Sra.
Barceló, la que va ser consellera de Treball l’anterior
legislatura, que ara presenti aquesta moció. És d’agrair -dic-, a
la fi la Sra. Barceló té un mínim de preocupació per un tema tan
sensible com és l’atur, una sensibilitat que no es va manifestar
durant l’anterior legislatura, o almanco no en vam observar cap
tipus de resultat, perquè, clar, tots ens podem fer unes
preguntes, si tan bones són les receptes de la Sra. Barceló quant
a la creació de llocs de feina, crear ocupació, per què no es
varen aplicar l’anterior legislatura? Què va fer mentre era
consellera de Treball? Quins van ser els seus resultats? I jo els
ho diré, l’atur registrat a l’INEM no al SOIB, el mes de juny de
l’any 2007 era de 27.713 aturats, aquesta és l’herència que va
rebre el pacte de progrés l’anterior legislatura, 27.713 aturats, i
va passar, en el mes de juny del 2011, a 71.494. En només
quatre anys, vostè, la Sra. Barceló, va ser la responsable
d’incrementar les llistes d’atur en 43.781 persones, perquè eren
persones també. I aquestes persones sembla que aquell govern
no en tenia cap tipus de preocupació.
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Però si agafam les dades de l’EPA, ens adonam que el
percentatge d’atur, la taxa d’atur, era del 4,45% en el segon
trimestre del 2007 i el van deixar en un 17,81%, rallam del
percentatge que correspon als mesos d’estiu, evidentment els
mesos d’hivern era molt més. Segon l’EPA, per tant, la Sra.
Barceló, com a responsable de la Conselleria de Treball va
quadruplicar l’atur. La Sra. Mabel Cabrer va ser molt generosa
quan va dir que s’havia duplicat, amb dades sobre l’EPA, va
quadruplicar l’atur. I jo no la vull culpar de res, segurament la
Sra. Barceló va fer tot el possible, segur que tenia bones
intencions, segur que va prendre mesures per aturar aquella
sagnia, però els resultats certament no la van acompanyar.
Segurament no va encertar amb les polítiques correctes que
s’havien d’aplicar, perquè els resultats són els que són,
quadruplicar l’atur ...

I tot açò, és a dir aquesta multiplicació per quatre de l’atur,
es va fer malgrat fer polítiques expansives de despesa, malgrat
crear dèficits insostenibles, malgrat triplicar l’endeutament,
malgrat incrementar la contractació pública de personal de
forma desmesurada, malgrat tot açò l’atur es va quadruplicar.

Aquestes polítiques que encara avui defensen l’esquerra,
més deute, més despesa, més dèficit, van donar com a resultat
un augment descomunal de l’atur. Ho deia qui era vicepresident
d’aquest govern en el ple de fa dues setmanes: a Espanya, a
nivell d’Espanya es van gastar més de 30.000 milions d’euros
en polítiques actives per a la creació de llocs de feina i el seu
resultat va ser incrementar en tres milions més els aturats.

I ho repetesc, segurament la seva gestió era plena de bones
intencions, però els ciutadans no vivim de bones intencions i el
resultat és que cada dia, mentre vostè va ser consellera de
Treball, cada es tancaven quatre empreses i augmentava en 60
persones l’atur. I avui, avui, la situació continua essent molt
delicada, avui el problema de l’atur continua essent molt greu,
però sí que és ver que s’ha produït un canvi de tendència, avui
Balears és l’única comunitat autònoma de tota Espanya, l’única
que redueix l’atur en termes interanuals, duim sis mesos
consecutius reduint l’atur, en termes interanuals. Estam millor
que fa un any en taxa d’atur i som a punt de crear ocupació neta.

I tot açò és millorable, és cert, tot açò ens ha de dur a
incrementar els esforços, tot açò no ens ha de fer baixar la
guàrdia, ben el contrari, però aquests resultats, discrets, però
positius, en comparació amb els seus resultats clarament
negatius, ens confirmen que anam pel camí correcte.

Mirin, un exemple, encara se senten les rialles de la
comissió europea quan van llegir el pla de Rubalcaba contra
l’atur, un pla que va durar 24 hores, 24 hores. Clar, si aquests
són els plans d’ocupació que té el PSOE, em sap greu dir-ho,
però és que el PSOE últimament és una caricatura, és que el
PSOE és una caricatura del que hauria de ser un partit amb
voluntat de govern, necessitam plantejaments seriosos i no
ocurrències i pel que es veu qui té plantejaments seriosos és el
Govern i qui té ocurrències és el PSOE. I precisament dintre
d’aquests plantejaments seriosos s’emmarca l’elaboració d’un
pla d’ocupació per al període 2013-2015 que fa el Govern i on
es recolliran totes les polítiques actives d’ocupació.

En aquest sentit, és important assenyalar que a la 55 reunió
de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Socials,
celebrada el passat dia 11 d’abril del 2013, es va aprovar la
distribució de fons en matèria laboral dels pressuposts generals
de l’Estat a les distintes comunitats autònomes. I per açò
m’agradaria dir a la Sra. Barceló, que ella demanava més
recursos, hi haurà més recursos, tenim més recursos.

Hem de dir amb orgull i amb responsabilitat que l’assignació
per al 2013, malgrat les restriccions pressupostàries, malgrat
que la partida general és menor, s’incrementarà a Balears en
1.255.000 euros, un 5,35% més que l’any passat. Passarem d’un
pressupost de 23,5 milions a un de 24,7 milions, un èxit que és
conseqüència de l’excelAlent treball que desenvolupa el SOIB,
un increment de pressupost que és un premi pel compliment
d’objectius. Fins i tot moltes de les mesures adoptades a Balears
són un exemple per al Pla d’ocupació nacional que s’elabora.

Ho hem dit moltes vegades, la millor política social és crear
llocs de feina, però també és cert, i també ho deia la Sra.
Barceló, mentre es van creant aquestes condicions necessàries
per augmentar l’ocupació i la disminució de l’atur, és necessari
posar a l’abast de la ciutadania mesures palAliatives, de protecció
per a aquells que han quedat sense feina. De fet, un dels
colAlectius més vulnerables és el dels joves, des de la Direcció
General de Treball i Salut Laboral i dins la convocatòria de
foment de l’ocupació, s’ha previst un programa adreçat a la
subscripció de contractes amb pràctiques per a persones de 18
a 30, amb possessió de títol universitari o de formació
professional, així com també la seva transformació en contractes
indefinits o fixes discontinus. Un altre grup, el de majors de 45
anys i aturats de llarga durada, aquest és també un dels
colAlectius que es prioritzen dins el model d’intervenció integral
individualitzat, existeixen programes per a aquests casos
d’orientació, formació, inserció dins el nostre teixit empresarial.

El Partit Popular, conscient de la precària situació per la qual
passen moltes famílies, ha pressupostat per a l’any 2013 25,8
milions d’euros més del que vostès van pressupostar a l’any
2010 en Benestar Social; mentre que el Partit Popular augmenta
en 25,8 milions més el pressupost en Benestar Social, la Sra.
Santiago reduïa el pressupost a l’any 2010 en 4 milions d’euros,
aquesta és la realitat. I a l’any 2010, i la Sra. Santiago ho podrà
dir quan tengui la paraula, es va incrementar en més de 30.000
persones les que estaven per davall del llindar de la pobresa,
mentre més persones hi havia per davall del llindar de la
pobresa, vostè reduïa el pressupost dedicat a Benestar Social.
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Mirin, la preocupació per l’atur és compartida per tots, tots
ho compartim, però és cert també que les solucions no són
compartides, vostès demanen polítiques actives, que vol dir més
subvencions, més despeses, més endeutament, i el Partit Popular
té una altra filosofia que és molt diferent. Exemples: la Llei de
turisme, la 8/2012, aquesta llei incentiva que els hotels
augmentin de categoria, i la Sra. Barceló ho deu saber
perfectament, com més categoria més ràtio treballador-plaça
hotelera.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

La Sra. Barceló ha tingut dos minuts més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, bé, vagi acabant, vagi acabant.

(Remor de veus)

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I clar, ah, com a mínim igual, com a mínim igual.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Un exemple, si un hotel de 250 places passa de tres a quatre
estrelles, el nombre de treballadors passarà de 31 a 43, i si passa
de tres a cinc, llavors els treballadors passaran de 31 a 69, més
del doble. Açò són polítiques actives per crear llocs de feina. I
si, a més, aquests hotels tenen més categoria solen deixar
l’explotació del tot inclòs i per tant beneficia també l’oferta
complementària. Aquesta llei, per tant, és una mesura que no
suposa despesa pública i que certament incrementa els llocs de
feina.

En definitiva, crec que des del Partit Popular prenem
mesures que ataquen les causes més profundes de l’atur,
canviam normatives rígides, intervencionistes i ofegadores de
la iniciativa privada; donam un nou impuls a l’educació, una
educació que ha d’aportar joves ben formats, i a Balears ben
formats vol dir que sàpiguen anglès, que sàpiguen idiomes, si
no, perdem el temps; unes mesures que, a més a més, es
complementen amb la racionalització del sector públic.

El temps se’n va, jo, Sra. Barceló, li he de dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Diputat.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. Bé, el que li volia dir, ja per acabar, no podré acabar la
meva intervenció, però sí que en el tercer punt de la moció sí
que ens agradaria, hi votaríem a favor sempre i quan es pogués
llevar la paraula “increment”, en el tercer punt. I en tot cas, seria
aquest punt, llevar la paraula “increment”; és a dir, manifestar
la preocupació per aquells treballadors aturats que no reben cap
prestació i, bé, manifestar que crec que en aquests moments el
Govern va en la bona línia, que el Govern segur que deixarà
aquesta comunitat autònoma molt millor que com la va trobar,
segur que hi haurà menys atur del que va trobar i segur que hi
haurà una reactivació econòmica molt aviat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Socialista, la Sra. Joana Barceló, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Sr. Camps, Sr. Camps, primera cosa,
primera cosa, i començaré pel final, tots evidentment hem
intentat treballar, i se suposa la manifestació de la màxima
preocupació.

La classificació hotelera estic contenta que li agradi, no és
del seu govern, s’ha mantingut, em sembla beníssim. Tots hem
continuat treballant, amb unes normatives i amb unes altres, de
la manera més sectorial possible, encara que alAlucino que siguin
incapaços de reconèixer com a mínim coses que havíem fet bé,
però bé, és igual.

