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(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. PRESIDENTA:

...debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 5539/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Conservatori Superior de Música.

Primera pregunta RGE núm. 5539/13, relativa a
Conservatori Superior de Música que formula el diputat Sr.
Lluís Maicas i Socias del Grup Parlamentari Socialista. 

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia. Sra. Consellera d’Educació, Cultura i Universitats,
obeeixen les mesures que ha engegat a l’aniquilació progressiva
del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears?

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):

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. No,
totalment el contrari. Les mesures iniciades per aquesta
conselleria obeeixen al rescat i al manteniment del Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. De fet, es va
confirmar la setmana passada la fusió del Conservatori amb
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

Per tant, no entenem aquest temor i a què respon aquesta
pregunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sr. Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies. Sra. Consellera, li he de confessar un plagi,
l’expressió “aniquilació progressiva” no em pertany a mi, sinó
a grup de docents que preocupats pel seu futur i pel futur del
Conservatori, em feren arribar les seves consideracions. Hauria
pogut fer servir altres termes igualment manllevats, com ara
"estat de coma induït", o "ells -per vostès- tenen planejada
alguna cosa que no s’entén massa", o bé "l’extinció del
Conservatori" o bé "deixar la patata calenta del malalt en estat
de coma al proper govern". I encara d’altres que palesen el
desconcert i la inquietud no només dels professors, sinó també
dels alumnes, que temen haver de continuar, aquells que
disposin de recursos per fer-ho, els seus estudis fora de les Illes.
Les informacions de la premsa no desmenteixen aquesta deriva,
ni apaivaguen el desassossec del colAlectiu afectat.

L’educació musical, com l’educació en general, és víctima
no només de l’escassesa de recursos, sinó de la insensibilitat del
seu govern envers tot allò que afecta la docència en qualsevol
dels seus àmbits, del menyspreu que senten per les opinions i
l’experiència dels professionals de l’ensenyament. Aquesta
dèria per l’estalvi i per l’austeritat ens transformarà a tots en
ignorants, de tant retallar en educació, perquè després de
limitar-nos allò que hem de prendre, ens voldran prendre allò
que ja hem après. 

Dues consideracions abans d’esgotar el meu temps. Una,
després de llegir les seves entrevistes en els periòdics, el temor
ha esdevingut pànic, perquè el seu nomenament confirma la
desconsideració del Govern envers l’educació i la cultura i
l’assalt final a la llengua catalana. En la seva intervenció de la
setmana passada, em recordava el refrany: “dime de lo que
presumes y te diré de lo que careces”. Apliqui-s'ho: yo soy la
jefa, no un adorno. Estarellas no hará nada sin consultármelo.
Molt em tem, que en el cas del català, del TIL i del TIL,
Estarellas sigui el botxí de l’article 20 i vostè, senyora, un
canelobre.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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, Sr. Diputat. Em vol dir
vostè què té a veure el TIL amb el Conservatori de Música?
Mesclam ous amb caragols. A veure, passem a allò que vostè
m’ha demanat inicialment que era sobre el Conservatori de
Música.

Nosaltres creim en l’ensenyament superior de música i
creim en el Conservatori. Però també li diré que també creim en
la bona gestió. El setembre de 2011, el Conservatori arrossegava
un deute d’1,2 milions d’euros. El Conservatori havia crescut
sense mesura i equilibri, sense adaptar-se a les necessitats reals
dels nostres estudiants, com moltes altres coses, pensaven en tot
menys en els estudiants.

Es pagaven enormes despeses en dietes i professors
visitants, visitants de l’estranger i de la península, a qui pagaven
hotel i viatge, tot pagat per la fundació. Els visitants cobraven
el doble dels professors associats nostres per cada hora lectiva
impartida. Açò sí, açò passava quan la situació econòmica del
Conservatori era la pitjor de la història. Mancaven i manquen
professors de moltes especialitats, açò sí, dels 27 professors
titulats, 12 són de piano, no n’hi havia de contrabaix, de tuba, de
tromba, de clarinet. O sigui, es va contractar sense planificació.
El fet que ara nosaltres planifiquem i optimitzem no vol dir que
l’eliminem, sinó que optimitzam. Se mantenen tots els
professors que hi ha. S’han augmentat les places escolars, que
han passat de primer curs de 18 a 30. S’ha pagat el deute que hi
havia. I s’han mantingut els professors i mantenim la qualitat
del Conservatori, que és molt alta i li seguirem donant suport.



3872 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 88 / 28 de maig del 2013 

 

I açò és tot, no hi ha altra cosa que el que li acab de dir jo
per si té dubtes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 5527/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actes de commemoració del naixement
de fra Juníper Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta RGE núm. 5527/13, relativa a actes de
commemoració del naixement de fra Juníper Serra que formula
la diputada Margalida Serra i Cabanellas del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. L’any 2013 es compleix el 300 aniversari del
naixement del franciscà Juníper Serra a Petra. A l’edat de 36
anys abandonà la seva càtedra de filosofia i teologia a la
Universitat LulAliana de Mallorca per dirigir una expedició de
caràcter missional a Califòrnia. Gran visionari, fervent creient,
integrador de cultures, el Pare Serra va tenir un paper clau en el
naixement dels primers assentaments civilitzats que varen donar
lloc a la fundació de l’estat de Califòrnia, així com a la tasca
d’agermanament de la societat mallorquina i l’americana. No
debades als Estats Units és considerats un dels pares de la pàtria
americana.

El 1988 el Papa Joan Pau II va beatificar fra Juníper Serra,
en reconeixement a la seva tasca evangelitzadora a Califòrnia
durant el segle XVIII. S’ha arribat a convertir en un referent
espiritual i en una figura d’indiscutible valor a la societat
americana. 300 anys després es commemora el naixement del
que es pot considerar un dels espanyols més universals, amb
l’objectiu d’actualitzar la rellevància de la seva figura,
promoure la riquesa del seu llegat en l’àmbit local, nacional i
internacional i de reeditar l’agermanament entre tots dos pobles,
dels quals Fra Juníper Serra va ser pioner ja fa tres segles.

El Consell de Govern va aprovar declarar el 2013 com Any
Juníper Serra a les nostres illes. A més de demanar la declaració
d’esdeveniment d’excepcional interès públic al Govern de
l’Estat, que permeti acollir-se a un programa de beneficis fiscals
que fomenti la participació del sector privat en activitats per a
la promoció de l’Any Juníper Serra. Per part del Govern també
s’ha demanat la colAlaboració amb l’Institut Cervantes, a fi de
divulgar-ne i promoure els distints actes commemoratius.

Sabent que als Estats Units es tenen preparats grans actes
per a aquest esdeveniment, li volem demanar a la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, quins actes ha duit a terme
l’Institut d’Estudis Baleàrics fins a dia d’avui per commemorar
aquesta data?

Moltes 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.
Efectivament, enguany es commemora el III Centenari del
naixement de fra Juníper Serra. I per açò, com saben tots vostès,
el Govern de les Illes Balears ha organitzat un seguit
d’activitats.

Concretament des de l’Institut d’Estudis Baleàrics el passat
dia 28 de març de 2012 es va organitzar una conferència a
càrrec del Sr. Àngel Lluís Encinas, doctor de la Universidad
Complutense de Madrid i autor del llibre Diario de la
expedición de Fray Junípero Serra desde la misión de Loreto
a San Diego en 1769.

Com tots sabem, fra Juníper Serra va ser missioner en el
continent americà i pare fundador de Califòrnia. Al llarg de la
seva tasca missionera va poder veure erigides nou missions, des
de San Diego fins a San Francisco. Aquesta llavor va donar els
seus fruits a diverses ciutats dels Estats Units d’Amèrica, on
encara el recorden i li dediquen monuments, places i carrers.

A més, l’acte va servir per presentar l’audiovisual Juníper
300, un documental a càrrec de les productores La periférica i
Tresques i l’estudi Guiredó i que ha comptat també amb la
colAlaboració de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Mitjançant aquest
document es pretén recordar i fer arribar la figura del mestre
franciscà, el mallorquí universal per excelAlència a tots els
indrets del món.

També des de l’Institut d’Estudis Baleàrics es va participar
en la coedició i la presentació el dia 23 d’abril de 2013, Dia del
Llibre, en el Caixafórum de Palma, de l’obra El viatge de
Juníper Serra, de Tomàs Vivot. També es va organitzar la
conferència del Dr. Russell, musicòleg i doctor, i un concert de
quartet de corda, interpretant música barroca d’obres
composades per Russell i Antoni Lliteras.

Ara està previst continuar amb diferents conferències com
la del director de l’Institut Franklin, José Gurpegui Palacios que
tindrà lloc el proper mes de juny i amb les 32 jornades d’estudis
històrics locals previstes per al mes d’octubre, on està previst
que la figura de fra Juníper Serra en sigui la protagonista.

Moltes gràcies.
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I.3) Pregunta RGE núm. 5532/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programa ALTER.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta RGE núm. 5532/13, relativa a Programa
Alter, que formula el diputat Sr. Alejandro Sanz Benejam del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. El Programa Alter es una alternativa formativa
dirigida a jóvenes de entre 14 y 16 años que presentan graves
dificultades de adaptación al entorno escolar, absentismo o
conflictividad entre ellos, derivadas de condiciones especiales
de carácter social, personal, o familiar. Se trata de una medida
extraordinaria, destinada a los alumnos para los cuales se
aconseja una escolarización adaptada a sus circunstancias que
alterne la asistencia al centro educativo, con la realización de
actividades eminentemente prácticas.

En definitiva señores diputados, se trata de combatir y
amortiguar el abandono de una formación necesaria en la
adolescencia. Segundo, crear procesos de aprendizaje
formativos más atractivos y cercanos a los intereses de los
jóvenes. Tercero, crear escenarios educativos y formativos
alternativos y adecuados el perfil de los jóvenes para que se den
los aprendizajes básicos necesarios. Cuarto, propiciar el resto a
la enseñanza reglada. Y quinto, dotar a los jóvenes de unas
competencias curriculares y unos aprendizajes sociales que
eviten procesos de aislamiento y marginalidad.

Por todo ello formulamos la siguiente pregunta: ¿qué
valoración hace el Govern de las Islas Baleares del Programa
Alter?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Muchas gracias, presidenta. Diputado, la verdad es que yo
creo que por todo lo que ha expuesto, por todos estos motivos,
está totalmente justificado tener un programa de intervención
socio-educativa como es el Alter.

Este programa da una respuesta tanto preventiva, como
reparadora a todo el colectivo que atiende. Recordarles que este
programa atiende a jóvenes que se encuentran tanto en una
situación de inadaptación, o de abandono escolar, a jóvenes que
se encuentran en riesgo de exclusión social, ya sea por motivos
personales, sociales, o familiares y también aquellos que están
sometidos al cumplimiento de medidas judiciales en el ámbito
de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores.

Este programa también es un ejemplo a seguir respecto a la
colaboración transversal y disciplinar de diferentes
profesionales que trabajan en los ámbitos como la pedagogía,
los educadores, orientadores, psicólogos, maestros o
profesionales de las empresas que también colaboran con este
programa. Pero también de instituciones ya que forma parte
tanto el Govern de las Illes Balears, como diferentes institutos
y los municipios con los que se tiene convenio de este
programa.

Es un esfuerzo de coordinación, tanto a nivel personal, como
económico, pero precisamente esta conselleria reforzará su
papel en este sentido. Decirles que los datos del Programa Alter
del año 2012 fueron de 248 usuarios atendidos y que de en año
en año se van incrementado, 180 por Mallorca, 26 por Menorca,
39 por Ibiza y 3 por Formentera. Tenemos ya 215 empresas
colaboradoras.

Otros datos de interés que podemos decir de este Programa
Alter, es que uno de los programas mejor valorados por todos
los profesionales que participan, que ha sido objeto de
numerosas apariciones en medios de comunicación y de
estudios y publicaciones en revistas especializadas del sector. Y
un dato muy importante y del que nos sentimos muy orgullosos
desde este equipo de Gobierno, es que el Programa Alter ha sido
seleccionado por la Dirección General de la Comisión Europea,
como ejemplo a seguir en el marco de un estudio realizado en
materia de juventud y que en breve va a ser incluido como
buena práctica en los informes de la comisión. Yo creo que es
algo de lo que todos podemos darnos la enhorabuena.

Por todo lo expuesto, solamente cabe valorarlo como algo
muy positivo, tanto en términos de retorno de lo social, decirles
que el 87% de los jóvenes que realizan este programa, lo
finalizan con éxito, y por este motivo el Govern seguirá
apostando por el Programa Alter, continuará promocionándolo,
con la incorporación de nuevos municipios, porque para este
equipo de Gobierno, la prevención de la infancia y juventud de
riesgo es una prioridad. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 5729/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a zones humides al PHIB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 5729/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 5535/13, relativa a zones humides
al Pla hidrològic de les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, una de les primeres
decisions del nou govern va ser retirar el Pla hidrològic aprovat
pel Consell de Govern el febrer de 2011. Ens deia el conseller
que era perquè hi hagués més participació. Francament, tampoc
no crec que hi hagués cap innocent que se’l cregués.
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Avui sí que coneixem ja la seva proposta, dos anys després
i hi ha canvis, vet sí hi ha canvis! Talment els que havíem
apuntat que anunciava que faria. Tots per desprotegir l’aigua i
tots per mirar d’esquivar la directiva marc. Una de les
obsessions és poder extreure més aigua de Sa Pobla, de l'aqüífer
sobreexplotat de Sa Pobla i una altra és eliminar hectàrees i
hectàrees de protecció de zones humides.

Per això li feim la pregunta i ens agradaria que contestés
d’una manera clara i precisa. Quines persones o colAlectius li
han demanat que elimini superfície de protecció de més de 20
zones humides a les Illes Balears? Qui li ha demanat i per què?
A quins interessos generals, a quins interessos públics respon
aquesta decisió?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Els interessos a què respon
això són precisament complir la normativa, en concret el
reglament de la Llei d’aigua. No li diré que fins i tot el sentit
comú. Dins la Llei d’aigües i el seu reglament, es diferencien de
manera molt clara les zones humides d’aquelles superfícies que
mitjançant les adaptacions corresponents podrien recuperar o
adquirir la condició de zones humides i és el que vostès
anomenaren zones potencialment humides.

Entengui que tant si ens guiam per la Llei d’aigües, com si
ens guiam pel sentit comú, no podem catalogar com zona
humida aquella que no ho és. Per això s’ha fet aquesta
modificació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens diu que els tècnics no tenen
sentit comú? És a dir que  la conselleria encomana, el temps del
seu govern, en temps de govern del Partit Popular, una
delimitació tècnica de les zones humides, la fan els tècnics l’any
2006 i no tenen sentit comú? Ni la que s’havia fet l’any 2002,
en què hi havia zones potencials, no tenen sentit comú? 

I vostè, que és el que té el sentit comú, canvia els plànols
tècnics amb criteris polítics i justament per poder urbanitzar
zones periurbanes, com són Ses Fontanelles, l’Ullal. Vostè creu
que té sentit comú, per exemple, n’hi mostraré una, el prat de la
font de la Vila és la MAZH-29, vet aquí la delimitació de la
zona humida. No té un centímetre quadrat de zona humida. Com
que ha llevat la potencial, li ha quedat sense un centímetre
quadrat de zona humida. Però està en el catàleg de zones
humides, està a la zona humida. Però no està delimitat res.

 

Aquest és el seu sentit comú, Sr. Conseller? Jo el que crec
és que la desprotecció de l’aigua i la idea de poder seguir
urbanitzant i no protegint els nostres recursos, els du fins a fer
el ridícul, Sr. Conseller. I, per tant, atacarem aquesta proposta
de Pla hidrològic, que intenta evitar totes les normes de
protecció que a nivell europeu es fa damunt les zones humides.

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, jo crec que
sentit comú és fer les coses bé, d’acord amb allò que s’ha de fer
i no dir que en aquella zona podria ser que si es deixa de fer el
que se fa ara, d’aquí 10, 15, 20, 30 anys podria ser que
s’inundàs, ja ho veurem si s’inundarà. Això no és sentit comú,
Sr. Alorda. Això és fer allò que vostè moltes vegades diu,
urbanisme a la carta.

El Pla hidrològic d’urbanisme a la carta l’han fet vostès,
prohibint però, amb la prohibició sempre en el front. Per tant,
els tècnics mateixos són els que han fet el Pla hidrològic de les
Illes Balears. O li pareix que l’he redactat jo? Sí? Directament.
Miri, Sr. Alorda, ja m’hauria agradat, però no he tengut temps,
què vol que li digui? L'han fet els mateixos tècnics de la
conselleria, però sense aplicar-hi ideologia, sinó dient, aquesta
zona no és humida, es rebia des del 85, és quan va sortir
aquest... no, perdoni, abans del 85 es rebien zones d’aquestes
humides, el 85 es va fer la Llei de l’aigua.

Miri, el Reglament, perquè vostè diu sempre que incomplim
normatives, el Reglament, l’article 111 de la Llei d’aigües i
l’article 280 del Reglament li diuen que perquè es puguin
considerar aquestes zones humides podrien recuperar o adquirir
la condició de zones humides, se'ls podria atorgar el mateix
règim de protecció sempre que duguin a terme programes
específics d’actuació o es facin els estudis necessaris en ordre
a rehabilitar o restaurar aquestes zones, i sense perjudici de les
indemnitzacions que siguin pertinents. D’això vostès s’han
oblidat, vostès tornen fer aquí una 4/2008 encoberta amb el Pla
hidrològic de les Illes Balears, això és el que feien vostès. No
diré capricis, perquè a vostè no li agrada que digui capricis, però
sí que vostès el que volen és seguir fent una protecció que va en
contra, utilitzant instruments que no són els oportuns per fer tot
el que vostès volien fer. Una cosa és parlar d’urbanisme i l’altra
cosa és fer un pla hidrològic que vulguin entrar dins els termes
d’urbanisme. Això no està ben fet i xoca amb el sentit comú, Sr.
Alorda, és que em sap greu. En tota la resta, ja em diran en què
no estan bé.
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I.5) Pregunta RGE núm. 5541/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a LOMQE i religió catòlica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta RGE núm. 5541/13, relativa a LOMQE
i religió catòlica, que formula la diputada Sra. Esperança Marí
i Mayans del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera d’Educació, l’Estat espanyol es considera un estat
laic, però la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat
educativa pretén establir que la religió s’avaluï com la resta de
les assignatures i que faci mitjana amb totes les altres, com si
fos llengua o matemàtiques. Davant això, considera que es pot
justificar que la religió compti com a assignatura a avaluar fent
mitjana amb totes les altres?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per contestar, per
a respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. La
LOMCE ho diu clarament, totes les assignatures optatives
s’avaluaran i comptaran com a mitjana final. Les famílies són
lliures de triar aquesta o una altra assignatura alternativa perquè
eduqui en els valors que considerin.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. Consellera, li record que una vegada més, som a un
estat laic i no vulgui veure en això cap oposició per part meva
a la religió. Crec ben sincerament que una de les conquestes de
les societats democràtiques ha estat la distinció entre estat i
església, entre poders públics i estaments religiosos, i això és bo
tant per als poders públics com per als estaments religiosos.
Alguns dels estats on existeix un índex més elevat de pràctica
religiosa guarden una claríssima separació entre religió i poders
públics, agafem Finlàndia, que ja hem parlat tots en aquest
parlament, el 80% de la gent està afiliada a alguna església, vol
dir que participa en les seves activitats, que no només va a
missa, vaja, per entendre’ns, però aquestes mateixes persones de
pràctica religiosa serien absolutament contràries a convertir la
religió en matèria d’avaluació dins el seu sistema educatiu. 

Amb la LOMQE serem un poc més a prop d’aquell vil
nacional catolicisme que tant de dolor va causar en el nostre
país i tant va contribuir a retardar-nos amb relació a Europa.
També serem més a prop d’aquell fonamentalisme de països que
no accepten la distinció entre religió i estat, com els islàmics. I
una mica més lluny, una mica més lluny de l’Europa nòrdica,
profundament laica i alhora amb un índex elevadíssim de
pràctica religiosa, però de pràctica religiosa lliure, d’acord amb
la pròpia consciència individual.

Les pròpies conviccions religioses o el propi coneixement
sobre la religió que un vulgui practicar es pot avaluar de la
mateixa manera que matemàtiques o ciències naturals i si no es
pot avaluar, per què quins set sous, consellera, la nota de
l’assignatura de religió ha de fer mitjana amb la d’aquestes
altres? Estan entestats en contra de la majoria social a tornar al
passat, malgrat Rouco Varela i companyia, el 70% dels
ciutadans de l’Estat espanyol estan en contra de la religió com
a assignatura avaluable. L’integrisme religiós ja no representa
més que una minoria residual, i vostès s’hi entesten. Li
recordaré aquella frase de Llorenç Villalonga a “Mort de Dama”
que deia que l’integrista està a punt de des...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula per contestar.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. A veure, la
religió ja existia com a assignatura, no és cap novetat, l’única
novetat de la LOMCE, governant governs d’esquerres, l’única
novetat és que ara s’examinaran d’aquesta i de les altres
optatives. Aquesta és la novetat. Totes les optatives són
avaluables, però no és que només sigui la religió. Si cercam un
sistema educatiu d’excelAlència es considera que els nostres
joves s’esmeraran més i tendran més rendibilitat si s’examinen.
Açò és l’única diferència. 

Les famílies podran triar en llibertat la religió o altres
optatives com valors culturals, això és tot. I tant uns com els
altres s’examinaran. Qui no vulgui fer religió farà l’altre, hi ha
llibertat absoluta i respecte absolut i concòrdia que és allò que
ha d’existir i s’ha de posar dins aquest món, concòrdia, per
conviure tots en pau i no crispar per coses que no fan falta. El
fet d’examinar-se, com els dic, és una prova d’excelAlència, res
més, i farà mitjana aquesta signatura i l’altra, i això és l’única
diferència, i no hem de mesclar ni dir coses que no són.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.6) Pregunta RGE núm. 5524/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a concurs públic relatiu al port i a les
escoles de vela a Calanova.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 5524/13, relativa a concurs
públic relatiu al port i escoles de vela a Cala Nova, que formula
el diputat Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Las instalaciones portuarias son
esenciales en nuestras islas, con especial atención a las
dependientes de la nuestra propia comunidad gestionadas por el
ente Ports de les Illes Balears. Lamentablemente el anterior
govern, un govern que ignoraba al sector náutico, como el
propio sector denunció reiteradas veces, sin tener en cuenta su
trascendencia generó además una fuerte deuda en el ente Ports,
dejándolo totalmente lastrado.