Dades d’atur, a València, Govern del Partit Popular, els
quatre anys de crisi, no van quadruplicar, no, van quintuplicar,
les receptes del Partit Popular, ja està bé, ja està bé. I què vol
que li digui? Que nosaltres vam lluitar i vam batallar tot el que
vam poder, ho vam fer, amb el màxim acord de l’oposició, cosa
que vostès són incapaços, i vam tirar endavant i vam fer un pla
d’ocupació i el vam concertar amb tothom. Açò és la diferència,
vostès duen dos anys i encara no hi ha el més mínim diàleg
social per avançar amb el pla d’ocupació.

I tots els indicadors laborals són negatius, no han creat ni un
sol lloc de feina net des del mes d’agost de l’any passat. Baixa
l’atur a la nostra comunitat autònoma, sí, és cert que baixa
l’atur, 2013: “La Rioja, Navarra y Baleares, comunidades
autónomas con mayor emigración de trabajadores”, açò és.
Cens continu de població, Balears, amb les més altes quotes de
gent d’estrangers, la més alta de tot l’Estat d’estrangers que han
hagut d’anar a fora per la manca d’oportunitats laborals, on la
població ha baixat molt més que la mitjana de per tot. Així
baixen l’atur, enviant la gent fora.
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I la darrera inventiva és el Pla de cooperació perquè la gent
retorni fora, aquesta és l’única política que han fet lligada a la
reducció de l’atur. Per a la resta tots els indicadors i els més
socials estan pitjor que mai. En relació amb gent jove, en relació
amb gent que no rep cap prestació, en relació amb l’atur de
llarga durada, s’ha incrementat mes rera mes, malgrat baixi
l’atur; en colAlectius de majors de 52 anys, i cada normativa de
l’Estat ha llevat protecció als treballadors.

Fa un any defensaven que no es toquessin les prestacions de
l’atur, en un any, en un any les han baixades totes; cada norma
que toquen baixen i retallen l’accés dels treballadors a l’atur.

El SOIB ha fet una excelAlent feina, no hi havia la consellera
responsable en aquest debat, però jo li he dit que aquesta
excelAlent feina ja està quantificada, fins i tot amb el milió
d’euros més han perdut cada any 30 milions d’euros de l’Estat.

Fa un any el Partit Popular va acordar aquí, per unanimitat,
que tirarien mesures extraordinàries per ajudar els treballadors
joves en atur i els aturats de llarga dura; eh!, res, eh, res, ni ho
han intentat, ni ho han intentat. I açò evidentment és el que
lamentam.

Les mesures que avui hem proposat aquí, i lament
evidentment que només aprovi res, una manifestació de
preocupació, que n’estic convençuda, és molt poc. De les
mesures que els he citat aquí, m’he llegit el seu programa, el seu
programa no, el pla estratègic, el Pla estratègic d’ocupació jove
i emprenedoria, 100 mesures, les mesures que aquí hi ha
colAlocades, per exemple de joves, són aquí dintre. I vostè què
diu? Són les mesures del seu govern, que el que demanam és
que s’activin aquí. I votaran en contra, clar, açò és la
preocupació i açò és la feina del Partit Popular aquí a Balears,
que encara no s’assabenta ni del que fa el seu Govern a l’Estat.
De les famoses 100 mesures, que hi ha gent que ens les hem
llegides, les úniques que han pujat en marxa i per a les úniques
que hi ha recursos és per a les que van a les empreses, per als
incentius; la resta, res, no s’han posat en marxa, i estan escrites,
però no es posen en marxa.

Per açò els demanam i els demanava que vertaderament
activin la feina. En un any hem fet passes enrera pel que veig;
fa un any demanàvem, o es van comprometre a un pla
d’ocupació, demanàvem que no baixessin les prestacions; es
comprometien a actuacions extraordinàries per a joves, per a
majors de 45 anys; eh!, al cap d’un any, avui, res, absolutament
res, res. Per tant, feim passes enrera, feim passes enrera.

Si volen que els diguin que evidentment que tot és culpa
nostra, val, ho és, i ara què, i ara què? No hem de continuar
batallant i lluitant, no hem de tirar endavant? Idò, si tenim
mesures, no són capaços de discutir-les, no són capaços ni de
llegir-les, no són capaços de prioritzar-les amb clau de les Illes
Balears i fer una proposta aquí? I ens diuen que no?
Vertaderament, em costa entendre-ho, em costa molt entendre-
ho.

Per tant, insistirem, lamentam que no avancem en propostes
que puguin arribar a tenir un mínim nivell de suport, i no serà
perquè no facem propostes. I n’han anat fent i es van aprovar
per unanimitat, no se n’ha complerta cap, continuarem insistint
i continuarem lluitant aquí per al retall més silenciat de tots, i el
més dur, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ha d’acabar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... el que es fa damunt els aturats d’aquest país. Per tant,
continuarem batallant. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació.

Sí, Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, amb el mateix article que avui ha donat la
paraula a la Sra. Oliver i la va donar abans al Sr. Tadeo per
defensar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Quin cita, senyora ...?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perdoni?

LA SRA. PRESIDENTA:

Quin article?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

76.1. Me l’he de saber de memòria, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és l’obligació.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, doncs farem ara, li demanaré ...

LA SRA. PRESIDENTA:

76.1, sí, digui.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Val, em dóna la paraula?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè m’ha de dir per quina inexactitud i per quin judici de
valor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perquè m’ha esmentat el portaveu del partit ...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, una cosa és una menció. Vostè diu alAlusions. Quina
inexactitud, quin judici de valor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Jo he estat aquí totes les jornades, jo vaig veure com vostè
li donava la paraula al Sr. Tadeo per defensar la seva gestió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li vaig demanar el mateix.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... i a la Sra. Oliver, avui, per defensar la seva gestió. Jo li
deman el mateix, amb el mateix article, 76.1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però, per quina inexactitud?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perquè el Sr. Camps ha fet menció a la gestió de la
Conselleria d’Afers Socials de l’anterior legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, menció o gestió no, ha de ser una inexactitud o un judici
de valor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, doncs el que vostè consideri.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, és vostè que ho demana, vostè ha de saber què demana.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, li deman, Sra. Presidenta, que vostè em digui com li he
de demanar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè considera que ha estat inexacte?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostè hi era present.

LA SRA. PRESIDENTA:

Inexactitud, no és ver? D’acord. Idò té un temps just per a la
seva inexactitud, no pot entrar en el fons de la qüestió, d’acord?,
del debat.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Doncs miri, Sra. Presidenta, rebuig utilitzar la paraula,
moltes gràcies, molt amable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Rebutja. Continuam idò amb la votació. Molt bé.

(Remor de veus)

Passam idò a la vot... Sí, Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, presidenta, era per demanar-li, si és possible, votació
separada dels punts número 5 i número 7.

LA SRA. PRESIDENTA:

Número 5 i número 7? Sí.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Havia demanat a la Sra. Barceló si en el punt número 3 es
podia llevar la paraula “increment”, per donar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Crec que és molt poquet açò. Si afegim que faran alguna
cosa, el que vulgui, li acceptaria, però m’ha de dir alguna cosa
més que la preocupació.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, votarem a favor d’alguns punts, eh?.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Eh?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No votarem en contra de tot, no. Votarem a favor d’alguns
punts, i a més a més demanam si es pot llevar la paraula
“increment”.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure... Un segon. Sr. Camps, a quins punts...?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

És a dir, nosaltres demanam com a esmena in voce que al
punt número 3 es pugui llevar la paraula “increment”, i que
quedi redactat de la següent manera: “El Parlament de les Illes
Balears manifesta la seva preocupació pels treballadors aturats
que no reben cap prestació a la nostra comunitat”.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. I a quins més punts diu vostè que vol demanar
votació separada? Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Demanaríem votació separada dels
punts 1, 3, i després del punt 7 els apartats 1, 3 i 4. Després,
respecte a les esmenes del PSM, que supòs que estan
acceptades..., l’esmena RGE 4997, relativa a economia
submergida i explotació laboral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del punt 7 quin...? Perdó, de l’apartat 7 quins punts em diu?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

1, 3 i 4.

LA SRA. PRESIDENTA:

1, 3 i 4, el 2 no. 1, 3 i 4.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

I una esmena del PSM.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, s’accepta l’esmena del punt 3?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

A l’esmena del punt 3 faria una transacció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò volen un minut per parlar-ne?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, tenen un minut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, en relació amb el punt 3 hem arribat a un acord i el text
seria: “El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació pels treballadors aturats que no reben cap prestació
a la nostra comunitat, i seran objectiu del Pla d’ocupació”.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, després vostès ja passaran el text. Molt bé.

Idò si els pareix podem començar per... Faríem votació
separada i votaríem els punts 1, el 3 una vegada modificat, i
després ja votaríem el punt 5, com ha demanat el Sr. Pastor, i
votaríem després el punt 7, els tres apartats. 

Primer votam, si els pareix, els punts 1 i 3 amb el text
modificat, punts 1 i 3. D’acord? Votam. Votam.

Punts 1 i 3 queden aprovats per assentiment, per unanimitat,
58 vots.

Ara si els pareix podríem votar el punt 5, que el Sr. Pastor
m’ha demanat votació separada. Votam el punt 5. Votam.

Queda rebutjat per 34 vots en contra i 24 vots a favor.

I ara votaríem el punt 7. Podríem fer la votació separada dels
apartats 1, 3 i 4. És així? Punt 7, apartats 1, 3 i 4. Votam.

Per 58 vots a favor queden aprovats per assentiment.

I ara votaríem la resta de punts, d’acord? La resta de punts
i esmena... No. Ara... D’acord, l’esmena entenc que s’aprova
per assentiment. Bé, idò votam l’esmena, ara, ara votam
l’esmena del Grup MÉS, si els pareix. D’acord? Votam
l’esmena del Grup MÉS.