Una de estas instalaciones por su trascendencia es el puerto
de Cala Nova, situado en la bahía de Palma de Mallorca, fue
inaugurado en agosto de 1976, con una superficie de casi 59.000
metros cuadrados, posee 214 amarres y alberga la llamada
Escuela Nacional de Vela del mismo nombre. Su anterior
gestión está cargada de deficiencias, con largas listas de espera
de más de una década que, lamentablemente, algunos sorteaban
llegando a judicializarse casos sin rentabilidad, con fuertes
cuantías de déficit. Esto ha llevado a la Conselleria de Turismo
a convocar recientemente un concurso público por
procedimiento abierto para el otorgamiento de la concesión
administrativa de la ocupación y la explotación de la instalación
náutico deportiva de la Escuela Nacional de Vela de Cala Nova
por un período improrrogable de tiempo de treinta años,
integrando la concesión las obras e instalaciones ubicadas en
tierra y mar, además del llamado espejo de agua, consistiendo
en la ocupación y la explotación de las instalaciones de la zona
portuaria deportiva, escuela de vela, residencia, aparcamiento,
bar-restaurante, locales y talleres, excluyendo el edificio y el
hangar anexo, propiedad del Govern. 

Por todo ello, le formulo la siguiente pregunta, ¿nos puede
aclarar, Sr. Conseller de Turismo y Deportes, las principales
cuestiones suscitadas respecto al concurso público relativo al
puerto y Escuela de Vela Nacional de Cala Nova? Muchas
gracias.

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, Sr. Diputado. Yo creo que
todos estamos de acuerdo en la necesidad de optimizar los
recursos públicos en relación a los puertos autonómicos. Todo
el sector está de acuerdo en las bondades de pasar de la gestión
directa a la gestión indirecta, de hecho, de los 41 puertos

autonómicos, 28 están ya, históricamente están en gestión
indirecta y sólo 13 quedan en gestión directa.

En relación al Cala Nova, a lo que a Cala Nova se refiere,
pues, efectivamente, tenemos una...en estos momentos para las
arcas autonómicas es un verdadero problema, tiene un coste
anual de 1.200.000 euros y lo que se pretende es sacarle una
rentabilidad y a tal efecto se ha fijado un canon mínimo anual
de 281.000 euros en los pliegos del concurso. 

En relación a este concurso quería hacer tres aclaraciones,
que son los temas de los que más se ha hablado y que creo que
son los más importantes, que son en relación a los trabajadores,
a los amarristas y a la escuela de vela. En relación a los
trabajadores comentar que están establecidas en las bases del
concurso que el concesionario se va a tener que subrogar en
todos los contractos y condiciones del personal laboral que
actualmente prestan los servicios en el Club de Vela Cala Nova,
las garantías están pactadas con los sindicatos, Comisiones
Obreras, UGT, USO y CSIF y queda, además, recogido en los
pliegos que todo el personal conservará su antigüedad,
categoría, tipo de contracto y retribuciones anuales. Esto en
relación al primer punto que es el de los trabajadores.

En relación a los amarristas, más o menos ocurre lo mismo,
el concesionario tiene la obligación de subrogarse en todos los
contractos actualmente vigentes, por lo que todas las personas
que tengan sus amarres regularizados no perderán ningún tipo
de derecho. Otra cosa es que a nivel general, a nivel autonómico
se está procediendo a una regularización de todos los amarres en
todos los puertos y en todos ellos se han detectado amarres
irregulares, y el Cala Nova no es una excepción, con lo cual a
nivel general se está haciendo una regularización de dichos
amarres porque había un porcentaje bastante amplio, en todos
los puertos o en la mayoría de ellos, de carácter irregular.

Y en cuanto a la escuela de vela no se verá afectada por la
concesión, según la base 11.1 de los pliegos del concurso, el
concesionario está obligado a mantener la escuela tal y como
está con su programa pedagógico, logo, bandera y no se puede
cambiar el programa educativo sin el consentimiento del
Govern. Es más, además se puntúa según la base 7.2, se puntúa
con 4 puntos la variada de la oferta, con 4 la promoción del
deporte náutico y la dinamización de la escuela, con 3 la calidad
de los materiales, equipamiento, utillaje y mobiliario y con 3
puntos más el presupuesto asignado a la publicidad de los
cursos. 

El concurso público al final es casi matemático, de los 100
puntos, 81 son de aplicación matemática y 40 de ellos son para
aumentar el canon mínimo inicial para apercibir por la
administración.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
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I.7) Pregunta RGE núm. 5534/13, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
protecció de la praderia de posidònia.

Setena pregunta, RGE núm. 5534/13, relativa a la protecció
de la praderia de posidònia, que formula la diputada no adscrita
Sra. Margalida Font i Aguiló. Té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, Sra. Presidenta. Diputats i diputades. Sr. Company, vostè
va confirmar aquí que les actuacions a la zona de la reserva
marina dels Freus i del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera serien bàsicament les mateixes que varen prendre
l’any anterior. Considera que la protecció de la praderia de
posidònia està garantida amb aquestes mesures?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada,
efectivament, les mesures són les mateixes, les línies que vàrem
posar en marxa ja el 2012, que havien començat el 2011 són
pràcticament les mateixes, però reforçades en quantitat dins
cada una de les mesures. Si vostè em diu, és suficient per
garantir el bon estat de la posidònia? Miri, si no ho és enguany
no ho ha estat mai, ni el 2007 ni el 2008 ni el 2009 ni el 2010.
Per tant, crec que sí, sincerament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Company, per la seva resposta. Bé, és la seva
manera, jo crec que s’han de posar solucions i som aquí per
cercar solucions i no per dir el que s’havia fet anteriorment, si
estava o si no, però miri, jo estic segura que vostè no ignora, o
almanco no ho hauria de fer, els estudis elaborats per diverses
organitzacions de reconegut prestigi internacionals en temes
mediambientals que posen ja de manifest un deteriorament
global de la zona nord-est de Formentera, entre un 20 i un 44%.
Són unes dades que deixen en evidència la urgent necessitat de
donar-li ja una solució.

La seva passivitat i inacció en aquest tema és alarmant,
l’única cosa que han fet vostès és donar continuïtat al projecte
Balears Life Posidonia que ja existia d’anys precedents amb una
interrupció, certament, de la temporada 2011, any en què es va
produir el canvi de Govern. 

Miri, ja està bé, vostès no han millorat res del que hi havia,
el projecte Balears Life Posidonia ja hi era quan vostès varen
arribar i l’únic que han de fer és gestionar-ho i la seva gestió té
com a resultat, a dia d’avui, que a dia d’avui no tenen encara
licitat aquest servei, deixant la zona totalment desprotegida i
sense vigilància. Aquesta zona necessita, i vostè ho sap, d’una
regularització integral i global, que és precisament la proposta
del Consell Insular de Formentera per a la regularització
d’aquest espai, i que vostè amb unes formes totalment
inadequades i impròpies del seu càrrec va deixar clar fa dues
setmanes que no contemplaria. 

De debò creu que el problema de la zona del nord-est de
l’illa de Formentera se soluciona només amb més vigilància o
amb un projecte, el seu, fet a esquena de la institució insular que
bàsicament regula la instalAlació de nous punts de fondeigs per
a vaixells de gran eslora, sis dels quals estan sobre praderies de
posidònia? Li ho torn a repetir, i crida l’atenció que la seva
conselleria hagi prohibit qualsevol tipus d’instalAlació de boies
ecològiques sobre fons de posidònia argumentant la seva
ilAlegalitat i que, per contra, ara es presentin vostès com a
promotors i defensors d’un camp de boies instalAlades sobre les
praderies de posidònia, fet que vostès han prohibit expressament
amb informes negatius als projectes presentats. Resulta
especialment agosarat que, curiosament, vostès vulguin fer
complir als altres el que vostès no s’apliquen.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Sra. Diputada, a veure si ho
arribarem a entendre, per protegir la posidònia les boies s’han
de posar damunt la posidònia, totes les boies ecològiques estan
damunt posidònia, precisament per protegir la posidònia, no es
posen damunt l’arena, no digui que no i vagi i a veure-les on
són, totes, no trobarà ni una de les que hi ha instalAlades, és que
no sé on vivim.

(Alguns aplaudiments)

Com protegir la posidònia, Sra. Diputada?, com la vol
protegir? Per què no les posa damunt la roca ja, damunt terra,
damunt la platja? Vaja!, per favor. 

Segona cosa, Sra. Diputada, com... és que li ho torn a dir,
clar, és que no està al dia, ahir horabaixa es varen adjudicar i dia
1 estaran totes instalAlades. I, per què diu que no? Ahir
horabaixa, Sra. Diputada, ahir horabaixa es varen... ahir
horabaixa es varen treure les concessions i es varen adjudicar.
Em diu que no, idò, ja no importa parlar pus, ens podem aturar.
És a dir, ahir horabaixa a les cinc i mitja...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, silenci, per favor.

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

... estaven, per tant... em torna a dir el mateix, vostè em diu
passivitat, quina passivitat? Miri, miri, l’any 2009, l’any 2009
vostès tengueren 14.800 ocupacions i, què varen fer vostès?
Dues sancions, cap moviment ni un. Nosaltres hem procurat fer
moviments d’embarcacions, nosaltres primer abans que
sancionar les movem. 

Miri, vostès amb 17.000 moviments, amb 17.000 ocupacions
no en varen fer cap ni un i no varen posar cap sanció ni una, ni
una. Nosaltres arribam el 2012, 12.500 ocupacions, 807 les hem
mogudes, a les barques, i hem posat 20 penalitzacions. L’any
2011 en posarem 48. Sap per què és que no vàrem fer res el
2011? Perquè quan arribàrem al Govern vostès no ho havien
deixat, no havien deixat ni iniciada la licitació en el mes de
juny, per això no ho vàrem posar, però el 2012 hem fet molt
més i el 2013 continuam fent bastant més. Més boies que mai,
totes les que permeten els LIC. 

Després, sí m’agradaria és que no ens parli de passivitat
perquè si això nostre és passivitat el seu és absència total, no sé
on eren aquells darrers anys. Ara pareix que des que ha arribat
el PP tota la posidònia s’espenya i en canvi vostès hi eren i se la
devien menjar dins qualque amanida, no ho sé. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 5537/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a LOMQE i fracàs escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 5537/13, relativa a LOMQE
i fracàs escolar, que formula la diputada Sra. Cristina Rita i
Larrucea del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera d’Educació,
el projecte de llei d’educació, la LOMQE, ha concitat un ampli
consens, no agrada a ningú, ni a bona part dels votants del PP,
segons una enquesta que va sortir diumenge. Les revàlides són
probablement una de les qüestions que més controvèrsia han
suscitat, pensa vostè, com el ministre Wert, que amb les
revàlides disminuirà el fracàs escolar?

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. Estic
segura que el que anomenam revàlida realment són avaluacions
homogènies que es faran a tots els centres del territori, siguin
públics, concertats o privats, és un nou sistema pedagògic i
metodològic molt innovador i que crec que cerca la millora de
la qualitat educativa i la detecció precoç dels problemes entre
els alumnes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pens que el Partit Popular ha
dissenyat una llei que inicia la seva tramitació amb l’opinió
contrària, com he dit, de la comunitat educativa, només agrada
als bisbes i als ultres. El ColAlegi de Degans, experts, per tant,
de les facultats d’Educació, ha dit que ens fa retrocedir al passat,
que promou la segregació primerenca de l’alumnat i que deixa
en suspens la perspectiva de la inclusió de l’escola per a tothom.

Efectivament, aquesta llei no persegueix l’èxit escolar de
tothom, sinó que es basa en un sistema de quan estudiaven
únicament uns pocs. Miri, les avaluacions, que han de ser
instruments per millorar la qualitat de l’educació, aquesta llei
les planteja com a instruments diferenciadors, de segregació
social i econòmica, que classifiquen l’alumnat i també els
centres perquè no ho dubti, es faran primers rànquings en els
centres amb les notes de les revàlides i després es faran ghettos.

Els centres poden ensenyar l’alumnat a aprovar un examen,
açò passarà, i els pares, els que puguin, podran pagar classes de
repàs perquè aprovin, però això no vol dir que s’aprovi després
a PISA. A Espanya, aplicant la LOE, que tant critica, hi ha
comunitats amb un 30% de fracàs i abandonament prematur, és
cert, però també hi ha amb un poc més d’un 10% de fracàs o
abandonament, com el País Basc o Astúries. Potser hauria de ser
una reforma total el que feia falta, però el Sr. Wert s’ha basat
només en principis ideològics, renunciant a l’elaboració d’un
diagnòstic rigorós i coherent de les necessitats i objectius
educatius per als propers anys. I ara tenim aquesta reforma
educativa que obre un camí tan injust com ineficaç, perquè
assumeix que segregant prest els joves es redueix el fracàs
escolar. 

Les mesures propostes tenen dos objectius clars, un,
excloure quan més aviat millor del sistema escolar precisament
a aquells que més necessiten l’escola i, l’altre, formar el
alumnat expressament i únicament en criteris competitius.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 88 / 28 de maig del 2013 3879

 

Jo record la revàlida, Sra. Consellera, jo la record, però
també record aquells companys que es varen quedar pel camí
als 10 anys a l’ingrés al batxillerat i als 14 i als 16.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, comprenc
que pugui preocupar aquest tema, és normal. De fet, també crec
que no hi hagut ni una sola llei educativa que s’hagi aprovat
pacíficament, si no, recordem un poc la història d’aquest país.

També crec que s’hi ha de fer alguna cosa, tothom parla del
mateix, però la realitat immediata és que Espanya té un 24,9 de
fracàs escolar, davant el 13%. La realitat més immediata és que
Balears juntament amb Extremadura és la que té el fracàs
escolar més gran del país, té un 30,1% i açò amb unes lleis
educatives que són les que tenim, alguna cosa ha fallat. Tenim
un atur juvenil que supera el 57% de joves. 

Aquestes xifres evidentment ens donen uns resultats,
l’informe PISA efectivament implica que hem anat cap enrere,
que treim pitjors notes a l’informe del 2009 que al del 2000, què
hem de fer aquí?, no pot avançar el que dirà en un futur
l’informe PISA, sabem el que diu ara, què dirà al futur?, donem
una oportunitat a les coses, no ens hem de tancar a les noves
oportunitats perquè si no, donin-me una opció, qui és que ens
dóna una opció? Tenim totes les lleis educatives i un fracàs
davant, no és de veritat que açò fracassarà, com ho sabem? No
ho hem aplicat. Tot açò, no podem oblidar-ho, amb una
inversió... Espanya gasta una mitjana de més de 10.000 i
busques d’euros per alumne, Europa no gasta tant i així i tot
tenim un fracàs absolut, quants d’alAlots no coneixem que no
tenen ni la ESO i no s’han encaminat ni cap a formació
professional ni aumon, a totes les famílies en coneixem al nostre
entorn. 

Per tant, donem-li una oportunitat, confiem-hi, no avancem
coses que no passen i mirem la realitat que tenim ja, que és un
fracàs absolut. Obrim-nos i mirem noves coses.

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 5525/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla d'acció 2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 5525/13, relativa a Pla d’acció
2013, que formula el 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 de Turisme i Esports, Sr. Delgado avui li deman sobre
el pla d’acció 2013 en relació a mercats i productes. 

Ja ens ha explicat a anteriors plens les accions globals que
la conselleria ha duit i durà a terme com l’assistència a fires,
fam trips, press trips, etc.

Sr. Delgado, la previsió d’una bona temporada turística
enguany ha provocat una millora de la confiança empresarial a
Balears per a 2013, a més cal sumar que a les Illes l’indicador
de confiança empresarial del primer trimestre ha millorat
respecte de l’últim trimestre del 2012. 

El president de la Cambra de Comerç de Mallorca va
afirmar fa poques setmanes que l’estructura de l’economia
balear ha rebut una tempesta que ningú no esperava, però som
al final de la tempesta ja que les dades marquen una inflació,
que els gràfics i rànquings dels indicadors econòmics així ho
demostren. És a dir, els plans d’acció que des de la conselleria
s’han duit a terme i que s’estan executant tenen uns resultats
positius, en poques paraules, anam per bon camí.

Sr. Delgado, quin pla d’acció específic es du a terme als
diferents mercats, com l’alemany, l’italià, el britànic, el rus,
l’espanyol, el belga, el francès, l’holandès i el dels països
nòrdics, quin ha estat l’abast d’aquestes accions i a quins
productes donen prioritat?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado,
efectivamente el desarrollo del plan de acción está siendo un
éxito, les he hablado ya de diversas cosas, ahora me corresponde
hablarles en relación a los mercados y a los productos.

El desarrollo del plan de acción en.... están en prioridad una
serie de mercados, como son el alemán al que van dirigidas 31
de las acciones; al italiano van 14 de las acciones; al británico,
13 acciones; al ruso, 11 acciones; al español, 10 acciones; al
mercado belga van 10; al francés, 9; al holandés, 7; y 13 van a
los países nórdicos.

En cuanto al alcance de las acciones ya realizadas este año
2013, en relación al mercado alemán los datos que tenemos es
que han llegado a 3.783.000 personas; al ruso, a 2.533.000
personas; al irlandés, 1.047.000 personas; al español, 600.000;
al polaco, 500.000; al italiano, 368.000 personas; al austriaco,
148.000, y al holandés, 123.000 personas.
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En cuanto a la participación de las marcas, es importante, de
las acciones de promoción Mallorca ha participado en 44
acciones, Menorca en 50, Ibiza en 55, Formentera en 32 y la
marca Palma en 20.

En cuanto ya a los productos, se está dando, por el plan
2013, prioridad a los productos desestacionalizadores y
alternativos al sol y playa. Por ello, 24 acciones van dirigidas al
producto deportivo, 18 al producto de naturaleza, 10 al producto
mice, 9 al producto cultural y gastronómico.

Las acciones de promoción relativas a productos
desestacionalizadores se completan con mesas estratégicas y los
foros. Ya se ha celebrado este año 2013 el primer foro de
turismo y salud y el primer foro de turismo y arte. A finales de
año se celebrará el primer foro de turismo y cine, el primer foro
de turismo y naturaleza y turismo activo y el segundo foro de
turismo y gastronomía.

En relación a las mesas estratégicas, se han celebrado este
año ya 8 mesas estratégicas de los distintos productos y de aquí
a final de año se celebrarán 10 más.

Muchas gracias.

I.10) Pregunta RGE núm. 5530/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Consell Sectorial d'Assumptes Socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 5530/13, relativa a Consell
Sectorial d’Assumptes Socials, que formula la Sra. María José
Bauzá i Alonso del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Este gobierno es
absolutamente consciente del momento tan difícil por el que
están atravesando los ciudadanos, de las dificultades y algunas
veces de la desesperación que están pasando algunas familias,
pero para hacer un diagnóstico serio y equilibrado es necesario
entender lo que ha ocurrido en los últimos años y por qué
estamos ahora donde estamos.

Ha sido el despilfarro del dinero público y la mala gestión
lo que nos ha traído hasta aquí, lo que ha llevado al estado del
bienestar a esta situación. Hasta hace bien poco teníamos una
sanidad al borde de la quiebra, la atención a la dependencia
estaba desbordada y unos servicios sociales que no se estaban
pagando. También la destrucción de empleo de aquellos años ha
provocado que miles de personas hayan quedado expuestas a
situaciones de necesidad. 

Algunos desde la oposición hablan ahora de planes contra la
pobreza al que destinan millones de euros, pero lo único cierto
es que cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar y en unos
años en los que aumentaron en más de 30.000 las personas por
debajo del umbral de la pobreza el anterior gobierno lo único
que hizo es bajar el presupuesto destinado a los más
necesitados, mientras tanto se despilfarraba el dinero en gastos
ferroviarios de escaso interés. ¡Cuántas cosas se podrían haber
hecho con tantos millones despilfarrados!

Este gobierno desde el primer momento se ha puesto al lado
de los que sufren y ha hecho un verdadero esfuerzo para
aumentar en más de 25% el presupuesto del área de asuntos
sociales. Por tanto, Sra. Consellera, ¿cuál ha sido el contenido
de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta. Diputada, la Conferencia
Sectorial de Servicios Sociales es el órgano de coordinación
entre el Govern de les Illes Balears y los consells insulares en
materia de servicios sociales. Por este motivo el pasado 22 de
mayo se reunió la conferencia sectorial para someter a debate y
aprobación el proyecto de plan de prestaciones básicas y de
renta mínima de inserción para el año 2013.

En este sentido, se aprobó la aportación del presupuesto del
Govern al Plan de prestaciones básicas pasando de 2.753.260
euros en 2012 a 8.909.000 euros para este año 2013.

Recordemos que el Plan de prestaciones básicas da
cobertura a los municipios que son los que realmente están
sufriendo este aumento de la presión y la demanda social para
que desarrollen programas tales como la dotación de
profesionales a estos servicios municipales para que se pueda
pagar el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia para
personas mayores, para que se puedan tramitar ayudas
económicas de urgencia social para las familias en situación de
necesidad, programas de inserción social o actuaciones de
alojamiento de urgencia y mantenimiento de comedores
escolares.

Asimismo, la conferencia sectorial también aprobó el
reparto de la dotación destinada a la renda mínima de inserción
que ha pasado de los 2.957.000 euros en 2012 a 7.457.000 euros
en este año 2013, lo cual implica un incremento del más del
152%. La renta mínima de inserción recordemos que es una
prestación económica dirigida a personas y familias que no
disponen de recursos económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas.

Es muy importante señalar que tras la tramitación
parlamentaria de los presupuestos que contó con las
aportaciones de los diferentes grupos, este gobierno asumió el
compromiso de incrementar las partidas dirigidas a la dotación
del plan de prestaciones básicas y del RMI y a pesar de la
situación tan difícil y económica que vivimos y de los
presupuestos así lo ha hecho llegando a triplicar el presupuesto
del plan de prestaciones básicas y, como ya he dicho, aportando
más de un 152% para garantizar la renta mínima de inserción.
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Somos conscientes de que este esfuerzo y a pesar de que la
situación va mejorando son muchísimas las familias en Baleares
que continúan viviendo una situación muy complicada y por
este motivo desde este equipo de gobierno seguiremos
trabajando sin descanso para garantizar la cobertura de las
necesidades básicas de todos los ciudadanos de las Islas
Baleares. Muchas gracias.

I.11) Pregunta RGE núm. 5540/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acomiadaments nuls.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 5540/13 decau.

I.12) Pregunta RGE núm. 5531/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni amb l'Obra Social La Caixa.

Dotzena pregunta, RGE núm. 5531/13, relativa a conveni
amb l’Obra Social La Caixa, que formula la Sra. Catalina Palau
i Costa del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut,
qualsevol persona que ja sigui per curar-se d’una malaltia o bé
per recuperar-se d’una intervenció quirúrgica i que hagi de
passar dies, setmanes o mesos ingressada a l’hospital sap que
això no és una experiència precisament agradable.

Un pacient ingressat es troba habitualment en una situació
de feblesa física i emocional, d’incertesa i d’angoixa que fins i
tot pot fer més lent el seu procés de curació i de recuperació.
Aquesta situació encara és més dura quan es tracta d’infants que
estan ingressats o de persones amb malalties avançades tant per
a ells com per a les seves famílies. 

Per això, la Conselleria de Salut i l’Obra Social La Caixa
han unit esforços amb la voluntat de complementar l’atenció
sanitària amb altres serveis encaminats a millorar el benestar de
les persones hospitalitzades i humanitzar l’entorn hospitalari.

Amb la finalitat de desenvolupar iniciatives adreçades a
infants, familiars i persones amb malalties avançades, per fer-
los una estada hospitalària més grata i confortable
emocionalment la Conselleria de Salut i La Caixa han signat un
conveni.

Li demanam, Sr. Conseller de Salut, que ens expliqui amb
més detall en què consisteix aquest conveni, quines són aquestes
actuacions que preveu i el felicitam considerant que són
iniciatives molt importants i molt efectives en la millora de
l’estat d’ànim dels pacients ingressats, un objectiu que -pensam-
és tan important com millorar la seva salut física. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, el que
pretén aquest conveni marc signat i vigent fins a dia 31 de
desembre de l’any 2017 entre l’Obra Social La Caixa i la
Conselleria de Salut és humanitzar la sanitat amb quatre
iniciatives que s’adrecen des de l’edat més primerenca fins a
aquelles persones que ja estan en tractament i cures palAliatives.

Té quatre línies d’actuació i quatre iniciatives, la primera és
el CiberCaixa hospitalària en la qual aquests nins més petits que
han d’estar una sèrie de dies ingressats es poden interrelacionar
entre ells, poden gaudir de mitjans informàtics, audiovisuals, fer
lectura de llibres i estar en un ambient bastant més amable del
que podria ser l’atenció hospitalària a cadascuna de les seves
habitacions. 

Per a aquells que no es poden desplaçar a aquest CiberCaixa
hospitalària també tenim el KitCaixa Ingenium, pel qual es
poden dur aquell material audiovisual i aquells llibres a les
seves habitacions, però a més hi ha un programa pilot a tot
Espanya, que tot d’una que s’hagi validat s’aplicarà als hospitals
públics de les nostres illes, que es diu "Mirem pels seus drets
amb ulls d’infant", com deim està en fase de validació i el
compromís de l’Obra Social es desenvolupar-lo també als
nostres hospitals.

No desatenem tampoc, però, aquelles persones que estan al
Programa per a l’atenció integral de persones amb malalties
avançades que pretén complementar, amb aquesta activitat de
l’Obra Social de La Caixa, aquestes unitats de cures palAliatives
aportant aspectes psicosocials per aconseguir una atenció
integral. Aquest programa es desenvolupa a hospitals com Son
Llàtzer, l’Hospital Universitari Son Espases, Sant Joan de Déu,
a més dóna també cobertura a PREDIF i a l’Associació Balear
d’Esclerosi Múltiple.

Per tant, el que pretenem és amb l’objecti d’humanitzar la
sanitat fer més confortable aquesta estada hospitalària. 

Només em resta agrair la colAlaboració de l’Obra Social de
La Caixa per tal de poder fer feina conjuntament amb la
Conselleria de Salut. Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 5529/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Manuel José Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de reciclatge i
formació lingüística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 5529/13, relativa a Pla de
reciclatge i formació lingüística, que formula el Sr. Manuel José
Monerris i Barberá del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.
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EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, la formació ha de ser el centre neuràlgic que afavoreixi
la capacitat de reflexió permanent per aconseguir la
transformació creadora de l'acte educatiu i la superació del
condicionant que limita l’aprenentatge a l’hora que estimula el
mateix desenvolupament professional del docent. Aquest ha de
romandre en constant actualització i així mantenir una formació
que vagi paralAlela a l’esdevenir de la realitat educativa.

L’objectiu dels plans de formació del professorat és el de
contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament
mitjançant una formació que incideixi en la millora de processos
d’ensenyament aprenentatge i del rendiment acadèmic del
nostre alumnat.

Tots els docents del segon cicle d’educació infantil, primària
i secundària de les Illes Balears han d’estar en possessió dels
requisits legals que marca la normativa, segons (...) i el nivell
educatiu al qual exerceixin la docència cal que aquests
professionals estiguin en possessió d’un d’aquests títols; docents
de segon cicle, infantil i educació primària el certificat de
capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana, i docents
(...) educació secundària, certificat de capacitació per a
ensenyament en llengua catalana en educació secundària.

Fins ara la competència del Pla de reciclatge i formació
lingüística i cultural la tenia el Servei d’Ensenyament de Català,
el qual n’encarregava la gestió a l’ICE, organisme dependent de
la Universitat de les Illes Balears. Ara ha passat a ser
competència de l’Institut d’Estudis Baleàrics. 

L’Institut d’Estudis Baleàrics com de tots és sabut, del
sector instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, és un consorci amb caràcter d’ens públic que regeix per
les disposicions legals i reglamentàries pròpies de la seva
naturalesa i pel seu estatut.

Per tant, Sra. Consellera, la competència per dur a terme el
Pla de reciclatge i formació lingüística i cultural ha passat a
l’Institut d’Estudis Baleàrics, què implica aquest canvi?

Moltes 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, Sr. Diputat, efectivament
fins ara la competència del Pla de reciclatge i formació
lingüística i cultural la tenia el Servei d’Ensenyament del Català
que encarregava la gestió a l’Institut de Ciències de l’Educació,
organisme dependent de la Universitat de les Illes Balears.
Aquest fet implicava una despesa molt considerable, ja que es
transferia una partida econòmica a la Universitat per dur a terme
el desenvolupament dels cursos.

Ara, l’Institut d’Estudis Baleàrics s’encarrega de tota
aquesta organització i de tots aquests cursos i evita així una part
molt important de la despesa que abans es generava. Pensi que
ara els cursos s’autofinancen amb les mateixes matrícules de
l’alumnat. Enguany s’ha fet un gran esforç per donar cobertura
al cent per cent dels alumnes matriculats a les Illes Balears
oferint cursos i fins i tot mitjançant la videoconferència a
Menorca.

A partir del curs vinent s’ampliarà l’oferta d’aquests cursos
amb proves lliures perquè totes aquelles persones que viuen fora
de les Illes, ja sigui perquè estudien o perquè fan feina,  puguin
presentar-se a les proves.

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 5526/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a associació educativa per a la innovació
en el manteniment industrial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 5526/13, relativa a
associació educativa per a la innovació i el manteniment
industrial, que formula el Sr. Francisco Mercadal i Alabern del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. InnMain es una asociación
educativa para la innovación en el mantenimiento industrial
compuesta por socios de diferentes países, escuelas de
formación profesional, empresas, asociaciones empresariales y
cámaras de comerció. 

InnMain se enmarca dentro del programa Leonardo, que
financia la comunidad europea y que se centra en las
necesidades de enseñanza y formación de todos los implicados
en la educación y formación profesional, formando parte a su
vez del programa de aprendizaje permanente 2007-2013 de la
Comisión Europea, que tiene como principal objetivo mejorar
la calificación de la mano de obra, mejorar la competitividad en
el mercado de trabajo europeo, ayudando de todos los
ciudadanos europeos a adquirir nuevas habilidades,
conocimientos y calificaciones que sean reconocidas más allá de
sus fronteras.

Asimismo apoya también las innovaciones y mejoras en los
sistemas de prácticas y formación profesional. El principal
objetivo de la asociación InnMain es desarrollar un perfil
estándard del técnico de mantenimiento y el supervisor de
mantenimiento que permita optimizar la movilidad de los
alumnos y profesores. Para conseguirlo se está trabajando en la
cooperación de los sistemas educativos y las calificaciones
profesionales a nivel europeo.
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Sr. Conseller de Economía y Competitividad, tuvimos el
honor en Baleares de acoger en el Parc Bit la asamblea anual de
la Asociación para el mantenimiento industrial, InnMain, y
queríamos conocer hoy cuál su valoración de esta asamblea
celebrada los pasados días 16 y 17 de mayo. Muchas gracias.

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, es cierto, esas jornadas se
desarrollaron en nuestras instalaciones del Parc Bit los días 24
y 25 de..., perdone, los días..., la pasada semana. 

Esta formación la inauguró nuestro presidente, donde
remarcó, en la jornada, que estaba formada per 50
representantes de doce países, en donde se remarcó la necesidad
de una formación adaptada a nuestros tiempos. La formación es
nuestra piedra angular, es la piedra angular de nuestra sociedad:
a mayor formación, mayor posibilidad de encontrar empleo y,
por tanto, mayor especialización en este empleo.

En las jornadas, como usted dice, se trabajó algo muy
especial: la formación dual, es decir, la adecuación de la
formación a las necesidades de las empresas ahora mismo y las
especialidades que nuestras empresas hoy requieren más allá de
una formación global. 

Los idiomas, las tecnologías y conocer exactamente las
necesidades de las empresas en nuestras islas es una de las
actuaciones que desde este gobierno llevamos haciendo en los
dos últimos años, es decir, trabajar sobre la formación dual que
hace unas semanas pude exponer en este parlamento. Conocer
las necesidades de las empresas, conocer qué formación hay que
dar a nuestros alumnos, conocer qué necesidades tiene el
mercado, y a partir de ahí formar a nuestros jóvenes y darles
unas bases para encontrar trabajo lo antes posible. Estamos en
un momento de oportunidad, estamos en un momento de
cambio en el modelo de formación, y digo cambio en
adaptación a las necesidades reales, adaptación a las
tecnologías, adaptación a la globalización, idiomas, y por tanto
todo lo que sea vincular la formación a las necesidades
específicas este gobierno trabajará sobre ello, puntualizará todo
que tenga que hacer y organizará todas aquellas jornadas que
nos puedan dar valor. Muchas gracias.

I.15) Pregunta RGE núm. 5528/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a decret de simplificació documental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 5528/13, relativa a decret de
simplificació documental, 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, una de les estratègies més
importants d’aquest govern i que ha estat un compromís
electoral de la nostra formació política ha estat sense dubte el de
la simplificació administrativa. De fet aquest govern ja va
aprovar el primer pla de simplificació administrativa, per cert
impulsat per vostè mateixa quan era directora general, amb el
qual es marca una planificació de totes les actuacions que ha de
posar en marxa el Govern de les Illes Balears per tal d’assolir
els objectius dissenyats per aquest pla esmentat, i que el que vol
és tenir una administració menys burocratitzada, més eficaç,
eficient, més pròspera i més propera també cap al ciutadà.

També és important aquesta mesura dins el compromís que
té el Govern de modificar el model de l’administració pública,
i també els compromisos que hi ha d’estalvi, tan necessaris en
uns moments en què la progressiva reducció del dèficit públic
és una prioritat a la comunitat autònoma i a l’Estat. 

Aquest pla preveu l’aprovació d’una sèrie de normes, entre
elles el decret de simplificació documental, el qual recentment
entrà en vigor a la nostra comunitat autònoma, i nosaltres
percebem que gràcies a aquest decret el ciutadà es pot estalviar
fer tramitacions innecessàries, per tant facilitar les relacions
entre administració pública i administrat, que és un dels
objectius, insistesc, tan necessaris que s’han d’assolir i també
poder estalviar passes que no són necessàries donar.

Per això, Sra. Consellera, ens agradaria molt si ens pot
explicar quins efectes té previst vostè que tengui l’entrada en
vigor d’aquest decret de simplificació documental dins la nostra
comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre. 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, com vostè ha dit
el decret de simplificació documental, que és el Decret 6/2013,
es va aprovar i es va publicar dia 12 de febrer i duia un període
de vacatio legis -que no està en vigor- que és de tres mesos,
amb la qual cosa va entrar en vigor dia 13 de maig. 

Amb aquest decret començam a donar compliment per una
vegada ja i fent realitat aquesta obligació que teníem de cara als
ciutadans i que se’ns demanava, que era eliminar tota aquella
paperassa que cada persona ha de fer quan va a una oficina
administrativa a tramitar qualsevol expedient, i dia 13 de maig
amb aquesta entrada en vigor es varen començar a aplicar dos
supòsits: un és el fet que aquella documentació que ja
l’administració autonòmica té dins els seus propis expedients als
ciutadans no se’ls pot tornar a reclamar, que encara que era una
obligació que ja ve establerta per la Llei 30/92 no es complia
efectivament perquè els models d’instància tampoc no establien
aquella possibilitat que el ciutadà assenyalàs a quin expedient
o a quina documentació concreta ja l’havia presentada, i ara ja
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hem fet aquesta model d’instància. I després, el que és més
important, el fet que aquella documentació que no tenim com a
administració autonòmica però sí té una altra administració amb
la qual haguem conveniat que puguem compartir aquestes
dades, les puguem consultar i ja no les haguem de demanar al
ciutadà.

En aquest sentit he de recordar que vàrem fer convenis
d’interoperabilitat, que es diu, d’intercanvis de dades, amb els
quatre consells insulars i amb l’Ajuntament de Palma, de
manera que des de dia 13 de maig el que es produeix és que
quan un ciutadà va a una oficina del Govern i ha de realitzar un
tràmit no presenta aquella documentació que ja tenim perquè
assenyala on es troba, o no presenta aquella documentació a què
podem accedir per aquests convenis amb altres administracions,
i després quan aquest expedient passa a l’instructor, l’instructor
accedeix a aquestes bases de dades gràcies a una plataforma que
han instalAlat els informàtics. És a dir, el ciutadà presenta el
mínim possible i després l’instructor des del seu ordinador pot
entrar en aquesta plataforma que es va habilitant als diferents
instructors dels expedients.

Com ha funcionat això des de dia 13 de maig? En principi
he de dir que a efectes d’informació vàrem crear un microsite a
la pàgina web nostra, i que el primer dia, dia 13 de maig, ja
vàrem tenir 700 visites de gent que va anar a veure com
funcionaven o com eren els models o a descarregar-se models;
en total duim a data d’avui 4.175 visites, crec que són, de gent
que ha entrat a treure models, per veure com funciona el decret
i el que es pot fer. Això per una banda.

Després hem impulsat que els mateixos ajuntaments que no
han firmat encara aquest conveni el vagin firmant, i en aquest
sentit han firmat ja més de 12 ajuntaments. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 5542/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, sobre salut pública.

Setzena pregunta, RGE 5542/13, relativa a salut pública, que
formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia. Sr. Conseller de Salut, la salut pública estableix les
bases de com s’ha de fer la vigilància, la prevenció i el control
de la salut i la malaltia a una comunitat. Per tant la protecció de
la salut comunitària és part fonamental i responsabilitat total i
exclusiva de les autoritats sanitàries. 

Creu vostè que vetlla per la salut pública dels ciutadans de
la nostra comunitat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Aquest
conseller vetllarà per la salut pública i vetlla per la salut pública
dels ciutadans de les Illes Balears, i a més agraeix la feina que
professionals tant del Servei de Salut com de la Direcció
General de Salut Pública fan diàriament per vetllar per aquests
mateixos drets. A més li record que des de la Direcció General
de Salut Pública es mantenen tots i cada un dels programes,
sistemes d’informació i registres de salut pública que es venien
desenvolupant. 

Com li dic ho feim i ho continuarem fent i, a més, aquells
programes i projectes nous que puguin presentar tècnics de la
Direcció General de Salut Pública també són valorats i són ben
rebuts per part nostra.

Per tant vetllaré pel manteniment dels programes de salut
pública per tal de garantir aquests drets als ciutadans. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Diputat. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Llàstima, Sr. Conseller, que no hagi utilitzat el passat. Ha
utilitzat el present i el futur. Vostè ha donat suport a un reial
decret que exclou milers de ciutadans i els deixa sense atenció
sanitària bàsica, això vol dir atenció primària, atenció
preventiva, promoció de la salut i altres coses. Quan una
comunitat perd això no està segura, està desprotegida. Vostès no
varen escoltar el clamor del sector salut; tothom advertia del
perill i d’una decisió equivocada.

Un immigrant sense targeta sanitària té por d’anar al seu
centre de salut. Fa mesos que no es troba bé, els professionals
sanitaris del seu poble li donen garanties. Acudeix i després,
desgraciadament, topa novament amb el sistema, i mor tot sol
molts de dies després. Vostè no fou capaç ni de trobar-lo, a ell,
ni de trobar els professionals sanitaris que cada dia feien feina
a Can Picafort. Avui, 25 persones en tractament, la majoria
estudiats després de la mort; molts d’ells són espanyols. Queda
clar que no vetlla per la salut pública dels ciutadans. 

Un any i mig dedicats a treure targeta sanitària; ara sabem
que n’hi ha més de 20.000, persones que ja no tenen atenció
bàsica. I un objectiu claríssim: facturar i fer calaix. “Las
instrucciones y protocolos de facturación relacionados con el
tratamiento administrativo de los pacientes se dictan por los
servicios centrales”. No ho dic jo, ho diu el gerent cessat. Vostè
ho sabia tot, en seu despatx i en el Consolat. No va fer res, ho ha
negat, ho ha mentit. Està ja sense cap argument. Només reuneix
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els directius quan hi ha una persona que s’ha mort per
desatenció sanitària. 

Derogui el decret, doni la targeta a tothom, doni assistència
sanitària. No cerqui en administratius i dispositiu assistencial...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...tothom ho té molt clar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, he contestat amb el
temps verbal mateix que vostè ha fet la pregunta, i li he afegit
també el temps verbal en futur. 

Vostè el que vol és rèdit polític, titulars, titulars fàcils. Li és
igual el perjudici que vostè pot causar al sistema. Ja ho va
demostrar quan gestionava, i li és igual ara amb les seves
afirmacions.

(Alguns aplaudiments)

Crea alarmisme innecessari, perquè el protocol, com li he
dit, i gràcies a la feina que fan els professionals des de salut
pública i des dels serveis sanitaris, es va activar en aquest cas
des de dia 18 de febrer. El que passa és que vostè obvia aquells
trams que no li interessen per tal, com deia, de crear aquests
titulars innecessàriament.

La meva obligació i el compromís amb els ciutadans és
garantir els drets dels ciutadans de rebre assistència sanitària
amb independència de la situació administrativa del pacient, i
d’activar els protocols i mantenir els programes de salut pública.
Sr. Thomàs, no creï alarmisme i em trobarà davant si m’intenta
enfrontar amb els professionals que dia a dia estan fent una
feina extraordinària i magnífica. 

I com li dic, si va als casos vostè sap que de mitjana hi ha
140 casos avaluats, estudiats per part de Salut Pública de
mitjana any rere any, independentment que vostè o jo siguem
consellers. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 5533/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre dèficit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE 5533/13, relativa a dades sobre
dèficit, 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, fa una
setmana es varen fer públiques per part del Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques les dades de compliment de
l’objectiu del dèficit corresponent al primer trimestres de l’any
2013, i Balears novament torna a estar ben posicionada, la
tercera comunitat autònoma millor de tot Espanya, amb un
superàvit d’11 milions d’euros, un 0,04% del PIB balear, essent
el conjunt de tot Espanya una mitjana d’un 0,12%.

Sense cap dubte és una nova mostra de l’esforç que estan
fent tots els ciutadans de les Illes Balears per restablir els
comptes públics i per controlar la despesa de forma eficient. Per
a qualcú això és misèria, per ventura anaven sobrats, però qui
ens diu això són els responsables d’haver-nos deixat la major
misèria en els comptes públics de tota la nostra història, una
misèria que deixava absolutament abandonades les persones que
més ho necessitaven. 

Amb el control de dèficit garantim precisament l’ajuda als
més dèbils, controlam l’endeutament i marcam el camí de la
recuperació econòmica. L’esforç colAlectiu que s’ha fet a les
Illes Balears ha estat quasi el més important de tot Espanya, i
per això, en ple debat, com veim avui, per al proper consell de
política fiscal i financera, és de justícia que amb criteris
objectius s’analitzi l’esforç de cada comunitat autònoma i que
per tant puguem tenir un tracte diferenciat transitori mentre es
negocia un nou model de finançament autonòmic.

Sabem que no és gens fàcil, que és molt complicat, que hi ha
interessos propis de cada comunitat autònoma, i en aquest sentit
celebram que ahir el president José Ramón Bauzá defensés i
lluités els interessos que més convenen a les Illes Balears, que
per a nosaltres no són misèria ni mai no seran misèria. Per això,
Sr. Conseller, quina valoració fa de les darreres dades del dèficit
fetes públiques? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Portaveu. El Govern
valora positivament el resultat d’execució pressupostària del
primer trimestre d’aquest exercici. És un resultat d’execució
pressupostària que és important, suposa un superàvit d’11
milions d’euros, el 0,04% del nostre PIB. És important perquè
el resultat d’execució pressupostària d’enguany es formula en
termes SEC, en termes de Sistema Europeu de Comptes, i per
tant inclou l’execució pressupostària d’administració general,
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ib-salut, ATIB, i resta d’ens públics que consoliden la nostra
comunitat.

Aquestes xifres són de caràcter trimestral. Venim controlant
l’execució pressupostària mensualment, trimestralment. El que
és important és que a final d’any la nostra comunitat autònoma,
en termes d’execució pressupostària, es comporti bé i compleixi
l’objectiu. 