L’esmena queda aprovada per assentiment.
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I ara votam la resta de punts que quedaven pendents de
votació. Sí, Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Perdoni, Sra. Presidenta. Jo entenc que..., és que no sé el
sentit del vot, que s’haurien de votar per separat la resta de
punts del punt número 7, dels altres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Exacte, sí, i havíem de votar també el punt 5, que vostè
havia demanat... El punt 5 ja està votat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Però queden dos punts que no s’han votat, si no ho duc
malament. S’han votat els punts número 1...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens queden per votar el punt 2 i el punt 4, i després els punts
2, 4, el 5, el 6, i del 7 ens queda per votar un punt, un apartat
que seria el segon apartat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Correcte. Aquest jo demanaria que es votàs separat de la
resta; del punt número 7, separat de la resta.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò ara votarem del punt 7 l’apartat segon, seria.
Sí, digui.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sra. Presidenta, de les esmenes del PSM només era una que
nosaltres votàvem a favor; les altres esmenes del PSM no sé si
se sotmetran a votació o no però nosaltres no hi estam
conformes.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

(Remor de veus)

L’esmena que s’ha aprovat del Grup MÉS és l’esmena 4997,
aquesta és la que s’ha votat. La resta s’ha de votar, estan
pendents de votació, d’acord?

Bé, ara, com ha demanat el Sr. Pastor, votarem del punt 7
l’únic apartat que ens quedava per votar, que era el segon
apartat. És així? D’acord.

Votam del punt 7 el segon apartat.

Queda rebutjat per 34 vots en contra i 24 a favor.

I ara si els pareix votam la resta de punts i la resta d’esmenes
que quedaven pendents de votar del Grup MÉS, d’acord?
Votam.

Queden rebutjades per 33 vots en contra i 25 a favor.

IV. Compareixença del conseller d'Economia i
Competitivitat per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 812/12, relativa a Pla
d'ocupació juvenil (Escrit RGE núm. 4357/13, del Grup
Parlamentari Socialista).

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon a la
compareixença del conseller d’Economia i Competitivitat per
tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE 812/12, relativa a Pla d’ocupació juvenil, escrit RGE
4357/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula -intervenció per part del Grup Parlamentari
Socialista- la Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, reiniciam el debat lligat a l’ocupació. 

El mes de febrer del 2012 en el Parlament de les Illes
Balears tots vam aprovar per unanimitat demanar al Govern
presentar de manera urgent un pla d’ocupació juvenil; era dia 17
de febrer del 2012. Avui, ja el mes de maig del 2013, no tenim
un pla d’ocupació de joves a les nostres illes, i ni tan sols no
s’ha començat la negociació dels seus continguts i mesures.
S’han començat, Sr. Conseller, s’han començat els contactes
amb agents socials, amb entitats juvenils de les Illes? S’ha
reunit la Comissió interdepartamental de Joventut i ha parlat
sobre l’atur? Hi ha un calendari d’encontres que ens permetin
constatar aquest avanç i compromís de treballar amb la urgència
necessària sobre l’atur juvenil?

Al llarg d’aquest temps, en aquest any que ha anat
transcorrent, la situació laboral dels joves a les nostres illes ha
empitjorat. La taxa de l’atur juvenil ja ha pujat al 60,97%. Són
28.400 joves a l’atur a les Illes Balears en el primer trimestre de
2013, tres punts més que la mitja de l’atur jove a l’Estat, i quasi
duplica..., duplica la taxa d’atur general de la nostra comunitat
autònoma; per tant és una dada dura. 

Però al costat de la dada d’atur també ens hauríem de mirar
la taxa d’ocupació. Trobam més joves ocupats durant aquest
any?, tampoc, la taxa d’ocupació baixa; en el primer trimestre
del 2013 la taxa d’ocupació dels joves menors de 25 anys és del
17,53%; fa dos anys era del 24,17. És a dir, avui tenim 18.200
joves aturats quan fa dos anys teníem 25.000 joves ocupats. Per
tant què ens trobam? Amb més atur i menys ocupació.
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Si fa més d’un any el Partit Popular també aquí -el discurs
supòs que ha canviat- s’alegrava que tots demanéssim un pla
d’ocupació juvenil, la portaveu del Partit Popular ens demanava
que fos complet, integral, planificat, que donés resposta
específica als diferents grups de joves que avui tenen problemes
a les nostres illes, per una inserció laboral de qualitat, i ens deia:
“...defugint de l’encadenament de contractes temporals que no
fan res més que perllongar la precarietat laboral”. També ens
deia: “...cercant dins les nostres fronteres la solució a aquest
problema i no convidant els joves a anar-se’n a treballar a
Alemanya”; i també ens deia: “Per primera vegada la reforma
laboral té en compte l’atur juvenil amb mesures concretes que
incentiven la contractació dels joves com són els contractes de
formació”. 

La realitat és de més atur, menys ocupació, però també
tenim més precarietat. Tenim una precarietat més gran en la
contractació. La contractació a les Illes Balears, a més a més de
la contractació establerta a la nova per formació, ara els joves
poden anar encadenant contractes formatius dels 16 als 32 anys,
quasi res; basta canviar d’empresa cada tres anys, i si volen
canviar de lloc de feina dins la mateixa empresa ni tan sols açò.
Han vist una precarietat més gran? 

Però també tenim menys protecció per als joves. Hem
comentat les dades del Pla Prepara, que queden fora de tot tipus
de protecció, i també evidentment menys recursos públics per
ajudar als joves a l’atur; la baixada de recursos en polítiques
actives és i té un impacte evidentment claríssim també sobre la
política juvenil.

Per tant és necessària aquí l’acció urgent, l’acció concertada
de mesures de xoc, d’acció estratègica a curt i mig termini
donant respostes des d’aquí, des de les nostres illes, ajustant a
les nostres illes la realitat del problema i per tant les mesures
que hauríem de ser capaços de tirar endavant: una realitat
formativa específica; l’impacte de l’alt abandonament dels
estudis entre els joves que avui tenen entre 18 i 24 anys és
evidentment molt elevat, està quantificat aquest impacte, igual
que (...) el nombre de joves amb un baix nivell d’estudis, també
una xifra evidentment elevadíssima a la nostra comunitat
autònoma, com les dificultats dels joves formats per accedir a
la necessària experiència laboral. Per tant, una realitat formativa
específica i també una realitat específica de les nostres
empreses: l’alta estacionalitat de la nostra economia.

Què tenim en aquest moment en relació amb polítiques de
joves? Les de la comunitat autònoma, evidentment en contra de
tot pronòstic i de tot discurs, com he citat, que havíem de trobar
la solució dins les nostres fronteres, les mesures més
específiques de joves el SOIB les ha lligades a preparar els
treballadors joves i sortir cap a l’exterior a cercar feina; aquestes
sí han estat mesures específiques i molt concretes; i, repetesc, fa
un any el Partit Popular hi estava totalment en contra. I alhora,
repetim, l’Estat ha desenvolupat una part de mesures de la
famosa estratègia de l’emprenedoria i l’ocupació jove, un seguit
de mesures que van lligades al Reial Decret 4/2013, de 22 de
febrer, que són mesures de suport lligades fonamentalment a
incentius i incentius al treball autònom o a l’emprenedoria. I a
més a més aquest mateix reial decret s’inventa encara un
contracte més precari i més cutre, el contracte formatiu a temps
parcial amb vinculació formativa. El Govern tria la figura més
precària com a instrument d’inserció laboral dels joves, un

contracte al 50% que són 90 hores de formació anuals i sense
vinculació al lloc de feina; ni tan sols no necessita vinculació a
una certificació, aquesta formació, i incorpora, evidentment, les
empreses de treball temporal perquè ajudin a fer la
intermediació i els contractes formatius.

Fins aquí és la política que en aquests moments s’ha
desenvolupat per part de l’Estat, incentius i més precarietat per
als contractes formatius des de la reforma laboral, que
encadenen, repetesc, fins als 32 anys contractes de formació; un
nou contracte formatiu a temps parcial, el darrer invent, el més
precari de tots; i després incentius a la contractació, que se’n
duen aquestes dues matèries els incentius i el suport als
autònoms el 40 i el 38% de tot el pressupost del Pla
d’emprenedoria jove.

I deixam una vegada més, i açò és el que ens preocupa,
deixam una vegada més la formació, i ens preocupa perquè
vertaderament els incentius o la política d’incentius fins ara no
ha funcionat. Si miram quina contractació s’ha realitzat, per
exemple, el març del 2013, ens trobam que el conjunt de
contractes incentivats és el 0,7% del total de tots els contractes
fets el mes de març, 157. Si anam a contractes incentivats de
joves el mes de març és el 0,09%, i si passam als contractes
formatius són el 0,3%. És a dir, difícilment tenen una trajectòria
de tenir una bona sortida. Per açò crec que és fonamental
incentivar, i ho deim així de clar, formació. Formació a tots els
nivells, certificacions de professionalitat, compromís de
contractació, programes per als aturats que han abandonat de
forma prematura els estudis per accedir al títol d’Ensenyament
Secundari Obligatori, que l’EPA assenyala que són 26.100 joves
que tenim en aquest sentit i demanam la implicació del
Programa Garantia Jove, un programa citat dins l’estratègia que
no ha desenvolupat, hi ha 1.000 milions d’euros per a Espanya
en sis anys, des del 2014 al 2020, però que per tirar-se endavant
necessitarà de molta concertació amb els agents econòmics i
socials i amb les entitats de joves.

Per tant, més que mai i atenent la necessitat d’adequar totes
aquestes mesures, les més possibles dins l’àmbit de la nostra
comunitat autònoma, creim que és més important que mai tirar
endavant aquest pla d’ocupació juvenil i fer-ho de la manera
més concertada possible. Hi ha tot un ventall d’oportunitats i,
per tant, és fonamental saber-les concretar, estructurar, repetesc,
pactar-les i que ajudin en la seva gestió i participació les entitats
d’aquí, d’aquesta terra, arrelats aquí, ben segur que serà més
fàcil ajudar a empènyer en favor de lluitar contra l’atur dels
joves que és vertaderament un problema de primera magnitud.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del conseller d’Economia i Competitivitat el
Sr. Joaquín García, per un temps de deu minuts.
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EL CONSELLER D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
(Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, bueno empezamos por el
final. Por supuesto todo el diálogo que usted quiera desde hoy
en adelante, creo que estamos tratando un tema muy relevante
e importante y por supuesto creo que estamos abriendo un
camino muy importante para el Plan de ocupación, para mejorar
y ganar al desempleo juvenil y para mejorar y ganar al
desempleo a nivel global que tenemos en nuestras islas. Por lo
tanto, adelante.

Señores diputados, se me solicita mi comparecencia para
que dé cumplimiento a un Plan de ocupación al que nos
comprometimos en este parlamento hace más de un año. Le diré
para empezar que el desempleo juvenil nos preocupa mucho,
por tanto, también nos ocupa. Esta realidad ha sido, es y será
una prioridad absoluta de este gobierno, que todos los jóvenes
que salieron un día del mercado laboral, o que todavía no han
tenido opción de entrar en él, puedan incorporarse al mismo en
el plazo más breve posible, con las mismas garantías y
desarrollar su carrera profesional, familiar y social con la mayor
normalidad. Toda la formación diseñada por el SOIB que usted
ha mencionado nace de las necesidades detectadas en el
mercado de trabajo, a partir de acuerdos alcanzados con los
sectores productivos de nuestras islas. Nace del catálogo de
difícil cobertura, nace de las ocupaciones más demandadas y
nace también de las demandas identificadas por el empresario.

Para poder recibir la formación pertinente, los jóvenes han
pasado por un itinerarios de orientación, donde se les ha
diagnosticado su empleabilidad, sus aptitudes para poder definir
mejor cuál es la formación más adecuada según sus capacidades
y aptitudes. Todo ello dentro de un sistema integral de
intervención, denominado modelo de intervención integral
individualizado. Es por hacer referencia al decreto que antes
usted mencionaba.

A continuación le voy a detallar todas aquellas medidas o
iniciativas concretas y específicas desarrolladas por este
gobierno desde el primer día que se nos trasladó esta
encomienda, es decir, el día que se ganaron las elecciones, en el
ámbito del desarrollo de empleo para nuestros jóvenes. Partimos
de una premisa y es que somos plenamente conscientes de que
los datos del paro registrado y particularmente en el colectivo de
jóvenes, no son los que desearíamos. Un 25% de los jóvenes de
nuestra comunidad de hasta 30 años están en situación de
desempleo, un 25%, paro registrado. El 42,8% de estos jóvenes
no tienen Educación Secundaria Obligatoria. El 28,5% tienen
ESO, el 8,2% bachiller, el 8,5% tiene formación profesional de
grado medio, el 3,3% formación profesional de grado superior
y un 6,6% de jóvenes que cuentan con titulación universitaria.
De estos datos se extrae una conclusión clara, cuanto más
formados están nuestros jóvenes, menos tasa de desempleo
tienen. Esta realidad ha determinado y determinará las lineas
estratégicas de trabajo que estamos ejecutando, las nuevas que
surjan y todas aquellas que sean necesarias. 

Vamos a empezar a detallarlas. Primera iniciativa,
formación dirigida a colectivos de trabajadores desocupados, en
las que el 50% prioriza a jóvenes de hasta 30 años. El 85% de
esta formación va dirigido a obtener el certificado de
profesionalidad, un gran esfuerzo, ámbitos como la hostelería,
la náutica, el comercio, la administración, la energía, el agua,
son alumnos que han pasado por esta formación. Estamos
hablando de una titulación reconocida a nivel nacional que
acredita una cualificación y reconoce la capacitación del joven
para desarrollar un determinado puesto de trabajo. Además, los
certificados llevan módulos de prácticas que posibilitan al joven
realizar prácticas no laborables en un entorno real y así
posibilitar su inserción en la empresa. 

Estos certificados de profesionalidad por otra parte facilitan
el retorno al sistema educativo, ya que los módulos impartidos
quedan homologados dentro de una formación profesional.
Ejemplos, dentro de la formación dentro del ámbito del
emprendedor es la impartición de los certificados de
profesionalidad de creación de microempresas. Conocen el
Programa Icape que se imparte para talleres de autoocupación
y que fomentan el espíritu emprendedor, Plan integral de
impulso a las capacidades emprendedoras. El 15% restante de
este cien por cien de formación conduce a la impartición de
idiomas: alemán, inglés y por primera vez el ruso. Tengo que
adelantar que el Govern ha solicitado al Ministerio de Trabajo
la inclusión en el fichero de especialidades formativas que estos
idiomas ya sean impartidos dentro de los niveles reconocidos
por la Unión Europea, es decir, el A1, el A2, el B1 y el B2. 

Otra convocatoria de formación, y vamos por la segunda,
está dirigida a jóvenes de colectivos vulnerables de exclusión
social. En este caso también se imparten, que es una obsesión,
los certificados de profesionalidad. 

Tercera linea de actuación, talleres de ocupación que ustedes
conocen. Formación con contratos de trabajo, formación dual en
la cual pueden participar jóvenes mayores de 25 años. Estos
talleres llevan formación también de certificado de
profesionalidad, idiomas y especialidades formativas
relacionadas con el proyecto a realizar.

Cuarta iniciativa. Se está impulsando el Decreto 4/2013,
portal único de empleo, convenio marco con el Estado para
mejorar la intermediación. Se está trabajando.

Quinta linea. Se está llevando a cabo la formalización de
convenios con empresa, en referencia al Decreto 1543/2011, de
prácticas no laborables para jóvenes entre 18 y 25 años con
titulación universitaria, formación profesional o certificado de
profesionalidad para que esos jóvenes puedan conseguir una
experiencia laboral relevante y posibilitar la contratación dentro
de esas mismas empresas.

Sexta linea de actuación. La Dirección General de Trabajo
y Salud, mediante convocatoria ha incentivado, está
incentivando e incentivará la contratación de personas jóvenes
de hasta 30 años, en los contratos de formación y aprendizaje de
jóvenes de 16 a 30 años inscritos en demanda de empleo:
contratos en prácticas con personas jóvenes de 18 a 30 años con
titulación universitaria, formación profesional o certificados de
profesionalidad; contratos de relevo o de anticipación de la edad
de jubilación con personas jóvenes de hasta 30 años en situación
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de desempleo o titulares de contrato temporal en la misma
empresa; contratos indefinidos fijos discontinuos para personas
jóvenes de hasta 30 años; y transformación de contratos
temporales en contratos estables indefinidos y fijos
discontinuos. Como ustedes saben, el Govern apuesta por un
modelo de formación profesional que ha resultado ser de gran
éxito en otros países con menor índice de paro juvenil, por
tanto, con resultados y es la formación profesional dual,
formación-empresa. Ello debe de permitir dar un valor añadido
a la formación profesional a nivel de los países europeos,
implicar al sector empresarial, muy importante, acerca de la
importancia de la formación de nuestros jóvenes.

Séptima linea. Dentro de la linea educativa están los
programas denominados PQPI, para los jóvenes de 16 a 18 años
que no han alcanzado la titulación en ESO y se preparan para
poder obtener un certificado de profesionalidad y adquirir las
competencias básicas para poder insertarse en el mercado
laboral o continuar dentro del sistema educativo.

En definitiva y a modo de resumen, cabe subrayar la gran
importancia que tiene para este gobierno la relación formación-
ocupación. A mayor formación más capacidad de encontrar y se
insertarse en el mercado laboral. Como ya hemos apuntado
varias veces, no es posible acabar con el desempleo juvenil sin
ir a la raíz del problema. Tenemos que acabar con las altas tasas
de abandono y fracaso escolar que padecemos en esta
comunidad y en el resto de España. Como podrán comprobar,
las medidas que ya se han puesto en marcha van encaminadas
a una mejora en la orientación, la formación y la intermediación
para conseguir una mayor inserción en el mercado laboral de
nuestros jóvenes, sea cual sea la opción que ellos elijan
libremente, trabajo por cuenta ajena o autoempleo.

Por ello seguiremos trabajando en estas lineas ya anunciadas
y en otras adicionales, para que cada vez un mayor número de
jóvenes de nuestra comunidad puedan acceder al mercado de
trabajo con la mayor prontitud y en las mejores condiciones.
Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Joana Barceló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. Conseller. Molt bé, però ens agradaria com a
mínim concretar alguna cosa més. 

Farem el Pla d’ocupació juvenil amb urgència? Ens ha citat
un seguit de mesures i que és tot allò que en aquest moment està
fent el Govern de les Illes Balears, molt bé. Però farem un Pla
concertat i dialogat amb les entitats juvenils i els agents
econòmics i socials? Tenim un calendari mínim per saber quan
els cridaran per asseure’s i visualitzar l’estratègia que hem tirar
endavant en relació a aquestes mesures que molt bé estableix?,
si hi ha problemes en l’orientació per exemple, l’orientació
laboral està sota mínims, hauria de ser personalitzada, no se’n
fa o se’n fa molt poca. Hi ha poblacions que ni tan sols en tenen,
a Ciutadella per exemple ha desaparegut, supòs que la

consellera ho corregirà prest. En aquest moment has d’anar a
l’altra punta d’illa perquè t’acceptin una visita d’orientació
personalitzada, per què?, perquè s’han reduït més d’un 50%. Per
tant, està molt bé, però hauríem d’establir estratègies més
específiques. 

El suport als emprenedors, molt bé. Per exemple de les
mesures que surten en el famós Pla estatal, hi haurà equips dins
els serveis d’ocupació públics d’assessorament i
acompanyament d’aquests emprenedors? Per exemple, tindrem
açò?, sabrem on? Els incentius -repetesc-, els incentius que és
allà on més recursos hi destinen, no tenim tradició, no
funcionen, ja li he donat les xifres, no les tornaré repetir. Però
no arribam al 0,7% de tots els incentius existents. Els joves són
el 0,03% de tota la contractació només. Hi ha molt poca tradició
en açò, per dir-ho d’alguna manera. I, per tant, si tants de
recursos hem de destinar a açò, al vegada estaria bé destinar-ho
a una altra cosa. Serà difícil modificar aquest contracte a temps
parcial amb continguts formatius, vertaderament és un contracte
cutre, eh?, molt cutre, una cosa molt grossa, però bé ... 