I són importants aquestes xifres, efectivament, senyoria, pel
que vostè ha dit, perquè els ciutadans de les Illes Balears porten
sis anys de crisi, una crisi complicada i greu, i en aquests anys
de crisi els nostres ciutadans han fet un intens esforç. Els nostres
empresaris s’han adaptat ràpidament a una crua realitat, aixecant
persianes cada matí, adaptant els seus productes, afegint valor
a la nostra principal indústria, el sector serveis. Els nostres
treballadors igualment s’han esforçat intensament, fins i tot
retardant cobrament de sous, sabent que les seves empreses era
important que estiguessin obertes per mantenir llocs de feina. El
personal al servei de les administracions públiques ha posat per
damunt la seva vocació de servei públic quan els varen retirar
o els varen abaixar els sous l’any 2010 i vàrem haver de retirar
la paga extraordinària del 2012, un intens esforç, i el que faltava
era un govern que estigués a l’alçada.

I aquest govern és necessari perquè aquest govern ha fet un
programa de reformes constants. És un govern que necessitava
que posàs ordre als comptes públics i equilibri als nostres
comptes, un govern creïble i que no amagués la cara a la crisi.
En definitiva, senyoria, un clar programa de reformes,
constància en la tasca de consolidació fiscal, estímul al
creixement, una base d’activitat forta a la nostra comunitat, i un
govern al front, amb humilitat, prenent decisions dia a dia en
benefici de tots.

Moltes gràcies.

I.18) Pregunta RGE núm. 5162/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a consens amb la comunitat educativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE 5162/13, ajornada a la sessió
anterior, relativa a consens amb la comunitat educativa, 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, vostès han elaborat
el decret de tractament integrat de llengües en contra de la
comunitat educativa. A més, ara els professionals ens
adverteixen que és fals que els nostres fills aprendran anglès, en
realitat vostès estan utilitzant l’anglès com a una excusa per
acabar amb els projectes lingüístics propis dels centres, de cada
centre, elaborats amb la participació de tota la comunitat
educativa.

Sr. Bauzá, el seu decret posa en perill el rendiment acadèmic
dels nostres fills, posa en perill el consens lingüístic i la cohesió
social.

Pensa recuperar el consens amb la comunitat educativa?

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, Sr. Barceló.
Miri, Sr. Barceló, el Govern mai no ha perdut el consens amb la
comunitat educativa, de fet continua dialogant amb els diferents
sectors educatius, i no ho fa ara, ho fa des de l’inici de
legislatura.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sr. Bauzá, estan provocant un desconcert, un desencís, una
desmotivació total dins la comunitat educativa. Dia 9 de maig
fan unes instruccions que contradiuen el mateix decret que
vostès havien aprovat, el conseller a l’ombra, el Sr. Estarellas.
No han passat ni 15 dies i tornen fer unes noves instruccions
que rectifiquen les anteriors, les quals, per cert, els centres les
varen rebre ahir, quan ja havien estat fent feina amb els
projectes de centre.

Miri, vostè, Sr. Bauzá, entre vostè i el Sr. Wert, el que fan
és tornar quaranta anys enrera el model educatiu d’aquesta terra,
el que volen és imposar a les aules una manera autoritària
d’escola, segregacionista, elitista, antimallorquina,
antimenorquina i antieivissenca, sí senyor, Sr. Bauzá.

(Remor de veus)

Vostès parlen de llibertat, el que fan és dirigisme,
intervencionisme, això és el que fan, dirigisme i
intervencionisme.

Miri, Sr. Bauzá, vostè el que fa és traslladar els seus deliris
ideològics a les aules, això és el que vol fer. És a dir, està
actuant d’una manera absolutament irresponsable i en una
societat democràtica avançada els ciutadans haurien d’estar
protegits de personatges irresponsables, Sr. Bauzá.
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Encara és a temps de rectificar, Sr. Bauzá, recuperi el
consens, deixi de perseguir els metres, els professors i els
centres, aquesta persecució és indigna, Sr. Bauzá, indigna.

Sr. Bauzá, torni recuperar el consens i deixi ja la croada
contra els mestres, contra els pares i mares i contra els alumnes
d’aquest país.

(Alguns aplaudiments)

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. Sr. Barceló, prenc nota de
les seves paraules, la situació democràtica avançada
precisament és reconèixer el resultat democràtic de les urnes,
que és el que vostè no fa, i això sí que és indigne.

Sr. Barceló, nosaltres ens vàrem presentar a unes eleccions
d’una manera molt clara, vàrem dir que faríem aquest projecte,
la immensa majoria de la societat va donar suport a aquesta
proposta, un canvi de model educatiu, basat en la llibertat i la
igualtat i eliminant la imposició i la immersió, simplement feim
el que la majoria de la societat de les Illes Balears ha volgut, no
el que vostès han fet des de la immensa minoria que ha tocat a
la majoria de la societat. Reconegui, reconegui i assumeixi un
resultat democràtic amb llibertat, Sr. Barceló.

Miri, vostè parla de consens, jo li diré què és consens:
consens, per exemple, és aprovar consensuadament a la Mesa de
diàleg social totes les convocatòries en marxa, la convocatòria
d’interins, adjudicacions d’interinatges i comissions de serveis;
dialogar significa el que per primera vegada s’està fent per part
d’aquesta conselleria, que és establir un sistema de comunicació
habilitant un correu electrònic entre la conselleria i els pares,
que fins a la data no es comptava, no sé per què, amb ells.

Dialogar també significa dialogar amb tota la comunitat
educativa, no només la part que li interessa a vostè de la
comunitat educativa; tota la comunitat educativa són les
famílies, són els representants dels pares i mares i també el
colAlectiu educatiu, tant de pública com de concertada.

Sr. Barceló, sap què és no dialogar? Dialogar és el que no es
va fer a l’anterior legislatura, com per exemple aprovar una
ordre d’inspecció educativa sense consultar ningú i feta a mida
del director general de Personal Docent i de la seva cap de
departament.

Sr. Barceló, nosaltres ens vàrem presentar amb un programa
electoral que deia molt clarament sí a la llibertat i sí a la
igualtat, és el que la immensa majoria de la societat ha volgut,
no la imposició, no la immersió, no la minoria. Adapti’s d’una
vegada, assumeixi la voluntat democràtica de la societat.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 5183/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política educativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE núm. 5183/13, ajornada a la sessió
anterior, relativa a objectius aconseguits, 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. Arribam a l’equador de legislatura
i comença a ser hora de fer balanç del que ha fet vostè com a
president de les Illes Balears. Per fer-ho citaré els seus
compromisos textuals que va fer en el discurs d’investidura,
només cinc: primer, faré política des del consens i des dels
valors. Segon, crearem les autopistes de l’educació des de la
llibertat i la qualitat, reforçant la figura del professor. Tercer,
crearem llocs de feina potenciant les petites i mitjanes empreses.
Quart, l’eix del meu govern seran les persones, va dir vostè que
la seva proposta seria una sanitat humana i de qualitat, reduint
llistes d’espera. Cinquè, faré una gestió pública responsable,
encaminada a llevar despesa supèrflua per dinamitzar economia
i baixar imposts.

Sr. President, considera que ha aconseguit els objectius que
es va marcar a l’inici de la legislatura ara que ja fa dos anys a
les eleccions? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Sra. Armengol, vostè ho ha
dit molt bé, són uns objectius d’una legislatura, no de mitja
legislatura.

El que no hem fet nosaltres és no pagar els proveïdors, el
que no hem fet és gastar més de 1.000 milions cada any i deixar
deutes milionaris. Nosaltres tenim les coses clares des del
Govern, tenim un full de ruta ben definit i li puc assegurar,
encara que vostè no ho vulgui veure, que s’ha fet molta feina, en
queda molta per fer, i ho dic amb total coneixement de causa,
queda molta de feina per feta, però no pot obviar el que hem fet
durant aquest temps.

Vaig dir a l’inici de la legislatura que no faria miracles, que
simplement faríem feina, molta feina, i és el que estam
demostrant. Sobretot el que no farem és fer el que varen fer
vostès, mirar cap a una altra banda a veure si d’una manera
natural i espontània les coses s’arreglassin. No, nosaltres no
anirem en aquesta línia.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

La realitat és dura, cap nova idea, cap projecte, cap
explicació d’aquests dos anys, Sr. Bauzá. És evident que dels
cinc objectius que li he anomenat no n’ha complert cap, a
l’inrevés, ha fet feina per anar en direcció contrària. La
valoració d’aquests dos anys és molt fàcil, la gent viu pitjor que
fa dos anys a les Illes Balears; allò que anava malament va
pitjor i allà on no hi havia problemes, Sr. Bauzá, vostè els ha
creat.

Anem per parts, vostè, que s’ha caracteritzat per la seva
submissió al Partit Popular a nivell estatal, ha preferit retallar
serveis als ciutadans de les Illes Balears i acotar el cap davant
el Sr. Rajoy. Sembla que ahir volia treure pit per unes dècimes
de dèficit, per poder gastar allò que no tenim, Sr. Bauzá, cosa
que vostè ens ha dit tota la legislatura que no faria, però ha estat
incapaç d’aixecar la veu i la força per defensar allò que realment
interessa; inversions estatutàries, des que vostè governa zero
euros a les Illes Balears; nou règim especial, ni hi és ni se
l’espera; pressupost general de l’Estat, ens ha colAlocat en la
situació de Ceuta i Melilla als ciutadans de les Illes Balears.

Aquest és el seu gran fracàs, Sr. Bauzá, i sense doblers no hi
ha polítiques a poder fer a les Illes Balears, i aquesta és la seva
realitat. Els resultats són molt durs, més de 169.000 persones a
l’atur a les Illes Balears, un 20% dels ciutadans en situació de
pobresa. Hi ha menys feina i menys drets, més imposts i més
desconfiança.

Li deia al principi, el que anava malament va pitjor i ha creat
problemes on no n’hi havia; ha creat crisi a l’educació, a la
sanitat, a la dependència, a la llengua, tenim una societat més
empobrida, amb menys esperança i més crispada. Aquesta és la
seva herència, Sr. Bauzá.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Sra. Armengol, li vaig dir fa
unes setmanes, per saber on hem d’anar hem de saber d’on
partim. Per partir no tenien ni pressupost, ni partides
pressupostàries, i vostès, en quatre anys varen generar el 60%
del deute de tota la història de la nostra comunitat. Precisament
aquesta política irresponsable de la qual vostè s’amaga és la que
fa prendre decisions absolutament necessàries per empobrir la
nostra comunitat, i vostè després parla de persones, però només
li preocupen les persones quan és l’oposició, quan és al Govern
no li preocupen.

Sra. Armengol, han canviat molt les coses i li puc dir, des
del realisme, no des de l’optimisme, que han canviat cap a
millor. I no seré jo qui li demani a vostè permís per ser
optimista, li diré des dels conceptes i simplement les dades
objectives, no subjectives, que en moltes ocasions, ja li he dit,
s’ha baixat el dèficit, única comunitat autònoma de tota Espanya
que durant sis mesos baixa la xifra de l’atur; augmenta en
26.000 persones el sistema de Seguretat Social; augmenta les
exportacions un 17%; 2.415 autònoms el darrer mes; ISBA, la
societat de garantia recíproca, ha creat només aquest mes 62
noves empreses; s’ha triplicat l’índex de confiança empresarial.
I podria seguir, són molts de folis.

Tot això és el que va bé a la nostra comunitat i als nostres
ciutadans com a conseqüència d’una sèrie de reformes que ha
pres i que ha posat en marxa aquest govern. Tot això és el que
vostè no diu perquè no és que no vagi bé als ciutadans, sinó que
no va bé a l’oposició, perquè és tot el contrari que varen fer
vostès quan estaven governant.

Sra. Armengol, jo vaig dir des del principi de la legislatura,
i tothom sabia per unanimitat que s’havien de canviar, havíem
de canviar el rumb, molts pocs no ho volen canviar. El que
nosaltres no farem és no mirar endavant, assumir amb valentia
els canvis que necessita aquesta societat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.20) Pregunta RGE núm. 5536/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a responsabilitats polítiques.

Vintena pregunta, RGE núm. 5536/13, relativa a
responsabilitats polítiques, que formula el diputat Sr. Gabriel
Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bauzá, dia 27 de març, vostè
i el conseller de Salut es varen reunir amb diverses entitats,
entre aquestes Metges del Món i Prosocial, on li varen entregar
documents probatoris que s’estava cobrant a urgències per
atenció sanitària i fins i tot s’estaven desatenen casos urgents.

Quina va ser la seva actuació arran d’aquesta reunió de dia
27 de març, Sr. President?
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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, Sr. Barceló.
Vostè em canvia els titulars i les preguntes, però no hi ha cap
problema, jo li contestaré ben igual el que pregunti com ho
demani, no hi ha cap problema.

En primer lloc, i ho tornaré repetir aquí, on faci falta i totes
les vegades que faci falta, lamentar la mort del Sr. Alpha Pam.
I li vull dir que s’han pres totes les decisions en funció
precisament del resultat de l’informe intern que han elaborat i
redactat els serveis tècnics de l’administració de salut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, el primer de tot lamentar que vostè lamenti la mort
d’Alpha Pam, però el seu grup va votar en contra fa poc en
aquest plenari.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Bauzá, vostè, arran de la reunió de dia 27 de març,
podria haver fet dues coses: podria haver exigit al Sr. Conseller
que arreglàs la situació o podria haver decidit no fer res. En el
primer dels casos, si vostè va dir al Sr. Sansaloni que ho
arreglàs i com que no ho va arreglar i fins i tot es va produir una
mort, ara li hauria d’exigir responsabilitats al Sr. Sansaloni. En
el segon dels casos, que decidissin no fer res, és vostè el
responsable, Sr. Bauzá, vostè directament.

Miri, Sr. Bauzá, és més greu, dia 23 de gener, el Sr.
Sansaloni i el director de l’ib-salut ja s’havien reunit amb
Metges del Món i ja coneixien la situació, però fins dia 10 de
maig, quan ja havia sortit a tots els mitjans de comunicació la
denúncia del que havia passat, no reuneix tots els directius de
l’ib-salut per posar ordre en aquell desgavell, fins dia 10 de
maig. I en aquesta reunió un responsable comenta que és
necessari millorar els circuïts d’atenció sanitària urgent i que ha
estat necessària una desgràcia per prendre consciència d’aquest
fet, és a l’acta, és a l’acta, reflectit amb paraules d’un dels
responsables de l’ib-salut.

Miri, Sr. Bauzá, vostè deia fa un moment, em contestava, la
seva resposta a educació, que estaven complint el seu programa,
em digui a quin punt del seu programa hi havia la retirada de la
targeta sanitària de 20.000 ciutadans que viuen en aquesta terra,
em digui a quin punt del seu programa. Perquè vostès podrien
haver mantengut les targetes sanitàries, com han fet Euskadi,
Canàries, Galícia, Catalunya i Andalusia, amb l’aval del
Tribunal Constitucional, i no crear aquest problema de salut que
han fet.

Assumeixin responsabilitats polítiques per aquests
desgraciats fets, Sr. Bauzá.

(Alguns aplaudiments)

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. Sr. Barceló, en primer lloc
no li toleraré que vostè digui que aquest grup ha votat en contra
de la mort de cap persona, de cap persona, ni de cap manera.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petita cridòria)

No li ho toleraré, de cap manera, no li ho toleraré, no li ho
toleraré, perquè això és la demagògia amb majúscules i d’una
manera irresponsable i d’una manera irresponsable, no li
toleraré que vostè pugui dir que aquest Grup ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci. Per favor, silenci.

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

... Parlamentari Popular ha votat en contra de la mort i la
lamentació d’una persona.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

(Remor de veus)

Silenci, per favor. Silenci.

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

Sr. Barceló, Sr. Barceló, vergonya!, això dic jo, vergonya,
vergonya!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Miri.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor. Deman, per favor, una mica de respecte a la
intervenció del president del Govern, per favor. Gràcies.

Continuï la seva intervenció si vol, pot continuar.

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

Moltes gràcies. L’educació es demostra en aquests casos
d’una manera explícita.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Miri, Sr. Barceló, des del primer moment el conseller va dir
que demanaria una investigació interna i que es faria una anàlisi
i que seríem inflexibles. Les conclusions de la investigació
interna ha estat la següent: s’han trobat errades de tipus
administratiu i de l’àmbit assistencial. I no es tracta de cercar
culpables, però del que es tracta és de demanar i d’exigir
responsabilitats a totes les persones en funció del seu grau
competencial.

I en funció d’aquestes conclusions els resultats han estat la
destitució del gerent de l’hospital, com a conseqüència que no
ha aplicat correctament la normativa en matèria d’assistència
sanitària a persones en situació irregular. I també l’inici d’un
expedient, precisament per definir i aclarir les responsabilitats
internes durant el procediment d’assistència sanitària.

Però miri, Sr. Barceló, a vostè des del primer moment l’únic
que li ha importat i interessat és treure un rèdit polític de la mort
d’una persona. A aquest grup i a aquest president l’únic que els
ha importat és saber què ha passat realment perquè no es torni
a produir. Aquesta és la diferència entre la demagògia i el rèdit
polític i la responsabilitat del Govern.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.21) Pregunta RGE núm. 5543/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a decret de llengües.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 5543/13, relativa a decret
de llengües que formula la diputada Francesca Lluch Armengol
i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, esper que estigui més
posat en educació que el que vota el seu Grup Parlamentari
Popular.

Sr. President, vostè ens havia promès unes autopistes de
l’educació, la realitat és ben diferent, s’ha dedicat a fer
retallades insuportables. Com diu vostè, ha eliminat professors,
ha massificat les aules, ha eliminat els programes de suport i
d’atenció a la diversitat, ha eliminat beques de menjador i de
transport escolar i ho ha fet tot des de la imposició i en contra,
i amb continu atac a la comunitat educativa. Alhora, ha tengut
una única obsessió: lluitar contra el català.

Aquesta fòbia seva, Sr. President, el du ara a fer un nou
disbarat, l’aprovació del decret de tractament de llengües. Creu
que de veritat aquesta és la millor per combatre el fracàs escolar
a les Illes Balears?

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. Sra. Armengol, és un
disbarat pensar que sigui un disbarat que els nostres nins
sàpiguen com més idiomes millor, això sí que és un disbarat.
Que es pugui condicionar que un nin pugui aprendre tres
idiomes en lloc de dos, quatre millor que tres o cinc millor que
quatre és un disbarat si vostè realment pensa això, perquè si ho
pensa és un disbarat.

Sra. Armengol, aquesta mesura simplement és una de les
mesures que possibiliten un millor ensenyament, jo sempre he
dit que amb una mesura única i concreta no es pot arreglar tot,
i en aquest sentit i en aquesta matèria només amb el tractament
integral de llengües no es pot disminuir el fracàs escolar, però
sí que li puc assegurar que sense el tractament integral de
llengües no es millorarà el sistema educatiu i el fracàs escolar.

Sra. Armengol, l’objectiu fonamental és millorar la
competència lingüística, simplement això. Si a vostè no li
agrada i no li va bé que millori la competència lingüística,
simplement ho digui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, el decret no obeeix
a cap criteri ni pedagògic ni científic i, per si fos poc, ahir
envien una nova instrucció canviant l’aplicació de l’article 20,
perquè no se’ls escapi absolutament res, el Sr. Estarellas, amb
aquesta fòbia que sí, Sr. President, té vostè contra el català.
Això és seguretat per als centres educatius i per a la comunitat
educativa?
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Aquest decret, Sr. President, afavoreix la segregació
lingüística i elimina igualtat d’oportunitats.

Sr. President, intenti pensar una miqueta, raoni això: no veu
vostè que la implantació improvisada, universal i no progressiva
de l’ensenyament en anglès, per part de professors que no estan
preparats, per part d’alumnes que molts no estan en condicions
de rebre una classe en anglès, sense materials adequats, a aules
que estan massificades i sense els recursos específics, no pot
raonar vostè que això realment ho fa inviable? 

Que l’anglès és una assignatura pendent hi estam tots
d’acord. Que s’havia començat a redreçar amb els programes
establerts a la passada legislatura de les accions europees, també
és cert. Nosaltres deim que sí a l’aprenentatge i al coneixement
d’una tercera llengua, però no en detriment de la llengua pròpia
d’aquesta comunitat autònoma, que és el català. Li deim sí a
consensuar amb tota la comunitat educativa un model i un
programa d’implantació gradual. Li deim sí a la formació prèvia
dels docents, a la dotació de recursos humans i materials. Li
deim sí a l’autonomia dels centres per als seus projectes
lingüístics.

Ara bé, li deim no, clar i rotund, a un decret imposat que
posa en perill el rendiment acadèmic, el consens lingüístic i la
cohesió social. I vull anunciar recurs contenciós contra el Decret
de trilingüisme i que la primera mesura que prendrem quan
governem serà eliminar aquesta norma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

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, si amb el tractament integral de llengües el que
s’intenta és augmentar les competències lingüístiques, vostè no
es pot oposar a augmentar les competències lingüístiques..., bé
no es pot, no, sempre s’oposa, no seria una excepció en aquest
cas.

Com més idiomes aprengui un nin, serà molt millor per a ell.
Nosaltres simplement volem que s’aprengui des de la igualtat,
des de la llibertat. Jo entenc que per a vostè aquesta no sigui la
pràctica habitual, des de la immersió lingüística i des de la
imposició que no permet als pares triar. És totalment diferent.
Però a nosaltres, la majoria de la societat ens ha donat aquesta
responsabilitat.

Miri, vostè diu que aquest decret no obeeix a cap criteri
pedagògic ni científic. Jo li he de dir que o vostè no està mal
informada, o vostè és demagògica o vostè simplement no sap
res de res. Sra. Armengol, conclusions del Consell Europeu de
12 de maig de 2009, sobre millorar la qualitat i l’eficiència de
l’educació, ja hi ha una cosa que ho explica, és una resolució del
Consell Europeu en matèria educativa. Per tant, no s’assabenta
de res! Sra. Armengol, no li ho llegiré, però ràpidament el que
diu és que el principal repte consisteix a potenciar les
competències lingüístiques. 