Amb quines empreses farem feina? Tenim -les hi assenyal-,
tenim un munt d’empreses per fer pràctiques no laborals de
turisme fonamentalment, fonamentalment de turisme, perquè de
la resta de sectors hi ha una empresa a Mallorca i una a Eivissa.
La resta cap i prou, la resta tot és activitat turística, per què?
Perquè adequar a la xarxa d’empreses petites de la nostra
comunitat autònoma tal vegada hi hem de fer un poc més de
feina i per tant, és fonamental per açò, a més de tot el llistat
d’actuacions, ser capaços o tenir l’oportunitat de modular-les
aquí. Quina és la realitat del teixit econòmic d’aquí, com podem
facilitar en definitiva un projecte que és bastant estratègic i que
estaria bé que poguéssim implementar, que és el famós projecte
de garantia juvenil, que teòricament ha d’estar en funcionament
el 2014. Hi haurà recursos econòmics? Vostè pot acceptar tirar
endavant avui aquí aquest projecte a Balears des de la
concertació social i amb les entitats juvenils? Podem començar
a fer feina per aquí? Què vol dir tenir orientació i als quatre
mesos d’estar a l’atur o acabar els estudis donar-los una resposta
formativa de contractació? Açò vol dir estructurar i tenir una
suficiència formativa i d’orientació que en aquests moments no
tenim.

Per tant, jo entenc que el conseller fa molt poc que ha pres
possessió, coneix així i tot l’administració, fa dos anys que està
en el Govern de les Illes i li demanaríem que avui mínimament
pogués reafirmar el compromís, no només amb el diàleg de dir
farem un pla de formació jove, començarem el diàleg amb les
entitats juvenils, que vostè sap que van dissoldre precisament
les entitats que treballaven des del Consell de la Joventut,
curiosament, però bé, intentem sumar qualque esforç, però sí li
demanaria compromís perquè aquestes mesures i el llistat de
feines que s’estan fent, com les podem ajustar i donar-los un
nou impuls a la nostra comunitat autònoma, atès que
teòricament hi ha d’haver més recursos, encara que siguin els
lligats a Europa.
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Per tant, demanam aquest compromís, calendari
d’interlocució, i repetim, dubtes que tenim van lligats a aquest
fet de la dimensió de les empreses, de la dificultat de
funcionament dels incentius, de la precarietat de la contractació
en què en aquests moments ens movem i de la manca de
formació i assessorament que també tenim en aquesta comunitat
autònoma, d'orientació. Per tant, creim que des del diàleg
podríem avançar i esperam en el segon torn compromisos per
part del conseller, a qui agraïm evidentment les seves
explicacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contrarèplica ara del conseller d’Economia i Competitivitat
el Sr. Joaquín García. Té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL CONSELLER D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
(Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Barceló, yo le agradezco
profundamente que de alguna forma reconozca que se han
hecho lineas de acción, se han desarrollado políticas de
formación, se han desarrollado durante este periodo actuaciones
enfocadas al tema que nos ocupa. Y además le diré que muchas
de ellas son de nueva aplicación, algo en lo que usted además
está haciendo hincapié y que estamos convencidos de ello y es
más, hemos trabajado en crear el itinerario de orientación. 

No me podrá decir que no conocemos al joven desempleado,
no es verdad. Estos itinerarios lo que han hecho es sacar una
base de datos, un conocimiento del desempleo y a partir de ahí
orientarlos.  Más de 4.500 certificados de profesionalidad van
a salir, por tanto, en hilo al modelo de formación se identifica la
necesidad, se forma y a partir de ahí obtienen un certificado de
profesionalidad, por el cual estamos apostando mucho.

Más actuaciones que realmente son líneas nuevas, que es el
tema de la formación dirigida a los colectivos de trabajadores
desocupados, donde priorizamos el 30% de esta formación a los
menores de 30 años, esto sí que es una prioridad, y se está
trabajando en ello y así se ha desarrollado.

Es nueva también toda la formación en cuanto al tema de
idiomas, incluyendo el ruso, y esta petición que se ha hecho al
Ministerio de Trabajo que antes he expuesto.

Bueno, puede identificar que es un plan de ocupación o
puede identificar que son líneas de actuación, claras y definidas
al desempleo juvenil y a nuestros jóvenes.

Cierto, es cierto, el Plan de ocupación, el Plan de ocupación
del que estamos hablando, se está elaborando, se está haciendo
un diagnóstico interno; evidentemente primero tenemos que
conocer dónde estamos y completarlo, no sólo el juvenil, todo
nuestro desempleo. Y a partir de ahí, evidentemente, identificar
líneas de actuación, como no, en consenso con agentes sociales,
con ustedes, con todos aquéllos que aporten y tengan claro que
el objetivo es desarrollar un proyecto que va a dar esperanza al
desempleo, tanto el juvenil como el no juvenil. Por tanto, creo
que estamos de acuerdo ambos en que vamos a trabajar juntos
y vamos a desarrollar un proyecto que será beneficioso para
toda nuestra comunidad.

Me hace hincapié en el Decreto 4/2013, es que estamos
trabajando sobre él, y además es de abril, vamos a desarrollarlo,
vamos a seguir, está hablando de intermediación. Entonces, es
que es reciente no?, entonces las actuaciones son las que ya
hemos hecho que hemos anticipado, que le he comentado el
itinerario y, por tanto, vamos a desarrollar todas las que sean
necesarias.

Me habla del proyecto de garantía, sí, al final en lo que
estamos de acuerdo es que necesitamos desarrollar un modelo
de ocupación, que lo vamos a consensuar, que vamos a estar
todos de acuerdo y el resultado va a ser el que todos queremos.
Vamos a estar aquí, nos van a ver.

Yo sólo quiero reiterarle unos números o remarcarle,
perdone, unos números que son importantes: se han dedicado
13,5 millones para estas actividades de formación; se han dado
4.800 certificados. Reconozca que se ha trabajado sobre el
desempleo juvenil y reconozca que se han hecho líneas de
actuación. Si quiere detallamos cada una de las actuaciones y
verá como ha tenido su resultado, pero yo creo que este debate
lo podemos tener en otro lugar, porque detallar exactamente y
el despliegue de cada una de ellas, pienso que es entrar en una
situción que no corresponde a esta cámara.

Yo sólo pedirle lo que usted nos ha demostrado hoy, vamos
a trabajar todos juntos, vamos a desarrollar nuestro plan, créame
que es nuestro objetivo, créame que iniciativas para crear
empleo es el objetivo de este gobierno, es el objetivo de esta
conselleria. Crear empleo neto significa incrementar el número
de afiliados; trabajar sobre incrementar el número de afiliados.
Y trasladarle un tema: la movilidad es un hecho, la movilidad es
un hecho, jóvenes que van y jóvenes que vienen, eso enriquece,
eso es cultura y, por tanto, creo que tenemos que observarla,
tenemos que observala, pero evidentemente la movilidad existe
y, por tanto, lo que tenemos que hacer es observarla y apoyarla.

En definitiva, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado en
esta cámara, le agradezco el día de hoy porque para mí es muy
importante, forma parte de la línea estratégica y vamos a estar
juntos en todo esto.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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(El Sr. Vicepresident Primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

V. Proposició no de llei  RGE núm. 6144/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència
sanitària universal.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6144/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència sanitària universal.

Per part del Grup Parlamentari Socialista i per defensar la
proposició no de llei abans esmentada, té la paraula el diputat
Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Avui és un dia trist
perquè parlam d’un home jove que va venir a viure entre
nosaltres, amb l’esperança d’assolir una millor vida de la que
podia tenir a casa seva, però la decisió política del Partit
Popular, de tots vostès, diputats i diputades del Partit Popular,
ara fa un any, de deixar ...

(Remor de veus)

Sr. President, faci el favor d’escoltar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vostè continuï que estic consultant amb la
secretària. Perdoni, continuï.

I preg a la resta que no es facin comentaris quan ell té l’ús
de la paraula. Continuï per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

La decisió del Partit Popular, ara fa un any, de deixar sense
targeta sanitària als immigrants sense recursos té les seves
conseqüències, amb la publicació del Reial Decret Llei 16/2012,
amb l’excusa de la sostenibilitat del sistema sanitari, el Partit
Popular canvia el Sistema Nacional de Salut i ho ha fet tot sol,
sense consens ni diàleg, sense suport de cap grup parlamentari.
Així, la sanitat ja no és universal, ja no és gratuïta i ja no és
pública, un sistema que tenia equitat i solidaritat, on cada
persona pagava en funció del que té, però rep en funció del que
necessita, ja no hi ha universalització en l’atenció, han canviat
el concepte, abans era un dret associat a la condició de ciutadà
i de residència, ara d’assegurat o beneficiari.

Vostès sabien que l’exclusió té efectes secundaris i en
qüestió de salut pot arribar molt lluny. Per a vostès aquestes
persones no existeixen, han desaparegut, tenen por a l’autoritat,
a la policia i són elements que provoquen uns fets durs,
aconsegueixen que no vagin als centres sanitaris i quan hi van
hi van malament en salut, pitjor els trobam. Mai no se’ls ha
aplicat polítiques de prevenció i de protecció de la salut, i així
anam generant borses de població fora de control de la salut
pública, especialment dins les malalties infectocontagioses.

Tothom s’hi va oposar, colAlegis professionals, sindicats,
societats científiques, conducta exemplar de milers de
professionals sanitaris que són aquests que han fet objecció de
consciència, són els vertaders sentinelles socials i els que saben
que cada dia la crisi econòmica demana cita a les seves
consultes, en forma de persones i problemes de salut. Un
sistema nacional de salut no pot regir-se per criteris només
econòmics i mercantils, un país, senyors i senyores diputades,
un país civilitzat no pot tolerar borses de població fora del
control sanitari.

I no hi ha estalvi, hi ha negació d’atenció. I aquest és el camí
del Partit Popular, la salut ja no és un dret dels ciutadans, només
per a aquell que cotitza amb pagaments, reducció de cartera de
serveis, pèrdua de qualitat assistencial. Absolutament decebedor
és conèixer l’actitud de la Sra. Castro, del Sr. Mesquida i del Sr.
Sansaloni en el Consell Interterritorial de Salut, cap paraula, cap
silenci, espectacular, les actes són molt clares: se’ls va dir que
vulneraven l’article 43 de la Constitució Espanyola i el nostre
25.1 de l’Estatut, vostè, Sr. Sansaloni, té una obligació
estatutària i per tant és còmplice de com l’Estat trepitja el nostre
Estatut d’Autonomia. Així ho varen entendre altres comunitats
autònomes, Andalusia, País Basc, Catalunya, Canàries, Astúries
i fins i tot Galícia, s’hi oposaren i han creat maneres perquè
aquestes persones puguin ser ateses.