Simplement li diré per acabar, si sabem que una cosa no
funciona, no podem continuar igual. El fracàs escolar és fruit
d’una legislació socialista a nivell nacional i d’una legislació
d’immersió lingüística. Nosaltres no seguirem fent el mateix de
sempre per acabar com sempre. Un govern valent amb decisions
valentes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 8268/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a política d'ocupació.

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la
InterpelAlació RGE núm. 8268/12, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a política d’ocupació. En nom del
Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. David Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyores i senyors diputats. Per
tercera vegada en un mes, dic i repetesc en aquesta cambra que
l’atur no és un problema més, que és el problema, el gran
problema i segurament per tercera vegada m’acabaran donant la
raó i no actuaran en conseqüència. Per això som aquí. 

Els record que mai en la història de les Illes Balears ens hem
trobat en una situació com aquesta, 169.000 persones sense
feina, segons dades de l’EPA del primer trimestre del 2013. I els
vull recordar a més que en el primer trimestre de 2013 ja hi
havia Pasqua, no com l’any passat. Més de 55.000 famílies amb
tots els seus membres a l’atur i més de 90.000 persones aturades
sense cap mena de prestació.

Tenim unes Illes Balears immerses, com bona part dels
països del sud d’Europa, gràcies a les polítiques d’austericidi
que vostès comparteixen, immersos en un bucle dramàtic que
ajunta atur-pobresa-precarietat, de manera que es retroalimenta
i fa dramàtica la vida de moltíssimes persones. Ja els vaig
descriure aquí fa unes setmanes el panorama sociolaboral de les
Illes Balears en quatre fotografies. No ho tornaré repetir, la gent
que no té feina i que ho està passant malament, perquè no té cap
expectativa, i els vull donar només una dada, les Illes Balears
són la tercera comunitat autònoma en aquests moments amb
major emigració laboral, tant de persones estrangeres com de
joves preparats. La gent que perd la feina i que perd qualsevol
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mena de prestació, està abocada directament a la pobresa. Els
que sí tenen feina i que tampoc no se salven, tampoc tenen cap
garantia de caure dins la pobresa, començant pels autònoms que
vostès tan reivindiquen, passant per tots els que pateixen un
nivell de precarietat i de pèrdua de drets socials i laborals que
ens retrocedeixen als anys seixanta, l’època del desenvolupisme,
avançant d’una manera galopant cap una societat de treballadors
i treballadores, ciutadans i ciutadanes low coast i que de cap
manera per part del Grup Parlamentari MÉS no podem
compartir.

Tot plegat, aquest panorama fa bona aquella sentència
d’Eduardo Galeano quan dic que aviat els drets de treballadors
i treballadores es convertiran en un tema d’estudi per a
arqueòlegs. Nosaltres podríem afegir que el tema de la feina en
si, segurament per a paleontòlegs en el cas de les Illes Balears.
Fa pocs dies a més es va publicar, parlant de pobresa, l’informe
sobre la pobresa a Espanya i a les seves comunitats autònomes
i les Illes Balears tampoc no surten molt ben parades. Es tracta
d’un estudi que se centra i es desenvolupa en l’índex de pobresa
humana, que contempla variables molt importants i que tenen a
veure, per exemple amb l’atur de llarga durada, que també creix
i es consolida de manera preocupant a les Illes Balears, però
sobretot allò preocupant d’aquest informe és que diu que de
2006 a 2011 som una de les comunitats allà on més han crescut
les desigualtats i més ràpidament s’han produït aquestes,
avançant cap una fractura social; i el que és pitjor, que aquesta
sentència es consolida. Un informe que d’alguna manera no fa
altra cosa que corroborar informacions que vostès coneixen bé,
com són els informes de Càritas o la Xarxa EAPN al respecte.
Tot plegat, com ja he dit per tercera vegada en aquest Parlament
en menys d’un mes, un autèntic estat d’emergència, un autèntic
estat d'emergència, i s’hauria d’actuar en conseqüència.

I el que és pitjor i per això som aquí, per això els
interpelAlam, un govern que pensa que això no va amb ells, que
el mercat ho arreglarà, que és un tema..., que per això hi ha la
iniciativa privada. O traduït al balear, ja vendrà l’estiu. Aquesta
és la política d’aquest govern.

Però començaré per allò fonamental. El diagnòstic, en un
moment clau, en un forat com el que estam en aquests moments,
una de les primeres coses que fa aquest Govern és carregar-se
el CES, un instrument que podria haver servit per compartir
diagnòstic de manera no partidista, ample, social, amb visió
interdisciplinar, d’identificar estratègies públiques per poder
sortir del forat. Vostès van u s’ho carreguen, però no volen
compartir diagnòstic amb ningú, volen el seu diagnòstic i les
seves receptes, unes receptes que ens han duit fins aquí i ho
tenen clar.

S’aferren com a pagellides a qualsevol esperança estadística
que surt i que els permeti refermar, ara que Aznar torna estar de
moda, allò d'España va bien, que en versió balear és Baleares
es la locomotora de España, que si l’índex de confiança
empresarial, oblidant que aquest índex està fet sobretot en base
a les grans empreses, que són les que estan guanyant amb la
crisi; que si creixen els fixos discontinus, mentida, fins i tot a
pesar de les bonificacions..., a partir de 2010 hi ha hagut un
creixement constant el mes de març entre un 10 i un 15 i
enguany és d’un 6,7. A més els vull recordar que estam a les
portes del mes de juny i encara hi ha més de 10.000 persones
fixos discontinus que no els han cridat. I el TAMIB en aquest

primer quadrimestre del 2013 no ha donat a l’abast en temes
d’acomiadament, sobretot del sector serveis i hoteleria, molts
d’ells fixos discontinus. Tot un miratge.

Una cosa és la mitologia de l’emprenedor, que a vostès tant
els agrada i una altra és la destrucció real d’empreses i
d’autònoms que tenen gent al seu càrrec, que aquestes són les
que més davallen. I mentrestant, sobretot en el sector serveis i
d’hoteleria, una contractació de falsos autonòmics, de gent que
cerca feina i li diuen sí, jo et don feina, però tu dona’t d’alta
d’autònom. Això no són emprenedors, això són treballadors
abocats a la pobresa i a la precarietat. 

Però bé, què hem d’esperar d’un govern que té un president
que li és igual fer-se la foto amb una família que té tots els seus
membres a l’atur durant la campanya i al cap d’un any diu que
els aturats són realment uns aprofitats que no volen cercar feina.
Això és a les hemeroteques.

Polítiques. S’apunten ràpidament al discurs de Rajoy i a les
reformes estructurals. Abracen la reforma laboral que ha
provocat milers d’acomiadaments, i aquesta és una dada
objectiva, tant en el sector públic, que vostès han aprofitat molt
bé aquesta reforma, com en el sector privat, Orizonia és un dels
casos més recents. És un problema privat Orizonia, les empreses
del sector de l’alimentació també estan traient moltíssima gent.
I allò que és pitjor, una reforma laboral que provoca a les Illes
Balears, sobretot al sector serveis, un alt grau de frau en la
contractació.

Polítiques actives. Han assumit amb un silenci còmplice les
retallades en el 2012 i en el 2013 del pressupost general de
l’Estat de més de 60 milions d’euros que s’han perdut en
aquesta matèria. És clar que no hi creuen, ho va dir aquí el
vicepresident en una de les seves darreres intervencions, però
això té conseqüències pràctiques, 72 ADL -agendes de
desenvolupament local-, per exemple, que es varen perdre i que
estaven fent una feina important a nivell local. I el que sap més
greu és que dins l’àmbit de les seves competències, abans els he
parlat del CES, ara els parlaré de l’eina que hauria de servir
realment per fer alguna cosa per la situació d’emergència que
tenim en temes de feina. 

El SOIB, s’avancen a la ministra rociera i el primer que fan
és dur-ho a Formació, Educació, ho segreguen de Treball i
s’avancen amb això que fa ara el Govern d’Espanya,
subvencionar l’exportació de mà d’obra jove barata,
subvencionada, això sí, amb doblers públics de tots. Ja no
serveix ni tan sols d’oficina de colAlocació, estudi de les
variables de dades de l’EPA publicades la setmana passada. El
2012 de la gent que va passar pel SOIB a la recerca de feina,
només un 1,1% va trobar feina a través del SOIB. Això són
resultats que no mereixen cap mena d’actuació? Reestructuració
del sector públic, què podem dir d'un govern que presumeix
d’haver-se llevat del damunt 1.200 i més de 1.200 sanitaris?
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Llei de turisme, l’hauran traduïda al rus, però la paraula
"feina", la paraula "treball" no apareix ni una sola vegada, sector
estratègic, sector per excelAlència, però aquesta paraula no
apareix. És la gran desapareguda. Això sí, anuncis, fa un mes...,
bé a vostès els pareixerà poc temps sobretot als consellers nous,
ja els he demanat disculpes per donar-los canya, però no tenen
100 dies, em sap molt de greu, jo tampoc no els tenc, però un
any els pareixerà molt de temps, però per a la gent que està
patint és una eternitat i fa un mes que el president va anunciar
aquí un pla d’ocupació i supòs que avui faran un anunci, un altre
anunci, ahir ho va anunciar el Grup Parlamentari Popular que
proposarien un Pla 2013-2017, varen votar en contra fa cinc dies
a la Comissió d’Economia sobre aquest mateix punt, d’instar el
Govern a fer un pla de xoc contra l’atur i la pobresa,
estrictament amb aquests termes dijous a la Comissió
d’Economia. I, a més, també em diran que han convocat els
agents socials divendres horabaixa. Supòs que varen mirar
l’ordre del dia d’aquesta setmana i per no quedar malament i dir
que no han fet res, els varen convocar divendres. No se sap si és
per a aquest tema o és per a un altre.

Planteig per acabar un parell de qüestions pràctiques, supòs
que respondrà el conseller Sr. Garcia, dues qüestions. Una que
no vagin amb el Pla d’ocupació a cobrir expedient, que posin les
seves sigles de Partit Popular al servei de dos conceptes, pla i
pacte, així tal vegada recuperarem la confiança. Que no siguem
menys que altres comunitats autònomes. Extremadura ha posat
damunt la taula 1.000 milions d’euros, segurament n’hi ha
alguns de les Illes Balears gràcies a aquest meravellós sistema
de finançament que tenim, per a un pla d’ocupació. No li
demanam tant des del Grup Parlamentari MÉS, però com a
mínim no ser menys que altres comunitats autònomes i sobretot
una proposta concreta, que el diferencial, ja no només d’això
que acaben de reivindicar fa un moment en les seves preguntes
de control al Govern, que aquest superàvit que tenen d’aquest
primer trimestre, que segurament s’acabarà consolidant si
realment aconsegueixen una rebaixa en els objectius de dèficit,
nosaltres des del Grup Parlamentari MÉS compartiríem, es
dediquin íntegrament a aquest Pla d’ocupació de les Illes
Balears i no a pagar als bancs amb tanta celeritat, perquè això
no és el que ha de menester la ciutadania de les Illes Balears. 

Aclareixin-nos si volen governar per als homes de negre de
la troika que es passegen aquests dies pel Regne d’Espanya o si
ho volen fer per a un poble que els va votar, però no els va
legitimar per fer qualsevol cosa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, ha d’acabar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ara ve l’estiu, sí, però la cosa no s’arregla. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern. La consellera
d’Educació per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat. Miri, totes les
polítiques, pràcticament tota la política del Govern està
preocupada i va encaminada a disminuir l’atur, tota. No hi ha
ningú més sensible que nosaltres amb les persones aturades i
precisament per açò no ens hem creuat de braços, sinó que hem
anat fent poc a poc polítiques per canviar tot açò. 

No em posi d’exemple una comunitat autònoma com
l’andalusa, que no disminueix l’atur, no me la posi d’exemple!
Balears és l’única comunitat autònoma que du sis mesos seguits
davallant les dades d’atur respecte de l’any passat. Augmenten
les afiliacions, augmenten els autònoms i açò és poc a poc, però
és així. És ver que queda moltíssim per fer, no podem pensar
que en un any, ni en dos disminuirem les xifres d’atur que ens
vam trobar. 

També li diré que percentualment no han augmentat tant les
xifres d’atur des que governa aquest govern, com des que
governaven vostès, i basta veure les estadístiques, basta mirar
els aturats d’aquest país en anteriors èpoques. Però açò no és el
més important, el més important és fer coses i aclarir assumptes.
Aquest govern es mou perquè facilita als empresaris les seves
actuacions. Es va moure davant Madrid com mai no ho havia
fet, pressionant el Govern d’Espanya perquè a la reforma
laboral s’introduís la disposició addicional dotzena que regula
una bonificació dels fixos discontinus i que ha estat un èxit.
Com mai no s’havia mogut perquè precisament dins el món
laboral van aconseguir la primera eina per a la
desestacionalització i per incentivar l’economia laboral. 

Vostès saben l’important que és el contracte de fix
discontinu per a Balears i ha estat un èxit. El mes de novembre
de 2012, que és el primer mes que es va aplicar la bonificació,
hi ha hagut un augment de més d’un 25% de contractació amb
fixos discontinus respecte de l’interanual de l’any passat. A
l’hoteleria aquest mes ha estat un 47% més. El mes de març del
2013, que ha estat el segon mes que s’ha aplicat la bonificació,
l’augment ha estat d’un 40% en general en la contractació fixa
discontinua i a l’hoteleria un 63%. Açò ha estat un èxit i el que
fa aquest govern és acudir al Govern central per allargar
precisament aquesta mesura o incrementar-la, que és el que
s'està lluitant, per a altres mesos. Açò és una cosa pràctica, la
resta no ho és. És pràctic tot el que li dic.

Després aquest govern creu en una formació de qualitat,
d’excelAlència, per ajudar a eliminar l’atur perquè és
importantíssim. I des d’aquesta conselleria estam fent moltes
coses. Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
que integra el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, treballam
en diferents línies de formació per a l’ocupació, l’orientació i la
intermediació laboral i el foment de l’ocupació. Expressaré
breument què es fa a cada una d’aquestes àrees.
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Quant a la formació, dir-li que des del SOIB se
desenvolupen accions formatives adreçades a desocupats,
conduents a certificacions professionals que són homologades
a tot l’Estat en un 85%. Aquesta convocatòria ha sortit amb un
pressupost de 19.200.000 euros, els quals s’han destinat a iniciar
293 accions formatives, la qual cosa suposa la formació, que és
importantíssima, de 4.395 desocupats, dels quals el 50% són
joves d’entre 16 i 30 anys. Açò són accions.

Una altra acció. La formació per a colAlectius vulnerables,
com a persones amb discapacitat, dones, població en general
amb risc d’exclusió social. La realitat és que també s’han fet 93
accions formatives per un valor de 2.800.000 euros, amb les
quals s’han format 1.160 persones, açò enguany. Però
recentment s’ha aprovat una altra convocatòria pel mateix
pressupost, o sigui a final d’exercici s’hauran format de
colAlectius vulnerables un total de 3.000 persones. Açò és fer
coses pràctiques.

Totes aquestes accions formatives, açò és el més important
i no s’havia fet mai, es planifiquen d’acord amb les necessitats
reals del teixit empresarial de les Illes, de la nostra comunitat,
i es basen en convenis signats amb diferents sectors productius
per tal de fixar una línies de colAlaboració estables amb les
empreses i una millor intermediació laboral amb les ofertes de
feina que reben les nostres oficines, amb el catàleg d’ocupació
de difícil cobertura i les ocupacions més contractades dins la
comunitat autònoma.

Quant a l’orientació i la intermediació, actualment es
desenvolupa un nou projecte d’orientació laboral amb el qual
Balears també ha estat pioner i consistent en un model integral
d’intervenció individualitzada. Amb aquest nou model és dóna
protagonisme absolut a l’usuari al llarg de tot l’itinerari i és
integral perquè coordina tots els serveis que ofereixen des del
SOIB. Vull aclarir també que aquest és un servei propi que
s’ofereix des de la xarxa d’oficines del servei d’ocupació
autonòmic. 

El SOIB també desenvolupa itineraris d’inserció per a
colAlectius vulnerables en risc d’exclusió social i amb dificultats
d’inserció dins el mercat laboral, com és el cas de persones amb
discapacitat, joves, dones. Açò, en la pràctica, es tradueix en un
procés d’acompanyament per a la inserció a partir d’un
diagnòstic individual, personal i integral, persona per persona.
Al llarg d’aquest projecte l’usuari és guiat per un orientador
laboral i es construeix un projecte professional que integra totes
les seves necessitats personals amb les exigències socials.
L’objectiu final és la incorporació d’aquests usuaris al mercat
laboral ordinari de manera regular.

Si bé és veritat que açò es fa des de fa anys, en aquests dos
darrers exercicis s’ha potenciat de manera molt especial la
inserció laboral i s’han fomentat les accions vinculades a la
captació d’ofertes i a la sensibilització de les empreses per
contractar persones en aquesta situació de vulnerabilitat. A la
nova convocatòria, que ha sortit amb un pressupost de 6 milions
d’euros, el 55% s’ha destinat a persones amb discapacitat, un
11% a joves amb dificultats i la resta a persones d’exclusió
social.

Quant al foment de l’ocupació també el SOIB organitza
tallers d’ocupació que són programes públics d’ocupació amb
la finalitat de millorar la qualificació i les possibilitats
d’ocupació al colAlectiu de majors de 25 anys. En aquests tallers
també amb la formació es condueix als certificats de
professionalitat amb la característica especial d’incloure la
contractació amb la formació dual. 

El proper mes de juny finalitzarem un total de 19 tallers de
les famílies de nàutica, calçat, agrícola, sanitat i hostaleria, que
es varen iniciar amb un pressupost de 2.300.000 euros i que han
beneficiat un total de 152 persones desocupades de llarga
durada. Actualment, dissenyam una nova convocatòria, que
sortirà en breu, per un import de 2 milions i mig d’euros més, i
suposarà la realització de 27 tallers de sis mesos de durada i que
beneficiarà 216 desocupats. 

A més, el SOIB ha iniciat altres activitats o té altres
iniciatives com els acords que ha firmat amb 14 sectors
productius diferents de les Illes per detectar les necessitats que
tenen de formació, impulsar l’assessorament laboral, establir
una intermediació laboral i crear una borsa de pràctiques.
També ha desenvolupat pràctiques no laborals adreçades a
persones amb titulació i sense experiència laboral i també ha
augmentat els acords amb agències d’ocupació per tal
d’incrementar les possibilitats d’inserció laboral dels
treballadors desocupats. S’ha fomentat l’esperit emprenedor a
partir de tallers d’orientació sobre l’autoocupació. 

En fi, mitjançant també la xarxa EURES hem facilitat la
intermediació laboral amb els diferents països de la Unió
Europea; i des de la Direcció General d’Ordenació, Innovació
i Formació Professional, a través de l’Institut de Qualificacions
Professionals de les Illes Balears, estam a punt de publicar un
nou procediment per a l’acreditació de les competències
professionals adquirides mitjançant l’experiència (...) no formals
de formació. Aquest nou procediment permetrà l’acreditació de
190 noves persones que actualment no disposen d’una titulació
oficial. Vull recordar que a Balears un total de 566 persones ja
han aconseguit la seva certificació professional.

Respecte de la formació professional també he de dir que la
conselleria continua treballant en el desenvolupament d’una
formació professional com a element determinant per a la
solució de l’actual situació econòmica.

En fi, no li vull dir tots els programes que té el SOIB perquè
són a l’abast de tothom, però efectivament aquest govern lluita
des de l’educació, des de l’emprenedoria, des de la legislació
laboral, fa front a la situació actual des de totes les conselleries
i des de tots els àmbits i crec que es nota i s’ha notat la
cooperativa a nivell nacional. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula el
Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, consellera, supòs que s’haurà quedat ben a gust després
d’haver llegit la cartilla de tot el que du apuntat, però no m’ha
respost absolutament a res, a cap dada que li he posat damunt la
taula ni a cap dels envits que li he fet al Govern, perquè d’això
es tracta una interpelAlació, no de venir amb les coses apuntades
per dir, per deixar anar el teu rotllo perquè si, perquè si... no, és
que si... per això supòs que una de les primeres coses que varen
fer quan varen arribar va ser llevar les preguntes de control en
el Govern d’IB3 perquè la gent no ves el paperot que fan.

Però seriosament, Manuel García Expósito, recorden qui és?
És aquell senyor que es va anar a veure Bauzá allà a la camilla,
aquella família de Llucmajor, el 2011, amb tots els seus
membres a l’atur, si en aquest moment els haguessin mirat pel
foradet de la porta jo crec que s’hagués duit una gran decepció,
i com ell qualsevol de les persones que ho passen malament que
són a l’atur o que tenen qualsevol familiar, com és la majoria ja
dels ciutadans i les ciutadanes d’aquesta comunitat que tenen
gent a l’atur.

Ve aquí, amb la seva cartilla, a dir, a carregar-se de raó i a
dir que ja fan coses. Per a això no importa ni que facin plans, si
tanmateix ja fan tot el que han de fer, segons vostè. Em parla
d’Andalusia, clar, com que devia pensar que el Grup MÉS som
del PSOE i que jo li trauria Andalusia, em treu Andalusia, però
si jo no he parlat d’Andalusia en cap moment, li he parlat
d’Extremadura, comunitat governada pel Partit Popular, 1.000
milions d’euros en quatre anys per a polítiques actives
d’ocupació. I em parla d’Andalusia, això què és? Sort que és la
consellera d’Educació, quan era a Treball no va fer res, però
l’han ascendida a consellera d’Educació.

(Remor de veus)

Els afiliats a la Seguretat Social han baixat dramàticament
en aquests anys, aquestes són els dades objectives. L’EPA ara
l’amaguen, retalls de premsa, agafin els retalls de premsa de
l’hemeroteca de la campanya electoral de 2011, no li bastaven
les dades de l’EPA, al Sr. Bauzá, no li bastaven per posar encara
més dramàtic l’escenari i ara procuren aparcar-les, només
s’aferren a les estadístiques que els interessen. 

La taxa de migració laboral de les Illes Balears és la tercera
més alta de l’Estat espanyol, i la previsió, segons diferents
estudis, per als propers deu anys és que una de cada quatre
persones en edat laboral, entre setze i trenta-nou anys, se
n’anirà. I això és un drama per a qualsevol país, i aquesta hauria
de ser la prioritat d’aquest govern i del partit que el sustenta.