Hi ha una interlocutòria del Tribunal Constitucional del
desembre de l’any passat i ho diu ben clarament: davant d’un
presumpte estalvi econòmic, que l’Estat va ser incapaç de
demostrar, primer ve la salut individual i la salut colAlectiva i
anomena específicament les malalties infectocontagioses.
Vostès ignoren que són milers les situacions i casos on és
necessari donar atenció mèdica no urgent, però que és essencial
per a la salut i la vida, podríem parlar de persones que tenen una
cardiopatia congènita, una diabetis, una hipertensió o moltes
altres coses, o càncer, per exemple, veuen el seu futur
condicionat per aquesta sanitària insana del Partit Popular.

Vostès, diputats i diputades del Partit Popular, submissió
absoluta al Partit Popular i moltes vegades han votat en contra
que aquestes persones poguessin tenir atenció sanitària, han
dibuixat una línia d’exclusió i de facturació, conceptes
econòmics per damunt dels sanitaris. Establiren uns criteris i
després han fet que les persones no els puguin gaudir, fan la
norma i la incompleixen; se’n recorden de la Comissió de Salut
de què parlava el Sr. Mesquida? No existeix, han fet una política
fosca, d’amagar i negar informació; 77 preguntes li vàrem fer,
Sr. Sansaloni, sobre els criteris, sap quantes n’ha contestades?
Cap ni una, perquè no vol escriure, perquè això el compromet.
Denúncies al Parlament, al despatx del president, al seu despatx,
quatre dies després, Sr. Sansaloni, va morir el Sr. Alpha Pam. 
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Podríem parlar de per què un sistema sanitari, quan es
detecten dos nins, la mateixa comunitat senegalesa, amb els
professionals de Can Picafort, localitzen aquesta persona,
l’atenen, l’atenen fora del seu horari, perquè es varen rebelAlar
i es varen fer objectors de consciència. Quan l’envien a Inca, ni
una radiografia, i sabien que era un contacte d’una tuberculosi;
sense diagnòstic i sense tractament, com en el segle XIX, mor
tot sol d’una hemorràgia pulmonar massiva, per una tuberculosi,
Sr. Sansaloni, diagnosticada a la seva autòpsia. Sembla mentida,
però som en el segle XXI.

Durant dos mesos la conselleria ha estat incapaç de
localitzar aquest senyor, encara que ell va donar les seves dades
personals.

Política sanitària del Partit Popular, està molt clar, els
doblers per damunt la salut dels ciutadans. Moltes coses han
passat, però vostès saben que poca cosa ha fet la Conselleria de
Salut, ha creat unes condicions i fins i tot ha estat incapaç de
localitzar una persona que els havia donat les seves dades
personals. Ara una persona és morta i 14 ja estan en tractament
de químioprofilaxis secundària per la seva tuberculosi, perquè
s’han infectat.

El Partit Popular ha tornar enrera amb aquesta política
sanitària que exclou, nega i posa en perill la salut individual i
colAlectiva d’una part important de la nostra societat.

A la nostra proposició no de llei demanam que el Partit
Popular de les Illes Balears torni enrera i reprengui el camí de
la universalització en l’atenció sanitària dels ciutadans que
viuen a les nostres Illes Balears, que és el que diu l’article 25.1
de l’Estatut d’Autonomia, que, vostè, Sr. Sansaloni, i el Partit
Popular han estat incapaços de defensar davant l’Estat, com sí
que han fet altres comunitats autònomes.

Per això li exigim que el Govern implementi una norma que
doni i garanteixi la universalització de l’atenció sanitària; que
doni una targeta sanitària i que doni compliment al nostre
Estatut d’Autonomia. També li demanam que avaluï l’impacte
en salut que ha tengut aquest reial decret.

Per això, nosaltres també assumim les esmenes que el Grup
MÉS ha presentat i les assumim com a pròpies; està bé
lamentar-se, està bé estar indignat, però el desig és que fets
succeïts com el del Sr. Alpha Pam no tornin passar. Per això
recollim la demanda necessària de restablir, entre d’altres coses,
els serveis de mediació cultural, imprescindibles per donar una
assistència sanitària de qualitat.

I per això li demanam al president de les Illes Balears,
absent, que cessi l’actual conseller de Salut; sabem que vostè no
dimitirà, sabem que ha mogut moltes cadires per arribar a la
conselleria, però la gravetat dels fets succeïts, per l’ocultació
d’informació, per les mentides repetides, per ignorar
voluntàriament la informació que rebia, per no garantir la salut
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears la seva política
sanitària posa en perill la salut del conjunt de ciutadans, parlem
de llistes d’espera o parlem d’exclusió sanitària dels ciutadans.

El Partit Popular va prendre una decisió política, amb un
conseller, el Sr. Sansaloni, i el que ha passat és que un
immigrant sense papers, una persona pobra i amb un decret
cruel del Partit Popular han creat unes condicions perquè el Sr.
Alpha Pam, que va venir a ca nostra per tenir una esperança de
vida, morís, i tot és per una decisió política, que mereix i
necessita una responsabilitat política.
 

Sr. Sansaloni, crec que el més sensat és que se’n vagi i no
torni. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicenç, gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup
Parlamentari MÉS, s’hi mantenen les esmenes 5000, 5001, 5002
i 5003, i per defensar-les té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Avui es produeix
en aquesta cambra el debat sobre la universalització de la
sanitat, efectivament, el reial decret romp aquesta
universalització des d’octubre del 2011 que havíem aconseguit
des de l’any 77 amb la Constitució, i de fet és el propi Tribunal
Constitucional qui ho reconeix quan diu, a contestació o a
resposta del debat que es produïa en el País Basc, a veure si els
immigrants podien mantenir la targeta sanitària que el Govern
del Partit Popular de l’Estat espanyol va impugnar, un dels
arguments que expliquen els advocats de l’Estat al Tribunal
Constitucional, diu que, efectivament, som davant una
modificació important del sistema sanitari, que es canvia, diu
textualment: “vendría dada, básicamente, porque modifica la
condición de beneficiario de la asistencia sanitaria con cargo
a fondos públicos prevista por la norma estatal, pasando de
ciudadano a beneficiario.” Vull dir que el propi Govern de
l’Estat reconeix que deixa de ser universal, ja no és perquè ets
un ciutadà sinó perquè has de ser un beneficiari, i explica qui
són els beneficiaris.

Però en el Partit Popular d’aquesta terra sempre hi ha hagut
la voluntat d’excloure els immigrants irregulars, sempre. Una de
les primeres accions que va fer la Sra. Castro, la primera
consellera de Salut, va ser modificar, o intentar modificar,
perquè no ho va fer mitjançant modificació del decret, sinó a
través d’ordre, afortunadament, d’una reglamentació que teníem
a la nostra comunitat autònoma que deia que una persona en
situació d’irregularitat bastava un informe social per justificar
que no tenia ingressos i per tant se li hauria de donar la targeta
sanitària, se’n recorden. Ho varen modificar, ho va haver de
tornar enrera, ho va haver de tornar enrera, perquè el que es
pretenia és que en el país d’origen se li donàs un certificat
d’Hisenda que no tenia bens, que no tenia patrimoni, això va ser
la primera mesura que va prendre el Partit Popular. Per tant,
sempre hi ha hagut aquesta voluntat d’excloure.
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Després es va introduir la targeta sanitària de pagament, se’n
recorden de la targeta sanitària? Això estava fins divendres en
els centres de salut, en els hospitals, i deia: “Las personas que
dispongan de tarjeta sanitaria inteligente, incorpora
fotografía, no será necesario mostrar el documento oficial de
identidad, el resto habrá de ser facturado.” Segon intent, segon
intent que el colAlectiu d’immigrants irregulars no poguessin
anar als centres de salut, si no podien pagar la targeta sanitària
no se’ls atendria.

Targeta intelAligent que, per cert, pagam tots els ciutadans
d’aquesta illa i que no la tenim, som el 2013. Això va ser el 23
de desembre del 2011 es va enviar aquesta circular, 2013, això
és l’excelAlent gestió d’aquest govern.

Però aquest debat que tenim ara no és la primera vegada que
el tenim, no és la primera vegada, per part del Grup MÉS se’n
van presentar un parell de proposicions no de llei en aquest
sentit, rebutjant el reial decret, es va debatre en el maig del
2012, intentant, demanant garantir l’assistència sanitària pública
per a tots els ciutadans de la nostra comunitat autònoma, es va
debatre l’octubre del 2013. Es va avisar que el sistema
administratiu i que el sistema informàtic dels centres de salut i,
especialment, dels hospitals expulsava els ciutadans irregulars,
ho deia Metges del Món, era una informació que tenien els
grups parlamentaris, els del Partit Popular també, que havia
enviat al Govern, que explicava com aquest sistema
administratiu i informàtic expulsava, perquè ells són metges,
són metges del servei sanitari públic i ho veien. Es va fer una
PNL per demanar al Govern que ho canviàs. També el Partit
Popular hi va votar en contra.

Es va demanar suport del Parlament a l’objecció de
consciència dels metges, i s’hi va votar en contra. El Partit
Popular està d’acord i dóna suport als metges que fan objecció
de consciència perquè no volen aplicar una operació que suposa
una interrupció voluntària de l’embaràs, i es respecta, i fantàstic,
i en canvi un metge que vol atendre una persona viva, amb nom
i llinatges, amb història, el Partit Popular no li dóna suport.

Però vàrem insistir. Quan va sortir la interlocutòria del
Tribunal Constitucional vàrem tornar a demanar que per favor
s’ho repensassin. Sempre ha votat en contra el Partit Popular.
Estava avisat, sabia que passaria. Sempre hi ha votat en contra
el Partit Popular. I això és una decisió que vostès volen
mantenir, vostè vol mantenir, Sr. Sansaloni. El País Basc atén
de forma normalitzada; Andalusia, Astúries, Galícia, Catalunya,
Canàries, i vostès no volen. 

Avui a la meva pregunta vostè no ha pogut contestar, perquè
vostè hagués hagut de dir “perquè ens dóna la gana”, perquè
tenen l’Estatut d’Autonomia que diu a l’article 25 que la sanitat
és universal, perquè tenen exemples d’altres governs de
comunitats autònomes, perquè tenen la força que dóna el
Tribunal Constitucional, que els diu que poden mantenir les
targetes sanitàries, que no atempta contra la Constitució, que el
que atempta contra la Constitució és no donar targeta sanitària
a tothom, no donar accés a tothom, i vostè m’havia de dir
“perquè no ens dóna la gana”.