Fixos discontinus, em sap greu, però menteixen, no són les
dades reals, les dades reals les hi he donat aquí, és que estan
publicades, les han publicades vostès mateixos. El març
d’enguany només han augmentat, a pesar de les bonificacions,
que no tenim res a dir de les bonificacions, un 6,78% i per què
ha estat? Perquè creix l’estacionalització, perquè creix
l’estacionalització, i amb l’estacionalització la precarietat dels
autònoms, dels fixos discontinus, dels eventuals, de tothom i el
frau en la contractació, que es persegueix poc i del qual tampoc
no ha parlat la consellera, que en aquest punt sí que ens ho varen
votar a favor, el de fer un pla no, però el de perseguir el frau
supòs que es varen equivocar perquè, com avui, eren quasi tots
a fora.

Formació i necessitats reals, però quines són les necessitats
reals? Tampoc no ens les ha dites. En formació només li puc dir
que pràcticament ja no hi ha cap curs per a aturats de llarga
durada. Formació de colAlectius vulnerables, vostè sap que hi ha
gent de gestories, aprofitant ja no normativa seva, fins i tot
normativa de l’anterior reforma laboral del Sr. Zapatero que
nosaltres també hi vàrem estar en contra i d’un decret que té a
veure amb la formació de colAlectius vulnerables i de gent en
pràctiques i tot això, van al SOIB a demanar, això dit pel
personal del SOIB, treballadors de franc. Vull treballadors de
franc, això hi ha gent, hi ha gestories que van al SOIB, això és
la Mallorca de les Illes Balears del segle XXI i vostès no fan
res, vull dir, es carreguen de glòria dient que tot va bé.

Orientació, intermediació, treballen en un nou model, però
d’entrada el que han fet és carregar-se tot el servei d’orientació,
hi ha un orientador per cada aproximadament 1.000 i busques
d'aturats, vostès, realment, pensen que això és un servei
d’orientació i d’intermediació? Li he donat la dada concreta, els
resultats de la seva nefasta gestió. A mi m’importa poc allò que
es va fer en anteriors moments, segurament tampoc no va bastar
per la situació real d’estat d’emergència que des del Grup
Parlamentari MÉS pensam que hi ha. Resultats, un 1,1%, aquest
és l’èxit de la seva gestió al capdavant del SOIB. Un 1,1% de
gent que el 2012 va passar pel SOIB a la recerca de feina li va
servir per a qualque cosa el SOIB.

Jo crec, sincerament, que la seva intervenció, consellera, ha
estat profundament decebedora per al nostre grup parlamentari
i no crec, no tenc cap esperança que la pugui arreglar en el torn
de rèplica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. En el torn de contrarèplica té la paraula
la consellera d’Educació.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Li he respost a
tot. Vostè m’ha demanat, amb la pregunta o la interpelAlació, la
política d’ocupació que s’ha fet, i això és el que jo li he
contestat, no li ha agradat el que he dit perquè li he dit tota la
política d’ocupació que hem fet? Ho entenc, ho entenc, perquè
és impossible que a vostè els agradi res del que faci aquest
govern. Però, quines solucions donen vostès?, a l’atur?, cap, ni
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una. Les dades són a l’abast de tothom, no les hi he de donar jo.
La disminució d’aturats respecte de l’interanual de l’any passat
és enmig del carrer, no l'hi he de donar jo. Per sort ningú no
confia que vostès crearan llocs de feina, tot és rallar, tot és buit,
i res més.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

III. Moció RGE núm. 5372/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en
matèria ferroviària, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 9435/12.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la moció...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

... preg silenci, per favor, silenci, per favor. Srs. Diputats, preg
silenci. 

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Moció RGE núm. 5372/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en
matèria ferroviària, derivada del debat de la InterpelAlació RGE
núm. 9435/12. Pel Grup Parlamentari Socialista, i per defensar
la moció, té la paraula el diputat Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores i senyors diputats. Dos
anys, dos anys ja des que el Partit Popular governa aquesta
comunitat autònoma i pel que respecta a la principal obra
ferroviària iniciada, el tren de Llevant, podem parlar de dos
anys d’inoperància. Dos anys de no fer res, dos anys de paràlisi,
però també dos anys d’engany, dos anys de crear falses
perspectives entre els ciutadans, entre els colAlectius a favor del
tren i entre els batles i els ajuntaments de la comarca de Llevant,
que ara no reben resposta del president d’aquesta comunitat
autònoma ignorant així una demanda àmpliament majoritària
dins la comarca de Llevant de Mallorca. 

Són dos anys perduts en què el Govern s’ha demostrat
absolutament incapaç de garantir el finançament, un
finançament que estava conveniat amb el Ministeri de Foment
i en virtut del qual s’han rebut 80,5 milions d’euros, que no és
poca cosa. Són dos anys de suspensió i paràlisi de les obres del
tren de Llevant, dels esmentats 80 milions d’euros invertits que
es deixen perdre per irresponsabilitat i incapacitat d’un govern
i un partit que submisos al dictat de Madrid han estat incapaços
de reivindicar allò que amb justícia ens correspon.

La moció que avui presentam és la suma de moltes
iniciatives que ja hem tengut en aquesta cambra per demanar la
continuïtat de les obres, avui ja paralitzades definitivament per
acord del Consell de Govern, del tren de Llevant. Demanam
instar el Govern de les Illes Balears, per començar, que deixi
sense efecte l’acord del Consell de Govern, de 19 d’abril, sobre
la resolució del contracte referent a les obres ferroviàries del
projecte Manacor-Artà. Demanam també que el Govern de les
Illes Balears, i d’acord amb les previsions que el Ministeri de
Foment fa en el seu pla d’infraestructures, transport i habitatge,
iniciï una negociació amb aquest ministeri per fer un nou
conveni, si no volen parlar del mateix.

Deim que d’acord amb un pla d’infraestructures perquè és
un pla molt ferroviari, curiosament, és un pla que destina uns
percentatges, els percentatges més alts d’inversió, un 39%,
precisament a obra ferroviària, dels quals no veurem ni un euro
a les Illes Balears. Ho veuen?, la gràfica és prou evident. Per
tant, tenen base per negociar, si volen, nosaltres sempre hem
cregut que no volen.

I, finalment, instam el Govern que mantengui reunions
immediatament amb els ajuntaments afectats, amb les entitats
i plataformes que l’han defensat.

Durant els debats anteriors, perquè -com dic- no és el primer
ni serà el darrer, hem pogut de manifest la incoherència,
clamorosa incoherència, del Partit Popular, perquè és el mateix
partit que considerava que la línia Manacor-Artà era insuficient
i s’havia de fer arribar fins a Cala Rajada. El mateix partit
popular que ara argumenta el cost per usuari per justificar la
liquidació de l’obra i que en canvi va impulsar la inversió
ferroviària més costosa i deficitària que no hem tengut mai a les
Illes Balears, que és el metro. La línia de metro, curiosament,
més petita d’Espanya, però en canvi el segon bitllet més car
d’Espanya, un metro que el 2012 havia baixat un 3,5%
d’usuaris, aquell metro que es va inundar amb pluges de 15
litres per metre quadrat. Allò sí que crec que va ser un exemple
d’irresponsabilitat, un nyap que l’anterior govern va arreglar a
comptes del pressupost del mateix govern i que no ha tornat a
tenir problemes. Jo ho pos com a exemple de la poca autoritat
que té el Partit Popular per donar lliçons de malbaratament, com
m’imagín que intentaran fer a la rèplica.

Aquest és el mateix Partit Popular que el 2006 aprovava un
pla director de transports que contemplava aquesta obra, el tren
de Llevant, que ara demonitza, el mateix Partit Popular que
inverteix en alta velocitat quatre milions cent vuitanta-set coma
set milions d’euros sent l’AVE de Galícia la inversió ferroviària
més costosa de la història d’Espanya. És curiós que justament
coincidint amb l’anunci de les eleccions autonòmiques
gallegues es va anunciar que el projecte d’alta velocitat de la
comunitat que governa el Sr. Feijoo rebia una inversió total de
més de 1.000 milions d’euros, mentre que la inversió per al
corredor mediterrani, que es reparteix entre quatre comunitats,
Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia i que va
tenir suport unànime d’aquest parlament, val la pena recordar,
la xifra per menys quantitat que la que afavoreix a Galícia.
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Bé, en definitiva, un pla d’infraestructures, transports i
habitatge que, com ja hem dit en diverses ocasions, preveu una
inversió de l’Estat amb un conveni ferroviari per a les Illes
Balears. En els annexos apareix clarament, Red ferroviaria,
desarrollar mediante convenios de colaboración, convenio de
ejecución, actuaciones tren de Mallorca. Crec que hi ha base
per tornar a parlar de conveni ferroviari, un conveni que en dos
anys el Govern no ha reclamat o ha estat incapaç de fer-se valer
davant els interlocutors del Ministeri de Foment. 

No només no obtindrem finançament del Govern de l’Estat
per a aquesta obra, pel que pareix, sinó que, a més, encara
costarà doblers als pressuposts propis de la nostra comunitat
autònoma. És un desbarat monumentalment. Seran capaços de
deixar inacabada una obra sense haver lluitat per la seva
continuïtat ni un sol dia i perdre-hi doblers, com fins i tot, com
hem dit, el Ministeri de Foment ho contempla en els seus plans
2012-2024.

Ho vàrem recordar durant el debat de la interpelAlació, que
ja es fan càlculs sobre el cost que tendrà aquesta liquidació,
sense obtenir una resposta clara. Entre 8 i 12 milions d’euros
per la mateixa liquidació dels contractes més indemnitzacions,
que podrien arribar a un total d’uns 25 milions d’euros, i sense
comptar les inversions que hauran de fer per adaptar les vies o
les infraestructures ja construïdes al que sigui allò que vulguin
fer. Ens agradaria obtenir resposta a aquests càlculs, però el
conseller fa quinze dies no la va donar, però suposam que deu
tenir fets els càlculs ja que han argumentat la resolució dels
contractes amb informes de l’advocacia i de la situació
econòmica, informes que he de dir que desconeixem, que hem
demanat per via parlamentària fa més d’un mes sense obtenir
resposta. 

Crec que es pot recriminar al Govern sobretot que una
decisió tan greu s’hagi hagut de prendre sense explicar ben bé
en què es fonamenta. Jo no m’amagaria si fos de vostès rere
notes de premsa, donaria la cara i explicaria per què han decidit
liquidar un projecte que té un amplíssim suport social i
institucional. Per tant, per què l’han suspès o liquidat d’amagat
sense avisar, sense una telefonada prèvia sols als ajuntaments
afectats, tampoc als seus correligionaris del Partit Popular de la
comarca de Llevant que han votat a favor de les obres del tren
de Manacor a Artà sumant-se a les unanimitats dels ajuntaments
que han exigit fins avui, diumenge passat la darrera vegada, a
aquest govern la continuïtat de les obres.

Abandonen vostès un projecte que podríem qualificar, una
inversió que podríem qualificar d’innovadora per deixar-nos
ancorats en el passat. Tots els estudis a nivell internacional
apunten, quan parlen d’inversió ferroviària, els beneficis que té
no només per al transport públic sinó per al medi ambient.
Recentment, l’Associació per a la Promoció del Transport
Públic publicava que el ferrocarril, per les seves característiques
energètiques de capacitat i de seguretat, constitueix un element
imprescindible per millorar la situació ambiental i social del
transport que en l’actualitat depèn, en excés, de carretera i
combustibles fòssils per al transport de viatgers, cotxes o de
mercaderies a camions, que és l’única alternativa que hem
escoltat parlar aquí.

Les xarxes ferroviàries europees més importants defensen,
en general, un ampli nivell de serveis de rodalies i regionals. En
el nostre cas seria més aplicable rodalies. És més, aquest
informe afirma que contra l’opinió generalitzada que sols l’alta
velocitat pot captar més mercat per al ferrocarril, que pareix ser
que és el que pensa el Partit Popular espanyol, existeix un ampli
ventall de millores que permetrien incrementar la demanda,
utilitzant també la xarxa ferroviària general, incrementant
freqüències, la intermodalitat, la rapidesa o les tarifes, crec jo
que és just el contrari del que aplica el Govern de les Illes
Balears, i també el Sr. Rajoy, en aquest cas sí que hi ha una
certa coherència entre uns i els altres, que ha anunciat
recentment la supressió de 48 línies de tren de RENFE, línies
que eliminarà el Ministeri de Foment i que transporten
actualment 1,65 milions de viatgers. Hi ha clarament un atac del
Partit Popular a tots els nivells en tota línia al tren com a opció
de transport públic sostenible.

En definitiva, per tot això el que demanam avui al Partit
Popular, al Govern, és un cop de timó, un tornar enrera aquesta
liquidació que provaren el 19 d’abril, un tornar enrera les obres
que deixaran a mig fer tudant tota la inversió feta fins al
moment, les obres del tren de Llevant, les obres de Manacor a
Artà, les mateixes obres que, ho recordarem un cop més, vostès
dibuixaren damunt el Pla director de transports i que defensaven
en aquest parlament durant la legislatura passada. Nosaltres el
que els diem és que negociïn un nou conveni, no ens interessa
tornar discutir la validesa del conveni anterior, un conveni
anterior que vostès, com li vaig dir fa quinze dies, dejecten, però
pel qual varen rebre 80 milions d’euros, això ho ha documentat
la Defensora del Poble en resposta a la Plataforma.

Nosaltres demanaríem al Partit Popular i al Govern de les
Illes Balears que no es deixin menysprear per Madrid, que
s’apuntin al carro de la modernitat que representa el transport
ferroviari.

Per acabar amb una referència, que no sigui concretament de
les nostres Illes, sinó de la Comissió Europea, deia l’octubre del
2011, a través d’una sèrie d’articles del seu servei
d’investigació: “Si hay un ámbito en el que el ferrocarril ofrece
indiscutibles ventajas es el del medio ambiente, hasta el punto
de que no cabe imaginar una política de transportes sostenible
sin buscar un nuevo equilibrio en favor del tren”. Això ho diu
la Unió Europea, això s’aplica a tota Europa.

Un cop més, si aquí ens trobam novament amb una votació
en contra d’aquesta moció, es consolidarà l’intent del Partit
Popular de liquidar la línia Manacor-Artà, una voluntat no
clarament expressada però pels fets clarament manifestada des
del primer dia que aquest govern va assumir el poder, i estaran
dient vostès, Govern i PP, no a la modernitat i deixant-nos
ancorats en una passat fet d’asfalt i de CO2.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari MÉS s’hi
mantenen les esmenes RGE núm. 5751/13, 5752/13 i 5767/13.
Per defensar-les té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Tornem-hi, torna-hi al tren de Llevant, Sr. Bonet, una polèmica
que jo crec que encén la sang, i no ho dic tant per si un hi és a
favor o en contra, que sembla que hauria de ser el debat, sinó
per dues qüestions diferents: en primer lloc, les mentides, el
menyspreu, la desconsideració contra els favorables al tren,
amanides amb una amnèsia del PP sobre la seva pròpia posició
tots aquests anys. El conseller parla d’un capritx, el portaveu del
PP, a la darrera intervenció, ens parlava de su tren de Llevant,
su tren, com si qualcú se l’hagués tret de la mànega, fent una
tergiversació falsa, miserable i covarda de com han anat les
coses.

Si el PP va ara contra el tren que ho digui clar, però que no
negui que uns anys se’n va enamorar i en bravejava, bravejada
d’inversions sense un cèntim de Madrid, sempre sense un
cèntim de Madrid, i amb desviacions pressupostàries, com vostè
recordava, espectaculars, en bravejava. Però ara, per anar contra
el tren de Llevant amolla arguments que qüestionen tot el tren;
d’entrada les línies de Manacor i Sa Pobla, aquelles que diu el
conseller que els perillosos s’entretenen a comptar quants
passatgers duen. Qüestiona el nombre de passatgers per a les
línies, o el dèficit de les línies, això ataca tot el tren.

Però tira la pedra, vostè ho deia, els míssils, diria jo, i amaga
la mà, el conseller ho diu i no ho diu, ho diu i ho nega al mateix
temps; malparla del cost, però no n’extreu conclusions
congruents. Vostè ha posat l’exemple del metro, que ha estat i
és molt, però molt més car, que de fet és el que de veres
distorsiona el resultat d’SFM, uns números que el conseller
llavors utilitza contra el tren. Idò, paradoxalment, no en
reneguen, sinó que el conseller ens diu en comissió en aquesta
legislatura que voldria dur el metro a Son Espases, és en el seu
programa electoral per a aquesta legislatura, però ens parla del
cost. S’imaginen del que parlam?

I una altra qüestió que indigna, el servilisme davant el
tractament rebut des de Madrid, el PP ataca el Govern anterior
per desviar l’atenció sobre el nul suport del Govern Rajoy al
tren a Mallorca, i no perquè el PP estatal vagi contra el tren, que
sí que hi va en segons quines línies, com vostè deia, però també
gasta fortunes. Rajoy està entusiasmat amb els trens, a la
península, aquí ni les engrunes, i el PP local encantat, fins i tot
ho justifica, ens ho mereixen, ens diu; mentre du a aquest
parlament iniciatives per gastar 50.000 milions d’euros en el
passadís Mediterrani, i aprovam per unanimitat, 50.000 milions
d’euros, aquí ni cinc. És d’un masoquisme malaltís.

El conseller, com que li agrada anar de triomfador i de
perdona vides, no pot sofrir haver de reconèixer que no duim ni
un cèntim cap aquí i, provincià com ell tot sol, no gosa
assenyalar un culpable devers els seus estimats ministeris, no,
la culpa és dels mallorquins, totalment i absolutament dels
mallorquins, va dir, totalment i absolutament! Madrid no envia
un cèntim tot el 2012, no envia un cèntim tot el 2013, mentre

gasten milions a la península, mils de milions, però aquí la culpa
és totalment i absolutament dels mallorquins, del Govern
anterior, ell no, ell va dos anys que governa, no du un cèntim,
però la culpa no és seva, és del Govern anterior, tot és culpa dels
altres.

Continuar amb aquest guió, Sr. Company, continuar amb
aquest guió dos anys després de governar, resulta patètic. Si el
Govern tengués la decència de dir que ha canviat de parer, que
ara troba que no s’ha de fer tren, el debat es produiria en uns
altres termes, des del respecte per la discrepància, això és lògic.
Ja no en parlem si com fan, certament m’ho fan i jo en parl amb
alguns membres del Partit Popular, pocs, però que hi són, que
el farien, però si no hi ha finançament extern no el poden fer.
Aleshores, jo els ho confés, ens trobaríem molt prop, però molt
prop, discutiríem sobre la contundència davant Madrid,
nosaltres proposam un plet, vostès no el volen, però ens
trobaríem, no es pot fer sense recursos. Comprendríem les
dificultats del Govern, però no és el cas, no és el cas.

El conseller diu ara que el tren d’Artà és un disbarat i que no
el farien ni si tenguessin doblers, menyspreant els batles de la
línia, que despús-ahir tornaven reivindicar el tren, menyspreant
la moltíssima gent que ha reivindicat aquest tren, menyspreant
els grups municipals del PP a Artà, a Capdepera, a Manacor,
que hi han votat a favor; menyspreant fins i tot el Grup
Parlamentari Popular aquí, que l’ha reivindicat sovint;
menyspreant el Pla director sectorial de transports, que el
preveu i que el va redactar el Partit Popular.

Amb paraules de la Sra. Cabrer, m’agrada citar-la:
“Evidentment, necessitam la línia fins a Cala Rajada, no podem
deixar les obres a mitges”, la cita és literal. Idò ara el PP diu que
consumeix territori i té impacte paisatgístic, el PP de les
autopistes ens deia que té impacte paisatgístic el tren, ja s’ha
recordat quina és la doctrina europea sobre el tren, nosaltres en
participam. Quan la vaig citar fa unes setmanes, la Sra. Cabrer
va prendre la paraula i em tractar de mentider, i això que la seva
intervenció circula per You Tube, però ella volia precisar, volia
precisar, estava descontextualitzat, i volia precisar; va dir que
primer haguessin fet la línia a Sa Pobla, prolongació de Sa
Pobla, vull dir, entenc fins a Alcúdia, és cert, el PP demanava el
tren fins a Alcúdia. Ala idò! Després, va dir, faríem el
soterrament dins Manacor, que és molt més car, però molt més
car que el tren tram, però el PP diu que ells soterrarien a
Manacor, que ho haguessin fet ja a l’anterior legislatura. Idò
venga!

Per cert, el pla sempre ha estat arribar a Cala Rajada i unir
les estacions, ho dic perquè ara el PP pareix que ha descobert
que es pensa que només hi haurà Manacor-Artà i de Palma a
Manacor, sempre ha estat unir-les. I el pla fins a Cala Rajada
són 1.200.000 passatgers, que és el que demanava la Sra.
Cabrer.
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Ara, el Senyor, que és el senyor, va fer el món en sis dies,
però vostès s’han volgut aturar el segon dia i ja es pensen que
és dissabte; això no va així.

Però és que el Senyor, és que el Govern ni tan sols presenta
projectes a Madrid. Ens deia l’altre argument de la Sra. Cabrer,
que el pla l’havia de pagar l’Estat. Hi estam d’acord: qui
governa a Madrid? On dediquen els doblers a Madrid? Ni tan
sols presenten projectes, projectes que els ho deixàrem fets,
perquè nosaltres no en trobàrem cap, tant els de l’electrificació,
com, naturalment, el d’Artà-Manacor.

Per això presentàrem, fa dos mesos, una moció on
demanàvem que el Parlament denunciés els incompliments de
l’Estat. Què va votar el PP? Que no. Avui ho tornam presentar
com a esmena, tenen una segona oportunitat.

També proposàvem que el Parlament de les Illes Balears
lamentés que el Govern no hagi tramès cap proposta d’inversió
ferroviària al Govern de l’Estat, és el Govern de les Illes Balears
qui ha de demanar, en base a la disposició transitòria novena de
l’Estatut, que facin inversions estatutàries, no n’hi ha demanat
cap. L’instàvem que ho fes, què va votar el PP? Que no. També
tenen avui l’esmena com a segona oportunitat.

L’altra esmena és perquè hi hagi Menorca, Eivissa i
Formentera en el PITVI, és vergonyós, no hi pot haver només
Mallorca a un pla de 25.000 milions per a l’any 2012-2024; bé,
dic que és Mallorca perquè està allà escrit amb tinta, perquè no
hi ha hagut un cèntim per a Mallorca, però com a mínim que
també hi hagi les altres illes, també existeixen les altres illes. Hi
ha Canàries.

Idò bé, també hem volgut demanar que no es perdi més tren.
Ens diu el conseller que amb menys doblers fa molt més ell,
però resulta que ens torna anunciar eliminació de freqüències
del tren d’Inca. Jo vull recordar quan es va parlar de tocar el
metro a l’estiu, el Partit Popular va dir que de cap manera, ara
voldríem que aquesta Parlament surti a camí d’aquests rumors,
rumors oficials de voler tocar les freqüències existents en el tren
d’Inca, i per això també hem volgut posar una esmena. Hi ha
molta gent que utilitza el tren a l’estiu a Inca i, a més, fins i tot,
hem de provar i hem d’intentar intensificar l’ús del tren també
com a un recurs turístic, per anar el dijous a Inca, per anar el
dimecres a Sineu, això hi hauria d’haver gent, que és a altres
indrets, i que pugui agafar el tren, no els perjudiquem, posem-ho
en valor. L’únic tren turístic no és el de Sóller, tot el tren ha de
tenir també aquesta vocació.

Ara veurem què votaran! I no vull acabar, perquè ja reconec
que aquestes dades les continuam repetint, però és que les
hauríem de repetir com a un mantra fins que les memoritzàssim
de cor: els darrers vint anys, 46.000 milions d’euros gastats per
l’Estat espanyol en tren, 7 bilions i mig de pessetes. Ara, el Pla
2012-2024, 25.000 milions més d’euros en tren, bàsicament a la
península. A les Illes Balears, 2012, Rajoy, Bauzá, Company,
zero euros; 2013, duim camí de zero euros. Això, Sr. Company,
no pot continuar així, cal una reacció, diguin el que vulguin de
l’anterior legislatura, però posin inversió dins aquesta, per
l’amor de Déu!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
i per fixar la posició, per un temps de deu minuts, té la paraula
el Sr. Carlos Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. En esta cámara se ha dado
cuenta varias veces de la actual política de movilidad, no hace
ni dos meses se debatió una moción, pero para algunos
movilidad es sólo tren y tren sólo es el de Llevant, así vuelven
a la carga con esta moción, fruto, yo creo, que de su mala
consciencia e intentar justificarse.

Suena a broma, Sr. Bonet, que ahora le preocupe, ni aquí ni
en Madrid les preocupó la situación ferroviaria en Mallorca. Su
actual acción de gobierno, la actual, consiste en cubrir las
necesidades de movilidad con los mejores niveles de calidad,
coste y seguridad, acuérdense de la seguridad que otros daban
con lamentables siniestros. Intentando superar la mala situación
económica y de gestión encontrada en SFM, empresa heredada
en una situación inviable, con altos niveles de déficit y deuda
que, con esfuerzo, se sitúa en una gestión admisible,
racionalizando y pagando deuda, ejemplo, los contratos de
conservación, ahorrando un 40% sin afectar a la calidad del
servicio. La anterior etapa en SFM se resume en dos gerentes,
344 millones de euros en deuda bancaria, deuda a proveedores
de 17,1 millones de euros, deuda por obras de 117,6 millones de
euros, facturas en el cajón por 1,5 millones de euros, con un
coste anual de 75 millones de euros e ingresos de 5 millones de
euros. Los números cantan su mala gestión.

Este govern ha supuesto un giro hacia el sentido común en
la forma de prestar un servicio esencial, pero difícilmente
sostenible, el ferrocarril, en el cual este govern cree, pero con
cabeza. Está sustentado con fondos públicos, con lo que ello
implica; las inversiones en tren deben ir en consonancia con las
necesidades de movilidad y la realidad insular, no forzándolas,
como hicieron y quieren seguir haciendo hoy. Escuchen a los
técnicos, la situación económica imposibilita grandes
infraestructuras, realizando actuaciones en seguridad, tecnología
e información al usuario con la premisa de primero el ingreso y
luego el gasto.

Respecto a las frecuencias, se adaptan a las necesidades,
com en verano, Sr. Alorda. Este servicio puede ser mejorado,
pero lamentablemente el anterior Govern no lo vio, no
electrificó, no apostó por eliminar pasos a nivel, no mejoró el
sistema de acceso a estaciones, no puso un buen sistema de
información al usuario, como se hace ahora; optó por
irresponsabilidades que generaron problemas, trabajándose
además por solucionarlos.
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Pero el presente está condicionado por el pasado, su
convenio ferroviario. Menos mal, Sr. Bonet, que ha
evolucionado y ya no habla de histórico convenio; un mal
convenio de intenciones, condicionado, donde las anualidades
pactadas se debían incluir en los presupuestos estatales, no
garantizando más financiación que la consignada por el Estado
en cada presupuesto. La realidad, en los cuatro años de vigencia
aceptaron 57,5 millones de euros, finalizando en diciembre de
2011, sin prórroga, ya que estando en vigor el Gobierno
socialista ni respondió a la petición de prórroga de este govern.
¡Qué callado tiene esto, Sr. Bonet!

Sorprende cuando hablan de negociación seria y con
resultados, les colaron una declaración de intenciones, lo
aceptaron, lo gestionaron peor, se lanzaron y los resultados los
pagamos todos y lo sufre la comarca de Llevant.

Sr. Alorda, ¿puede afirmar que su convenio dejaba claro
íntegramente los 443,75 millones de euros que dice? Si lo
afirma es que ni siquiera se lo ha leído. Dieron lo que aceptaron,
es todo su convenio, no sé qué quiere reclamar ahora. A partir
de aquí lo convirtieron en una barra libre sin previsión, cargada
de ejemplos de inversiones no silenciosas, escandalosas,
adjudicando cuatro veces más de lo recibido, siendo su tren de
Llevant el ejemplo palpable. Menudo flaco favor hicieron a la
comarca de Llevant y a los bolsillos de todos, se resume en
gastos, expropiaciones sin pagar, adjudicaciones sin
financiación e impacto paisajístico. Eso sí, ante su lío, ahora
exigen que este govern arregle los platos rotos de su fiesta.

Realizaron actuaciones sobredimensionadas, como gastarse
106 millones de euros -se dice pronto, eh- en trenes y
recambios, sin necesidad y sin financiación, con un costoso
almacenamiento. Pero este govern del defecto hace virtud y les
da uso con la nueva línea exprés y la nueva línea de metro. O el
millón de euros, como dije ayer, gastado en portaequipajes para
trenes, sólo en Madrid las unidades que van al aeropuerto los
llevan, y aquí lo compraron, en plan nuevo rico, venga trenes,
venga recambios, venga portaequipajes y venga lo que haga
falta. Si no tenían ni para pagarlos ni dónde ponerlos, no está
bien, Sr. Alorda, irse de compras, no saber ni qué compra y no
pagar.

Más sobredimensión, sus cocheras famosas de Enllaç, usted
las conocerá, es de Inca, el proyecto básico se adjudicó por
677.000 euros, no la obra, sólo el proyecto básico, ocupaba
10.700 metros cuadrados; 3.300 metros cuadrados más que la
estación de Atocha, ¿dónde iban con esas cocheras, es que no sé
dónde iban? Toda la instalación suponía 22.505 metros
cuadrados, en suelo rústico. ¿Dónde estaba la protección
medioambiental? Todo ello sin dotación presupuestaria. O como
se gastaron 1,43 millones de euros en un estudio informativo del
supuesto corredor de (...), sin dinero para hacerlo, pero gastaron
en el estudio.

Yo creo, Sr. Alorda, que, como mínimo, entone el mea
culpa, a ustedes les dan todo el dinero del AVE y lo gastan en
nada.

Por cierto, lo que pide de inversión ferroviaria, estamos en
una moción ferroviaria, en las otras islas debe ser una fantasía
oriental suya, porque no me cuadra.

Su tren de Llevant costaba 190 millones de euros, más los
trenes, sin financiación, su baja demanda generaría un déficit
anual de 7 millones de euros; alargaba tiempo y distancias, no
prestando una mejor movilidad a la comarca, obviando el Plan
director de transportes. Iniciaron la obra con menor prioridad y
demanda, sin su estudio previo; encima, lo hacen de vía única.
Lo de desdoblar y soterrar, como dice el plan director, Sr.
Alorda, se lo pasaron por el forro.

¿Qué pasa con los expropiados que no cobraban? Sr. Bonet
y Sr. Alorda, no les preocupan, 771 fincas expropiadas, se les
debe 2,24 millones de euros. Esto son personas, ni una vez les
he oído hablar de este problema que generaron. Además de lo
contratado, sólo ejecutaron el 39,6% y del total del proyecto el
20%, y lo venden como si quedase, nada, encender las luces. Lo
dejaron en precario, incluso desviaron, sin addenda, 30 millones
de euros de otro convenio, faltando otros 110 para finalizarlo.

Ante esto, el Govern, responsablemente, para obras en
octubre de 2011, dada la insuficiencia presupuestaria al no
poder incurrir en gastos que carecen de cobertura
presupuestaria. Al año inicia la suspensión de contratos
vinculados, fundamentada claramente en informes técnicos y
jurídicos de SFM y de la Abogacía de la comunidad; los
técnicos manifiestan que de existir inversiones, habría que
acometer como prioritaria la electrificación, Sr. Alorda, este
govern tiene propuestas de inversión, una prioritaria es ésta,
electrificación.

Además, los usuarios del transporte público de la comarca
Llevant están cubiertos por el sistema de autobuses, pero más
barato. Esto es sostenibilidad, cosa que ustedes no entienden,
98.000 pasajeros hay en la comarca y usted ya ve sueños de
1.200.000. El Govern es consciente de que la situación en que
han quedado las obras no puede quedar así, pero todas las
soluciones pasan por cuantías de las que no se dispone. Se
trabaja para solucionar un problema generado por los que ahora
piden soluciones.

Sr. Alorda, lo suyo es surrealista, con el agujero en todos los
sentidos que dejaron por su tren -su tren- de Llevant, ahora
intenta dar lección y parecer que afrontan problemas. No engaña
a nadie.

Respecto a entidades, las hay en contra, hay entidades en
contra del tren de Llevant, pero como no les conviene ustedes
ni las citan, pero las hay y no quieren que se haga. Incluso este
govern ya ha actuado para restablecer la carretera de Cala
Millor que sus obras cortaron, valórenlo. 

Recordemos además, como ya dije ayer, que por acuerdo
parlamentario está requerida una auditoria económica, jurídica
y técnica de estas obras. Veremos su resultado, lo veremos.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 88 / 28 de maig del 2013 3901

 

Por cierto, algún día hablaremos de ese tranvía de Palma,
cuatro años machacando el tranvía de Palma y ahora de repente
la amnesia del PSM, ni en el consell ni el Parlament ni en el
Ayuntamiento de Palma no existe el tranvía, ni hablan, es un
auténtico escándalo. Por cierto, las enmiendas que ha
presentado, Sr. Alorda, un batiburrillo, ¿eh?, hablando... se
enmendaba a sí mismo.

Respecto a la moción principal, al punto primero de la
moción, continua con su política del no, dicen no al acuerdo del
Consell de Govern de 19 de abril, a pesar de estar fundamentado
técnica y jurídicamente. Este gobierno lleva las cosas
sustentadas por informes.

Respecto a reunirse con ayuntamientos del corredor
ferroviario, que usted, Sr. Bonet habla, Sr. Bonet, este gobierno
lo hizo al suspender las obras. Este gobierno lo hizo cuando se
habilitó la carretera, incluso lo visitó, este gobierno lo ha hecho
otras muchas veces, incluso ha mantenido contacto con los
alcaldes y sigue haciéndolo. Este gobierno da la cara, no genera
falsas expectativas, nunca ha tenido inconveniente en informar
a los alcaldes y trasladarles la situación. Así, el pasado 21 de
mayo, se remitió escrito desde la conselleria del Sr. Company
convocándolos de nuevo para hoy, hoy a las 7 de la tarde. Por
ello, Sr. Bonet, su punto tercero no tiene mucho sentido, usted
insta a reunirse, se han reunido, se siguen reuniendo y hoy se
deberían reunir. 

Le propongo in voce un texto alternativo, ya se lo he
comentado: “El Parlament de les Illes Balears solicita al Govern
de les Illes Balears que continúe manteniendo las reuniones con
los ayuntamientos relacionados con el corredor ferroviario
Manacor-Artà para tratar su situación”. 

Como ve, Sr. Bonet, se ajusta totalmente a la realidad.
Espero que lo acepte. Aléjese de incoherencias y
responsabilidades que manejan otros partidos. Acéptela, le pido
por favor que la acepte, saldrá un mandato parlamentario y este
gobierno cumplirá con todos los alcaldes.

Muchas gracias.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista el Sr. Cosme
Bonet, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, aquest grup, el Grup Socialista, no s’ha mogut un
centímetre en la seva postura des del primer dia, per tant, no em
parli de coherència, diferència del PP, com hem parlat, que el
2009 deia una cosa, l’estiu del 2011, una altra, i finalment
l’abril del 2013 n’ha fet una altra diferent de les que explicava
als batlles. I que quedi molt clar, mobilitat també és tren, és que
sobretot és tren en aquesta legislatura, la inversió més important
que es podria fer en mobilitat a Mallorca és tren, en el conjunt
de les Illes Balears, cert, tren. L’aposta de modernitat important
seria tren. Per això, mobilitat també és tren. El tema principal de
mobilitat és tren. 

No em digui que no ens va preocupar. El conveni històric
que es va firmar la legislatura passada -i ho diré, perquè com
que m’ha recriminat que no ho he dit, ho tornaré dir, històric
perquè no se n’ha fet d’altre, ni vostès han estat capaços de
recuperar-lo ni de fer-ne un de nou, 443 milions d’euros amb el
Govern central!, històric, és clar que és històric! La llàstima és
que vostès han convertit un conveni històric en història. 

Miri, no em parlin d’herència, que ja...ja cansen qualsevol
que els escolti. Vostè, se’n recorda de l’herència que va rebre
Serveis Ferroviaris el 2007? Li he parlat del metro i va bastar un
gerent per fer el desastre del metro, no en varen haver de
menester dos, un gerent tot solet va bastar per fer aquest
desastre.

L’únic gir que han fet vostès ha estat a zero, a no fer res. No
ens facin combregar amb rodes de molins, nosaltres una cosa
tenim clara: el Partit Popular no vol fer tren, no n’han fet, no,
varen fer aquell metro, però no han apostat pel tren que
cohesioni el territori de Mallorca. Vostès són dignes hereus
d’aquelles autoritats centrals que el 64 i el 77 varen liquidar el
tren a Mallorca. No volen tren, però com a opció ideològica. Li
recordaré un parell de fets: pujada de tarifes, fa un any que han
pujat el bitllet un 57,8%, el senzill de tren i metro; han eliminat
i continuaran eliminant freqüències, ja ho han anunciat; el
comitè d’empresa ha qualificat el conseller com antitren perquè
cada vegada que té oportunitat desprestigia el transport
ferroviari amb dades sense contrastar segons ells, no som només
nosaltres que ho deim; el GOB ha calculat que a part de pagar
els 6 o 8 milions d’euros a les constructores, és que es perdran
200 llocs de feina que es podrien crear; és que la defensora del
poble els ha recordat que vostès tudaran 80,5 milions d’euros.
Tudaran 80,5 milions d’euros. No ens parlin de malbaratament,
perquè aquesta inversió està feta i vostès la deixen perdre, la
deixen perdre, són dades donades per la defensora del poble,
que vostès la coneixen bé.

No em parli que el pacte no va electrificar, si l’únic que ha
fet aquest govern actual en tren ha estat continuar els projectes
que va començar el pacte, d’on es creu que vénen els projectes
d’electrificació?, ha llegit el conveni?, sap que hi estaven
contemplats?, electrificació, no s’ho han inventat vostès, ni molt
manco! Varen trobar feina feta, per això ho varen poder
inaugurar, 200 persones convidades a la festa a Inca per
inaugurar l’electrificació aquesta legislatura. No em parli de
festes de la legislatura passada i no em parli de festes!, per
favor!, no em parli de festes, vostè que és del mateix partit del
que hem sabut que fa un parell d’anys va fer una festassa a El
Escorial amb la ilAluminació pagada en diferit per tots nosaltres,
32.000 euros d’ilAluminació a les noces del Sr. Aznar!

(Alguns aplaudiments)

No em parlin de festes, no em parlin de festes, no treguin la
festa, volen que parlem del confetti de la Sra. Mato?, això són
festes, o les festes que muntava el Sr. Matas amb el globus per
inaugurar les autopistes. Això eren festes!, vostès n’han sabut
de fer festes, no nosaltres. Vostès n’han sabut de fer festes, per
tant, no ens treguin festes. Fer festes no és fer escoles, fer festes
no és fer escoletes de 0 a 3 anys, fer festes és inaugurar les
autopistes en globus, fer festes és fer les noces a El Escorial i
vés a saber què hem pagat entre tots en diferido, vagin a saber
què hem pagat entre tots, per favor!
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No em digui que el pacte no va fer res, maig del 2011 el
Govern del pacte, quinze dies abans de les eleccions encara
seguia negociant per mantenir aquest conveni, per negociar la
pròxima inversió, i vostès varen esperar sis mesos a fer la
primera passa, sis mesos, per favor!

Li diré una cosa: d’estudi no n’hem vist cap, ni ens n'han
donats, perquè aquí tot va lent, lent quan es qüestió de donar
transparència, de donar informació, d’amagat i a poc a poc, ni
taquígrafos ni luz i això que ho va dir don Antoni Maura que
era dels seus, en teoria, si aixecàs el cap se’n tornaria escapat.

Miri, acceptarem l’esmena que fa el PP per una qüestió molt
clara, és el mínim que es pot esperar d’un govern, que parli amb
els afectats, i el mínim que podria fer el president és rebre el
batlles que li han demanat reunió, però li acceptarem l’esmena.

 A part d’això, el que demanàvem era suport a aquesta
moció, perquè el Parlament donàs suport al Govern en el que és
una justa reivindicació i la resposta que hem tengut avui aquí
una vegada més del Govern i del Partit Popular ha estat la de
sempre, en això han estat coherents, aquests anyets, de dir no a
tot el que proposa l’oposició, mirant el passat i excusant-se per
no fer res.

Acabarem amb una cita de l’escriptor italià Boccaccio
precisament parlant de penedir-se, perquè vostès se’n penediran:
“Val més actuar i exposar-se a penedir-se que penedir-se de no
haver fet res”, perquè vostès passaran a la història per ser els
enterradors del tren a Mallorca i se n’hauran de penedir d’haver
fet aquest desastre. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena del PSM?

EL SR. BONET I BONET:

Sí, estam bastant d’acord amb el Grup Parlamentari MÉS en
tot el que planteja, per tant, s’acceptarien i s’inclourien dins el
text a votar, i el que sí demanaríem és votar a part el punt 3,
amb la redacció que ha proposat el Sr. Veramendi.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, si els sembla ara passarem a la votació del punt 3,
amb la redacció proposada pel Grup Parlamentari Popular.

Començam a votar. Votam.

Queda aprovat per 54 vots a favor.

Ara votaríem la resta de punts, el primer i el segon del Grup
Parlamentari Socialista i les esmenes dels punts quart i cinquè,
és a dir, la resta de punts, total. Votam.

Queden rebutjats per 31 vots en contra i 23 vots a favor.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4992/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una comissió
no permanent d'investigació.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
4992/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a creació d’una comissió no permanent d’investigació.
Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, gràcies, Sra. Presidenta. Ara fa un poc més d’un
any que el Partit Popular va decidir tot sol, sense consens ni
diàleg amb cap grup parlamentari, modificar el Sistema
Nacional de Salut del nostre país.

Ho va fer sense argumentació sòlida, parlaven de
sostenibilitat econòmica quan Espanya té un sistema nacional de
salut eficient amb una despesa inferior a 1 coma punt 5  del PIB
manco que altres països europeus i el que és important amb
bons resultats de salut.

El canvi de model sanitari és una decisió política del Partit
Popular, de tots els diputats i les diputades d’aquí del Partit
Popular amb els consellers i el president, i és una decisió presa
a consciència. Ja no existeix així el dret a l’atenció sanitària
com a dret de ciutadania i ja no existeix la universalitat a
l’atenció sanitària.

Es modifica la cartera de serveis i s’hi introdueixen
copagaments, de prestació farmacèutica, de transport sanitari,
ortoprotètica, dietètics, medicació hospitalària, tot allò que
afecta directament qui està malalt, qui és major, els
pensionistes, qui té una malaltia rara o un trastorn metabòlic
congènit, en definitiva, els malalts, els majors i els més febles
econòmicament.

Un altre aspecte negatiu d’aquest reial decret llei és la
disminució de la qualitat assistencial, només dos exemples:
1.200 persones acomiadades a la nostra comunitat i més de
100.000 persones a les llistes d’espera. Ara hem sabut que
20.000 persones han perdut la seva targeta sanitària i ja no tenen
assistència sanitària bàsica.
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Un reial decret que vulnera la Constitució Espanyola, ho diu
el Tribunal Constitucional en la seva interlocutòria de
desembre: “El deber de todos los poderes públicos es de
garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección
de la salud, cuya tutela les corresponde y ha de ser articulada
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios”. També diu: “Resulta evidente que los
intereses generals y públicos vinculados a la promoción y
garantía del derecho a la salud son intereses asociados a la
defensa de bienes constitucionales particularmente sensibles”.
I també diu: “y en particular los inmigrantes sin permiso de
residencia verán notablemente afectada su salud si se les
impide el acceso a los servicios sanitarios públicos de forma
gratuïta, lo que repercutiría no sólo en su estado de salud
individual, sino en la prevención de la propagación de
determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando
directamente a la salud de toda la sociedad”, i ho diu el
Tribunal Constitucional. 