Nosaltres demanam que canviï, que doni targeta sanitària,
que no s’estalvien res, que tendrà, tendrem, tendrem més
desgràcies com la que ha passat. Tornin les targetes sanitàries.
Això és fonamental i vostès no volen entrar en aquest debat.

I la mort del Sr. Pam, cregui’m, un exemple de tot aquest
despropòsit. Sí, sí, és un exemple de tot aquest despropòsit. Sí.
Si aquest senyor hagués tengut targeta sanitària se li haguessin
fet les plaques; se li haguessin fet les plaques perquè no se li
hagués demanat “té vostè targeta sanitària?”, “vol vostè pagar
una ordre de pagament?”, i ell va dir que no, perquè ja n’havia
pagades dues, ja n’havia firmades dues i no tenia tants de
doblers. O perquè va ser pobre, perquè efectivament si hagués
pogut pagar les plaques ara seria..., no sabem si seria viu però
hagués estat atès. Això és un despropòsit. És el primer mort que
tenim a les nostra comunitat autònoma detectat per aquest reial
decret, i vostès continuen defensant que no fa falta tornar les
targetes sanitàries a aquestes persones. 

Em vol dir què estalvia, Sr. Sansaloni?, quins doblers
estalvia?, perquè el Tribunal Constitucional li diu que no ho ha
pogut argumentar; tot l’aparell de l’Estat no ha pogut
argumentar què s’estalvien al no donar targeta sanitària a
aquestes persones, i vostès hi insisteixen. Què s’estalvien? Res!,
molt poc. És pura ideologia. No hi ha res per estalviar.

Per tant nosaltres defensam o donam suport a totes les
proposicions no de llei que ha proposat..., cada un dels punts
que ha proposat el Partit Socialista, i a més a més defensar i
esperam que avui el Parlament lamenti profundament la mort
del Sr. Alpha Pam, mort a casa seva de tuberculosi, manifestar
la seva indignació, perquè no només ens hem de lamentar, i
demanar a la conselleria que modifiqui tot el que sigui necessari
perquè això no torni a succeir.

També demanam que pensam que la millor garantia possible
sanitària, tant pública com individual, és que tots els ciutadans
i totes les ciutadanes rebin el mateix tracte, rebin el mateix
tracte tots, des d’atenció primària a atenció hospitalària, passant
per l’atenció especialitzada, que rebin el mateix tracte. I això
significa que se’ls apliqui la mateixa normativa, des de la
targeta sanitària fins que es produeixi una alta a un hospital de
la nostra comunitat autònoma. 

I després demanam el cessament del Sr. Sansaloni, i
demanam el cessament del Sr. Sansaloni per diversos motius. El
primer de tots, perquè aquest fet tan dramàtic no pot quedar així,
no pot quedar en una investigació. Vostè és responsable del que
ha passat a la sanitat pública, passiu o actiu, però és
responsable. Vostè no ha sortit, no ha estat capaç de sortir per
iniciativa pròpia a explicar el que havia passat, ha hagut de ser
a compareixença o a petició de l’oposició. Vostè, això, ho sabia
de feia estona; nosaltres ens en vàrem assabentar fa una setmana
però vostè ho sabia; el 27 de març se li varen ensenyar les
mateixes factures, les mateixes factures, en el despatx del Sr.
President, les mateixes factures que demostraven que als
immigrants se’ls està cobrant, fins i tot a una nina de tres anys,
i vostè no va fer res, no va fer res. No va fer res, res i res, perquè
del 27 fins al dia 9 d’aquest mes s’ha pagat, i vostè, quan això
va sortir als mitjans de comunicació, reacciona, i envia una carta
clara: “deixin de cobrar”, però mentrestant vostè, 27 de març,
“si pic evitar d’enviar aquesta ordre...” Les mateixes, les
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mateixes, i vostè actua quan surten publicades. Per tant vostè ha
estat un irresponsable i vostè mereix el cessament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Popular per fixar la
posició. Té la paraula la Sra. María José Bauzá per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Para debatir este tema lo
primero que hay que hacer es hacer memoria de donde venimos.

Ustedes me hablan en su proposición que con la reforma se
produce un cambio de modelo, y que hasta ahora la sanidad era
universal, pública y gratuita, y yo les digo que no es cierto, y
además que durante sus ocho años de gobierno socialista
ustedes eran plenamente conscientes de que no era así, y como
sé que me van a decir que es mentira se lo voy a demostrar.

¿Saben qué es esto? Se lo voy a decir. Es un informe del año
2005 sobre la universalización de la atención sanitaria en
España encargado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social del Sr. Zapatero a la Fundación Alternativas, sí, esa que
dicen que no está vinculada al PSOE y que tiene como patronos
al Sr. Rodríguez Zapatero y a Felipe González.

(Remor de veus)

Y les voy a leer alguna de las cosas que dice este informe.
Hay un apartado muy interesante donde se habla de las
paradojas que supone que haya ciudadanos que están fuera de
la asistencia sanitaria pública en un sistema financiado por
impuestos. Pero iré directamente a cuáles son las conclusiones
del informe. Concluye diciendo que el Sistema Nacional de
Salud en el año 2005 no es un sistema universal a pesar de que
aparentemente se entiende que sí lo es, y, lo más importante,
que se considera imprescindible definir claramente la condición
de asegurado. Ésta era la realidad de su asistencia sanitaria
universal. Por cierto, el Estatuto de Autonomía ya estaba en
vigor en aquel entonces.

Como a lo mejor todavía me dirán que es mentira, fíjense si
será verdad que en el Congreso de los Diputados, durante los
años de legislatura socialista, se han aprobado varias
proposiciones no de ley a instancia de varios partidos, entre
ellos el Partido Popular, solicitando e instando al gobierno del
Sr. Rodríguez Zapatero a que hubiera una asistencia sanitaria
universal para todos los españoles. 

Como seguramente me seguirán diciendo que es mentira y
que me invento todo lo que digo, me he traído unas noticias de
sus años de gobierno referidas a este tema. 19 de diciembre de
2008: “La sanidad deja fuera a 200.000 personas”, y añade: “La
sanidad pública sólo es universal sobre el papel, más de 200.000
personas no gozan de ese derecho recogido por la Ley general
de sanidad. Pagan sus impuestos, con los que se financia la
sanidad, pero ni siquiera tienen un médico..., pero si quieren un
médico tienen que pagarlo”. Y para que no me digan que me lo
invento les enseñaré unas cuantas más. “Uno de cada tres
españoles (...) asistencia sanitaria pública (...)”, 2008. “Disfrute
de lo que votó, el Gobierno le deja sin asistencia sanitaria”.
Tengo incluso alguno de El País, que muy sospechoso de ser
del PP no es: “¿Pero la sanidad no era universal?”

Como ven en pleno 2011 y tras ocho años de gobierno
socialista había españoles sin asistencia sanitaria, entre ellos los
parados de larga duración. Por cierto, ni un sólo
posicionamiento del gobierno del pacto. Sí, señores, hasta enero
de 2012 en España los parados de larga duración al dejar de
cotizar perdían la asistencia sanitaria, ocho años de gobierno
socialista sin dar una solución a este tema; gente que se había
quedado sin nada, además perdía su asistencia sanitaria.

(Remor de veus)

Y ahora ustedes me dirán que al final de la legislatura
aprobaron la Ley de salud pública, que extendía la asistencia
sanitaria a los parados. Pero esa ley ni siquiera generalizaba la
asistencia a todos los españoles. Esa misma ley decía que la
extensión del derecho a la asistencia sanitaria se realizará para
determinados colectivos en función de la evolución de las
cuentas públicas. Ustedes condicionaban la universalidad a la
situación económica, sí señores.

(Més remor de veus)

Por cierto que está claro que si hubieran seguido gobernando
ustedes me temo que sin asistencia se hubiera quedado todo el
mundo.

Al contrario que ustedes el gobierno del Partido Popular con
este real decreto da un paso más hacia la universalización, ahora
cada ciudadano es sujeto del derecho a la asistencia sanitaria por
si mismo, sin dependencias de la situación económica. Ése es el
gran avance de esta norma hacia la universalización, tantas
veces nombrada y nunca solucionada por ustedes. Con nuestra
reforma se pone fin a ese vacío legal que suponía que muchos
españoles todavía hoy no estuvieran cubiertos por la asistencia
sanitaria pública.

Esto permite, además, que muchos españoles que nunca
habían cotizado dejen de tener que ser beneficiarios de otros
para tener asistencia sanitaria y puedan ser titulares de una
tarjeta individual. Es el caso de los mayores de 26 años o, más
grave aún, el caso de las divorciadas y los divorciados que
nunca habían trabajado, que debían seguir siendo beneficiarios
de sus exmaridos para tener asistencia sanitaria.

(Remor de veus)
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¡Fíjense ustedes! Esto pasaba en la España..., antes de la
reforma del Partido Popular.

(Més remor de veus)

Con esta regulación, Sra. Santiago...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Con esta regulación, colectivos que hasta ahora quedaban
fuera del sistema nacional, como ingenieros, arquitectos,
abogados, algunos funcionarios, algunos de ellos especialmente
afectados por la crisis, quedan ahora incorporados.

Con este real decreto el derecho de todos los españoles
queda garantizado, porque como han visto hasta ahora en
España a los españoles se les exigía ser cotizantes de la
Seguridad Social, mientras que a los ciudadanos de cualquier
otra parte del mundo sólo les bastaba empadronarse. Es así, Sra.
Santiago.

Ustedes olvidaron a los españoles que no tenían derecho a
la asistencia sanitaria; ahora con la reforma ya está solucionado.
Ustedes olvidaron a los parados de larga duración, que además
de perder la tarjeta debían pagar el 40% de sus medicamentos;
ahora con la reforma ya está solucionado. Gracias a este real
decreto más de 1,5 millones de familias en las que ninguno de
sus miembros recibe ningún ingreso y que hasta ahora tenían
que pagar el 40% de sus medicamentos no van a pagar nada, esa
es la realidad, esto sí que es un hecho histórico en la justicia
social, les guste o no les guste.

(Alguns aplaudiments)

Con este real decreto se soluciona también la falta de
adaptación a la normativa europea, que ha provocado el llamado
turismo sanitario. Gracias al sistema teníamos extranjeros
pertenecientes a otros países comunitarios o países con
convenios bilaterales, o incluso con seguros privados, que
recibían asistencia sanitaria a costa de la sanidad española
cuando debían hacerse cargo sus países. Con esta norma lo que
hacemos es al menos establecer que los extranjeros tengan por
lo menos las mismas condiciones que los españoles y que
además son las mismas condiciones que a los españoles les
exigen en el extranjero. En España se ha llegado hasta el punto
de que personas europeas se sacaban la tarjeta española y
después eran asistidos en sus países con cargo a la asistencia
sanitaria pública.

Por eso debemos distinguir entre tarjeta sanitaria y asistencia
sanitaria, porque la tarjeta sanitaria, además de garantizar la
asistencia en España, otorga derechos más allá de nuestras
fronteras, da derecho a tener una tarjeta europea y con ello tener
asistencia en toda Europa con cargo a la sanidad española. El
derecho a la tarjeta es una cosa y el derecho a la asistencia es
otra, y por eso este real decreto a aquellas personas que no
tienen tarjeta les garantiza la asistencia sanitaria urgente y
gratuita, asistencia que se prestará en los centros de salud y en
los hospitales hasta el alta médica. Se garantiza la asistencia a

las embarazadas durante el embarazo, parto y postparto; a los
menores de 18 años en las mismas condiciones que los
españoles; a las personas solicitantes de protección
internacional; a las personas víctimas de trata de seres humanos.
I en Baleares, además, a todas aquellas personas con alguna
patología de salud pública, a las que por cierto el Ib-salut les
facilita los medicamentos a su cargo. También se trata a las
personas con alguna enfermedad de salud mental grave.

Ningún médico en esta comunidad, y repito, ningún médico
en esta comunidad tiene la directriz de no atender a alguien por
estar en situación irregular, y así lo manifestaron públicamente
tanto el Sindicato Médico como el Colegio de Médicos. 

Miren, lo fundamental es que los ciudadanos que se
encuentran en esta situación estén bien informados de sus
derechos, y en este sentido ya hubo una reunión entre la
Dirección General de Cooperación, el Ib-salut y varios
embajadores de países extracomunitarios, que acabó con un
díptico que ya está en los centros de salud informando a estas
personas de sus derechos. Hay que insistir en que estas personas
sepan cuáles son sus derechos, y quiero destacar la labor
fundamental de los mediadores culturales en este tema. Por
cierto, Sra. Santiago, para su información, el servicio de
mediadores culturales sigue funcionando en esta comunidad; me
temo que su información no está actualizada.

Miren, yo les aseguro a ustedes que ustedes no lamentan
más que yo ni que este gobierno la muerte del Sr. Alpha Pam,
y no les voy a permitir que hagan falsas acusaciones y que
hagan un uso interesado de la muerte de una persona.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Ustedes saben perfectamente que a este señor no se le negó
la asistencia sanitaria y que fue atendido tanto en el centro de
salud como en el hospital, saben perfectamente que una vez
activado el protocolo de la Dirección General de Salud Pública
se intentó localizar a esta persona en tres ocasiones, que se ha
tratado a 22 personas del entorno de esta persona precisamente
por este protocolo de salud pública. Lejos de negarle la
asistencia la conselleria le estaba buscando activamente. A lo
mejor algo tendrán que ver ustedes con estas desinformaciones
que dan en la prensa.

Con estos temas no se puede hacer demagogia, porque es
precisamente esto lo que está creando confusión entre los
ciudadanos. Yo creo que son otros los que deberían dimitir en
estos casos. Algunos de los aquí presentes se empeñan en
apropiarse del patrimonio de la sensibilidad social; pues bien, la
responsabilidad y la sensibilidad es haber tomado medidas
duras, pero sin duda imprescindibles para salvar un sistema que
ustedes dejaron en quiebra. Responsabilidad y sensibilidad es
poder explicar sin tapujos que un país no puede disponer de más
bienestar que aquel que puede pagar. Responsabilidad y
sensibilidad es demostrar que no se puede tener un sistema de
bienestar a crédito, porque la mejor garantía del estado del
bienestar precisamente sigue siendo una buena gestión.
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Señores, seamos serios y rigurosos. No tratemos de asustar
a los ciudadanos, sumemos todos un esfuerzo para llegar a lo
mejor para los ciudadanos. Yo creo que son momentos de dar la
talla política y sería bueno que lo hiciéramos. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula pel grup presentant, el Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diuen que no hay más ciego que
el que no quiere ver.

(Remor de veus)

I si vostès no volen veure quina és la realitat a la nostra
comunitat autònoma és perquè no volen. El Sr. Alpha Pam
l’anterior legislatura hagués tengut targeta sanitària. Ningú no
li demanava el que vostès estan fent. És veritat que faltava un
grup petit d’espanyols que quedaven exclosos, però no ha dit
que qui va fer la llei va ser el govern del Sr. Zapatero; oi que no
han escoltat que ho hagi dit? Ho ha amagat, ho ha amagat.

(Més remor de veus)

Podríem parlar de moltes coses. Per què vostè prima donar
3,5 milions als que tenen per pagar una assegurança sanitària
privada? Per què es queda amb els doblers dels pensionistes?
Per què li diuen eliminar persones, els 1.100 professionals
sanitaris que ja no hi són? I d’això tantes i tantes altres coses. 

Però avui no toca, això, avui toca parlar d’una decisió
política de tots i cadascun de vostès que es resumeix molt
clarament: excloure de l’atenció sanitària ciutadans de les Illes
Balears. Fan uns criteris que són els primers a no complir, creen
un marc on les persones que acudeixen a determinats llocs són
rebutjades, i tothom els va avisar. Ho sabien. Aquí en el
Parlament ho han votat moltes vegades, en el despatx del
president; en el despatx del Sr. Sansaloni ja li ho he dit, dia 17
d’abril d’enguany, quatre dies abans de la mort del Sr. Alpha
Pam. Aquí mateix, jo aquí, dia 19 de març li vaig dir: “on són
aquest 50% de casos de tuberculosi que no han diagnosticat?, on
són?”; al carrer, i vostè no ha fet res.

Ja ho hem comentat, Tribunal Constitucional: no hi ha
estalvi econòmic. Primer, prevenció i protecció de la salut, ho
diu el nostre Estatut d’Autonomia. Castro, Mesquida i Sansaloni
no han defensat l’Estatut d’Autonomia. Avui fins i tot han fet
dir una mentida al president, l’Estatut diu “prevenció i protecció
de la salut per als ciutadans de les Illes Balears mitjançant un
servei sanitari públic i universal”, és que el Sr. Alpha Pam va
tenir prevenció i protecció de la salut, és que vostè ho
garanteix? 

Sap vostè què és prevenció i protecció de la salut? No ho
sap, no ho sap, és que no ho sap, ho sabien i ho saben, i vostè va
decidir no fer res, ni compliren criteris ni varen crear una
comissió de salut pública, aquesta que ara la Sra. Diputada ens
deia que li donaven tractament, quin tractament varen donar al
Sr. Alpha Pam si varen ser incapaços de diagnosticar-lo? I va
ser ell qui va anar al centre de salut i varen ser els professionals
els que es varen revelar davant aquest reial decret seu i ells
varen decidir que els atenien fora d’horari i varen ser renyats pel
director general d’ibsalut...

(Remor de veus)

... i malgrat això ho varen fer i han aconseguit que totes aquestes
persones no vagin al Servei de Salut i quan hi van, compromís
de pagament. 

Divendres, dia 10 de maig del 2013, varen enviar una nota,
per què envia una nota en què diu “fora fulls”?, fora fulls!, per
què?, perquè sap que es feia. Per què no contesta les preguntes
parlamentàries? Per què no dóna la documentació? Per què
s’amaga?, perquè queda escrit, perquè queda escrit!, i això és el
que vostè no ha volgut fer.

Varen ser els professionals els que varen objectar i vostès els
varen renyar, fora d’horari, i són ells els que el va anar a cercar
i ell, el Sr. Alpha Pam, qui va anar a rebre les... i quan va anar
a l’hospital el varen rebutjar, està tot documentat, ja li ho he
mostrat. 

No importa que faci cap investigació, està feta, una, una
decisió política del Partit Popular, un reial decret que canvia les
condicions d’assistència sanitària, que exclou ciutadans i un
criteri que vostès mateixos vulneren, actituds coercitives al
servei d’admissió, segons les seves normes. Per què demanen
comprovants de pagament a persones que no tenen doblers? Es
pensa que això no és coercitiu? Vostè no ha estat en aquesta
situació.

Per què no han creat la comissió de salut pública? Per què
no donen prevenció i protecció de la salut als ciutadans com diu
l’Estatut d’Autonomia, llei bàsica d’aquest país i norma bàsica
de la nostra comunitat autònoma?

Aixequi el cap i miri una mica, deixi de jugar amb la
maquineta...Escolti!, miri! 

(Remor de veus)

Han creat un marc legal...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs...
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EL SR. THOMÀS I MULET:

...han creat unes condicions perquè aquestes coses...

LA SRA. PRESIDENTA:

...faci la seva intervenció sense dirigir-se a ningú, per favor.
Faci la seva intervenció sense dirigir-se a ningú, per favor.

(Continua la remor de veus)

Continuï, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ho sabien i no va fer res. Li ho tornaré repetir, li ho hem dit
avui matí, un pobre jove va morir d’una malaltia infecciosa,
d’evolució lenta i progressiva, incapaç de diagnosticar-lo i
tractar-lo, i avui 14 persones ja reben tractament. Li ho he dit i
li ho va dir el Tribunal Constitucional, l’Estat va ser incapaç de
demostrar que hi havia estalvi, que primer era la salut individual
i la salut colAlectiva sobretot per a malalties infectocontagioses.
Vostè ho ha obviat. 

Li ho tornaré dir, perquè vostès li ha posat preu, sap què
cobra el Servei de Salut per una radiografia?, 23 euros. Sap què
val el tractament de sis mesos d’una tuberculosi?, 1,4 euros
dia/preu/venda públic. Sumi el que val la radiografia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i el tractament i veurà què és el que vostè avui s’endú de dieta
per estar segut aquí. Per tant, Sr. Sansaloni, dimiteixi i no torni.

(Remor de veus)

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci. Silenci, per favor.

Procedim a la votació. Procedim a la votació. Votam.

Queda rebutjat per 30 vots en contra i 24 a favor.

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