Vostès han vulnerat el nostre Estatut d’Autonomia que diu
en l’article 25.1 que han de garantir el dret a la prevenció i a la
protecció de la salut mitjançant un sistema sanitari públic de
caràcter universal, i vostès vénen obligats a facilitar l’accés al
sistema sanitari públic a totes les persones que són residents a
la nostra Illes Balears. Això és el que diu el nostre estatut, és
més, fins i tot ja no és que vulnerin l’opinió del Tribunal
Constitucional o l’Estatut, és que ni escolten les recomanacions
de la defensora del Poble: “que se adopten las medidas
complementarias necesarias que aseguren la coherencia global
del Sistema Nacional de Salud de modo que se produzca el
acceso efectivo a la protección de la salud para colectivos en
situación vulnerable que han quedado excluidos del concepto
de asegurado o beneficiario al objeto de garantizar el
cumplimiento por parte de las administraciones públicas de la
obligación que les compete en materia de protección de la
salud pública”.

Tribunal Constitucional, Estatut d’Autonomia, defensora del
Poble, tres indicacions molt clares que indiquen que vostès han
fet totalment el contrari, excloure determinats colAlectius de
l’atenció sanitària, exclusió real i funcional i han creat un perill
per a la salut individual i de la comunitat. 

Tothom els ho diu, tot el sector salut fa un any que els ho
diuen, la imatge és la retirada de targetes sanitàries, però a la
nostra comunitat tenim diferències respecte d’altres, vostès no
varen esperar a dia 1 de setembre, des de finals de 2011,
situació que es va intensificar a principis de 2012, han posat
esforços i dedicació a treure la targeta sanitària a persones que
vivien entre nosaltres. El cobrament dels 10 euros per targeta
sanitària va reforçar i va introduir nous mecanismes per anar
excloent gent i durant molt de temps..., aquí tenim un senyor
que va ser vicepresident de l’Ib-salut que ja donà ordres l’any
passat per no assignar ni metges de família i continuar sense
atendre aquestes persones i treure’ls la targeta sanitària.

La conclusió és molt simple: ja no tenen atenció sanitària
bàsica, només atenció urgent en l’embaràs i els menuts de 18
anys, han aconseguit el que volien, que aquestes persones no
vagin al sistema sanitari, només quan estiguin greument malalts
i per tant, exclouen aquestes persones i, com els deia abans, no
vetllen per la salut pública del conjunt dels ciutadans.

Altres comunitats autònomes, Andalusia, País Basc,
Astúries, Catalunya, Canàries i fins i tot Galícia, han fet coses
per donar atenció sanitària a aquests ciutadans. Andalusia
continua prestant amb normalitat aquesta atenció, per exemple
mitjançant un document de reconeixement temporal
d’assistència sanitària, i ho han fet perquè el seu estatut
d’autonomia que diu el mateix que el nostre..., els han dit que
tenen obligació estatutària. Vostès tot el contrari, si algú hi
acudeix que signi compromís de pagament, abans o després,
està molt clar a les actes que tenim.

Per què ordena tornar factures? Per què ordena tornar
compromisos de pagament? Per què obliga a tornar doblers? Ho
va dir el gerent que vostè ha cessat: els criteris ni són pràctics ni
reals. I torn a repetir, textualment: “quiero recordar que las
instrucciones y protocolos de facturación relacionados con el
tratamiento administrativo de los pacientes se dictan
directamente por los servicios centrales del Ib-salut”.

Ja li hauria d’haver fet pensar quan milers de metges i
infermers d’aquest país varen decidir objectar d’aquest reial
decret. Vostè va decidir excloure aquestes persones, ara hem
sabut, després de molts de mesos, que un mínim de 20.000
persones han quedat sense targeta i no tenen garantida aquesta
atenció bàsica.

Tot el que estava succeint, ho sabien: dia 27 en el despatx
del president al Consolat foren informats i dia 17 d’abril el
conseller en el seu despatx, amb exemples i amb papers, no ho
varen creure?, no ho varen comprovar?, la veritat és que no
varen escoltar ningú ni varen fer res per modificar-ho.

No ens consta ni que el president ni que el conseller de Salut
fessin res per atendre sanitàriament els immigrants, a pesar que
els havien donat informació. Dia 21 d’abril va morir Alpha
Pam. Només aquest fet ha fet que la conselleria es mogui el dia
10 de maig.

A poc a poc totes les seves mentides van quedant en
evidència: els papers, les ordres, les instruccions són clares en
una decisió, amb una direcció, treure persones i facturar-los.
Això és el que vostè ha decidit.

Fa uns dies va castigar persones que complien les seves
ordres. No cerqui responsables via administrativa o assistencial.
El Sr. Alpha Pam no s’hagués mort si el Partit Popular no
hagués aprovat aquest reial decret. Existeix una relació entre les
decisions polítiques i aquesta mort, i davant aquest fet,
l’aprovació del reial decret, el Parlament no pot quedar sense fer
res. Per això nosaltres exigim o demanam una comissió
d’investigació ampla que ens pugui permetre aclarir amb el
conjunt de la societat, ONG, Ajuntament de Santa Margalida,
professionals, què és el que ha succeït. 

Jo convid que avui, ja que va quedar clar que fa 15 dies que
el Grup Parlamentari Popular no va ser capaç ni d’indignar-se
ni de lamentar la mort d’aquest senyor, que avui es presenti aquí
una esmena, un nou punt in voce, perquè tenguin una segona
oportunitat. El president i el Sr. Sansaloni sabien el que passava.
No varen fer res a consciència, han mentit. Els papers hi són i
continuaran sortint. Jo ja li ho he dit, Sr. Sansaloni, vagi-se’n,
dimiteixi, no són errors, és la seva llei. Això és el que li diu el
sector salut. Un jove que vengué aquí en pastera a cercar una
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vida, un futur, ara és mort, i es va morir sense diagnòstic ni
tractament d’una tuberculosi, una malaltia del segle XIX i el
tractament de la qual costa 255 euros. 

Per decència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i per ètica democràtica jo els deman que acceptin aquesta
comissió d’investigació al Parlament, seu de la representació
dels ciutadans, i així puguin amb llums i taquígrafs, amb
participació d’ONG...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi, per favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...Ajuntament de Santa Margalida i professionals, aclarir el que
ha passat. Però no són errors, és la seva llei, Sr. Sansaloni.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per fixar posicions pel Grup Parlamentari MÉS
la Sra. Fina Santiago per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom i benvinguts els
representants d’ONG que estan amb nosaltres, que són
associacions que defensen la sanitat com un dret universal i un
dret humà. 

El model sanitari que efectivament estan canviant el Partit
Popular de l’Estat i el govern del Partit Popular de la comunitat
autònoma té tres eixos fonamentals: passar de la universalitat a
un model d’assegurats, i per això és necessari que hi hagi
colAlectius que estiguin fora i ataquen el colAlectiu més
vulnerable que és el colAlectiu d’immigrants; facilitar la seva
privatització com hem vist recentment, 8 milions
d’externalització de serveis en aquesta comunitat autònoma; i
castigar els més malalts, castigar els més malalts que són les
persones majors, que necessiten més atenció sanitària, més
productes farmacèutics -per això els farem pagar-, les persones
que necessiten transport públic urgent. Això són els tres eixos
fonamentals de la reforma sanitària. No és estalviar doblers, és
canviar el model sanitari.

I sobre aquest model sanitari que està canviant en negatiu es
va produir a la nostra comunitat autònoma un fet lamentable. El
Grup Parlamentari MÉS donarà suport a la proposta del Grup
Socialista per a la creació d’una comissió no permanent
d’investigació per analitzar la mort del Sr. Pam, mort a casa
seva de tuberculosi, sense atenció sanitària específica per a
aquesta malaltia després d’haver anat tres vegades, com a
mínim, al sistema sanitari de la comunitat autònoma. I m’atur
perquè reflexionin. Mort, una persona jove, de tuberculosi,
sense assistència sanitària específica, en el segle XXI. I això no
mereix una comissió per saber què ha passat? No n’és
mereixedor aquest fet? Què passa?, què passa al nostre sistema
sanitari que falla fins a aquests extrems?

Hi donarem suport perquè la investigació interna que ha
realitzar la conselleria és insuficient, és reservada, i per tant no
pública, i el Parlament necessita saber què ha passat i no hi
podem accedir perquè és reservada. Hi donarem suport perquè
hi ha moltes coses a aclarir, perquè hem de saber per què la
Conselleria de Salut sols actua quan es denuncia públicament la
mort del Sr. Pam, mai abans. Per exemple, dia 23 de gener del
2013 el Sr. Sansaloni i el Sr. Miquel Tomàs, director general de
l’Ib-salut, varen rebre representants de Metges del Món, reunió
en la qual es va fer lliurament de documents provadors que
s’estaven pagant urgències i que es desentenien de casos
urgents, amb una petició molt clara en aquella reunió, que
s’enviàs una circular als centres que no es podien negar les
urgències, que no es podien pagar les urgències. Què va fer, Sr.
Sansaloni, dia 24 de gener, l’endemà de la reunió? Surti aquí i
digui-ho!, surti i digui-ho, expliqui’ns-ho, què va fer dia 24 de
gener?

Què va fer dia 27 de març, quan Metges del Món, Prosocial
i altres entitats, ja no només amb vostè sinó amb el Sr.
President, avui absent d’aquest debat, o ara absent d’aquest
debat, els diuen el mateix?, i els expliquen el mateix, i els donen
factures, i els donen documents provadors. Què va fer vostè dia
28 de març? Surti aquí i digui-ho! Res, res de res. Surti aquí i
digui-ho. Idò contradigui’m, surti, surti i digui què va fer. Res
de res. 

Què va fer? Quan el Sr. Pam es va morir. No quan el Sr.
Pam es va morir, perquè no va fer res quan el Sr. Pam es va
morir; no va fer res quan va tenir el document de l’autòpsia, que
s’havia mort de tuberculosi. Quan va actuar vostè?, quan es va
fer públic, quan es va fer públic, quan els mitjans de
comunicació se’n varen fer ressò, quan es varen fer fotocòpies
i es varen publicar les factures que vostès cobraven. Aquí va
actuar, quan ja no tenia més remei. Va donar l’ordre clara de no
facturació que feia mesos li havien demanat. La primera reunió
per aclarir i unificar criteris, dia 10 de maig de 2013. Hem
tengut accés a l’acta. Bé, idò digui’ns quins deies es varen
reunir.

Tot això ho pot aclarir la investigació parlamentària, això és
pel que demanam que es faci aquesta investigació
parlamentària.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 88 / 28 de maig del 2013 3905

 

Quins són els motius de cessament del Sr. Fernando
Navarro, gerent de l’Hospital d’Inca? I si són els que han
transcendit públicament, expliqui’ns per què no ha cessat el
director de Salut Pública, actualment director de Salut Pública,
que va ser quan era el gerent de l’Hospital d’Inca que ja
s’estaven pagant urgències, que ja no s’estaven acceptant casos,
que aquell document que vostè va veure, que era pagament en
casos d’urgència, el va elaborar en el seu manament. 

A què es refereix el Sr. Tomàs Gelabert en aquesta reunió de
10 de maig, a la qual vostè no va anar, quan diu “els primers
indicis d’aquesta investigació apunten que la circular de 30
d’agost no s’està aplicant per igual a tots els centres”? “Sembla
que alguns centres l’estan aplicant correctament, mentre altres
no”. Quins centres?, quantes persones va afectar aquesta
aplicació? O a la mateixa reunió, quan el president de la reunió,
el director d’Ib-salut, diu: “Queda clar que el protocol de
facturació anterior a la circular que encara s’està aplicant a
certes gerències -en plural, no parla d’Inca només, a certes
gerències- s’ha de modificar de forma immediata per adaptar-lo
a la circular, i s’han de modificar tots els fulls d’emplenament
de dades que contenguin aquesta informació errònia”, 10 de
maig, gerències.

El protocol de facturació a terceres es va modificar quan es
va enviar el document el 30 d’agost del 2012? Surti; demanam
aquesta investigació per saber-ho. Quantes persones va
perjudicar la no-modificació? Dos documents que es
contradeien, el protocol de facturació a tercers i les ordres de 30
d’agost. Quines modificacions es varen fer en el sistema
informàtic per permetre la inclusió de persones que no tenien
dret a la targeta sanitària però sí que tenien dret a l’assistència
d’urgències segons el Reial Decret 16/2012?, quines es varen
fer? 

Tenien pressió els treballadors d’admissió de l’Hospital
d’Inca per aconseguir totes les facturacions possibles?, i no
volem que només ens contesti vostè, per això demanam una
investigació parlamentària, perquè volem que venguin els
treballadors, els caps de serveis, i que ens expliquin com se’ls
deia verbalment que s’havia de facturar tot el possible, i com es
deia als professionals sanitaris que, les proves, les mínimes,
perquè vostè ens dirà que no però nosaltres volem citar els
treballadors en seu parlamentària per demanar-los tot això.

I sap per què ho feim, també?, sap per què donam suport
també a això?, perquè Alpha Pam s’ho mereix, es mereix
l’atenció de tots aquests parlamentaris i parlamentàries; es
mereix que estiguem atents al que va passar. S’ha mort de
tuberculosi una persona a ca seva tota sola, sense atenció
sanitària específica; es mereix la nostra atenció. I es mereix, i
tots els ciutadans es mereixen, tenir les garanties que això no
tornarà a passar. 

I tota aquesta situació, Sr. Sansaloni, no seria necessària si
tots tenguéssim targeta sanitària, tots tenguéssim la targeta
sanitària, perquè l’article 25 del nostre Estatut diu que la sanitat
ha de ser universal, i vostè no la fa universal. Perquè ho han fet
altres comunitats autònomes: Galícia, Catalunya, Andalusia,
Canàries..., perquè el Tribunal Constitucional els empara;
donant la raó a Euskadi diu que la sanitat està per damunt de
l’estalvi, que mantenguin la targeta sanitària a totes les
persones, el colAlectiu d’immigrants entre elles. 

Vostès no ho fan perquè no els dóna la gana, perquè no els
dóna la gana. Cap argument, ni tan sols l’econòmic no poden
mantenir, perquè Euskadi, que ha donat targeta sanitària a tots,
a tots els seus ciutadans empadronats, a tots, ha complit el
dèficit. Aquesta comunitat autònoma, que ha retirat 20.000
targetes, no ha complit el dèficit. Ni la raó econòmica, no tenen
ja, perquè no aconseguirem millorar la nostra economia, el
nostre pressupost públic, a través de retirar targetes sanitàries,
ho aconseguirem a través d’un millor finançament.

Dimecres a la Comissió de Salut em vaig cansar d’escoltar
el que vostè deia, que cap immigrant no es queda sense
assistència sanitària, que cap immigrant no es queda sense
assistència sanitària, que cap immigrant o cap ciutadà d’aquesta
comunitat autònoma no tendrà atenció sanitària. Doncs digui’m
per què no poden tenir targeta sanitària? Si és el mateix tenir
targeta sanitària o no tenir-ne, renunciem en un acte de
solidaritat tots els parlamentaris d’aquí; com que vostès diuen,
estan tan convençuts que la targeta sanitària no és res, que els
altres que no tenen targeta sanitària tenen el mateix accés,
renunciem tots a la targeta sanitària. Per què?, perquè no és el
mateix, perquè no és el mateix, perquè si el Sr. Pam hagués
tengut targeta sanitària hi hagués hagut tot el procés de detecció,
tot el procés de seguiment, hi hagués hagut tot el procés
informàtic.

Només la seva obstinació, la seva manca d’empatia, la seva
obediència cega al Sr. Rajoy impedeixen que 20.000 persones
a la nostra comunitat tenguin targeta sanitària.

El Grup Parlamentari Popular ja ha anunciat per la premsa
que no donarà suport a aquesta investigació. Gens rar, perquè no
va donar suport a la iniciativa del Grup MÉS per lamentar la
mort d’Alpha Pam, i per tant jo present, el Grup Parlamentari
MÉS presenta in voce la mateixa que va presentar, i si no hi
estan d’acord, Sra. Cabrer, ho negociï, negociï el text. No el
varen negociar fa 15 dies perquè no volia. “El Parlament
lamenta profundament la mort del Sr. Alpha Pam, mort a casa
seva de tuberculosi. Així mateix manifesta la seva indignació
per aquest fet i insta la Conselleria de Salut a modificar el que
sigui precís -el que sigui precís, ha fet modificacions, ha
destituït una persona, un gerent- perquè això no torni a succeir
a la nostra comunitat autònoma”. Diguin-nos, d’aquestes frases,
quina els molesta, per poder lamentar la mort del Sr. Alpha
Pam. Els molesta demanar a la conselleria, instar la conselleria
que això no torni a passar?, això els molesta?, perquè aquí no hi
ha cap valoració, deim que no torni a passar, deim al Sr.
Sansaloni tots que activi el que faci falta perquè no torni a
passar; de fet va cessar una persona perquè no torni a passar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ha d’acabar.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, dos segons més. Sr. Sansaloni, jo crec que vostè ha estat
un irresponsable, no vostè no es mereix ser conseller de Salut,
i vostè no vol donar explicacions a aquest parlament. Vostè ha
de dimitir, i si no l’han de cessar. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara té l’ús de la paraula pel Grup Parlamentari Popular la
Sra. María José Bauzá... Ah, digui, Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, deman la paraula per alAlusions, article 76.1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per alAlusions o vostè vol contestar el que li ha demanat?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Contestar el que m’ha demanat. M’ha dit...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer, quin article?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

76.1.

LA SRA. PRESIDENTA:

76.1. A veure, un momentet. Sra. Cabrer, alAlusions en quin
sentit, en el sentit d’inexactituds o de judici de valor? Talment
com li vaig dir a la Sra. Santiago, talment.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Inexactituds sobre la postura del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Inexactituds. Perfecte. Té la paraula, Sra. Cabrer.

(Remor de veus)

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

En el plenari de dia... Escolti, Sra. Santiago, en el plenari de
dia 14 de maig de 2013 la postura del Grup Parlamentari
Popular sobre una moció del PSOE, no del PSM, amb la qual
cosa amb el PSM no tenien res a negociar, era amb el PSOE
amb qui havíem de negociar...

(Continua la remor de veus)

...en aquesta moció la postura va quedar constància en el Diari
de Sessions amb la portaveu, la Sra. Bauzá, que va dir: “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”. 

Aquesta és la realitat de la postura que sempre ha tengut el
Grup Parlamentari Popular!

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Si vostè vol..., si vostè vol que votem un punt avui que digui
que el Parlament lamenta la mort del Sr. Alpha Pam el votarem,
però res més, no entrarem en cap joc polític. El Grup Popular no
entrarà en cap joc polític amb la mort d’una persona.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, jo tenia controlat el temps. Vostè s’ha de llegir
un poc més el Reglament: el màxim per alAlusions són tres
minuts.

Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular la Sra. María
José Bauzá...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

...per un temps...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui.

EL SR. THOMÀS I MULET:

En raó de l’article 76.3, que fa referència al Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA PRESIDENTA:

En efecte a què?
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Fa referència..., hi ha hagut inexactituds per part de la Sra.
Cabrer i el Grup Parlamentari Socialista, en base a l’article 76.3,
que fa referència al grup parlamentari, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...demana la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, la Sra. Cabrer s’ha limitat a llegir el Diari de
Sessions. Aquí no hi ha cap tipus d’alAlusió més, i evidentment
en el Diari de Sessions es feia menció, menció, al Grup
Parlamentari Socialista, per la qual cosa no té dret a alAlusions.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Perdó, Sra. Presidenta, està vostè utilitzant el Reglament
d’una manera molt concreta, eh? El llibre de sessions...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...existeix... No em dóna la paraula?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, no té la paraula. Sra. Bauzá... 

(Remor de veus)

No té la paraula. 

Sra. Bauzá, té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Lo primero que quiero
anunciar es que el Partido Popular votará en contra de su
proposición. Ustedes proponen una comisión de investigación
en torno a dos temas diferenciados; por una parte, las
circunstancias en las que se produjo la muerte del Sr. Alpha
Pam; por otra, el funcionamiento de nuestro sistema de salud y
el impacto del real decreto.

Por lo que a la muerte del Sr. Alpha Pam respecta, lo
primero que me gustaría destacar es que ha sido el propio
conseller de Salud el que ha puesto en marcha y de manera
voluntaria una comisión de investigación...

(Remor de veus)

...lo que prueba el interés demostrado por este gobierno en
esclarecer los hechos, cosa que no se puede decir de gobiernos
anteriores.

(Més remor de veus)

Entendemos, pues, que carece totalmente de sentido la
creación de esta comisión a nivel parlamentario, dado que,
como ya he dicho, ya se ha realizado una investigación detallada
y con todas las garantías por parte de técnicos del Ib-salut.
Además el procedimiento se ha realizado con total
transparencia, y prueba de ello es que el propio conseller el
pasado miércoles ha presentado públicamente las conclusiones
derivadas de esta investigación. Igual deberían leérselas.

En dicho informe consta una cronología detallada y
contrastada de los hechos, y para su elaboración se ha analizado
toda la documentación existente. Se han hecho entrevistas con
todo el personal involucrado, se han visualizado las grabaciones
de las cámaras de seguridad del hospital para determinar el
número exacto de veces que el Sr. Alpha Pam estuvo en el
centro, y así tras la investigación ha quedado constatado que en
el mes de febrero y tras el ingreso en el hospital de dos niños
con tuberculosis se activó el protocolo de salud pública, que a
partir de ese momento se identifica y trata a todas las personas
que habían estado en contacto con los menores, a todas las
personas del entorno, independientemente de su situación
administrativa.

También según la investigación se constata que siendo el Sr.
Alpha Pam del entorno del menor se le intentó identificar hasta
tres veces, pero desgraciadamente no se consiguió que ningún
familiar aportara información suficiente para localizarlo, lo que
hubiera posibilitado su tratamiento.

(Remor de veus)

Por otro lado se ha comprobado que el Sr. Alpha Pam fue
atendido en atención primaria los días 25 y 28 de febrero, donde
se le hace una prueba de tuberculosis que sale negativa, que aún
así se le deriva al Hospital de Inca y también ha quedado
constatado tras visionado de las cámaras de seguridad, que el Sr.
Alpha Pam fue únicamente el día 5 de abril al Hospital
Comarcal de Inca, donde también fue atendido.

Así que una vez conocidas las conclusiones de la
investigación, lo que ha quedado muy claro es que nadie, repito,
nadie negó la asistencia sanitaria al Sr. Alpha Pam. Y me temo
que a estas alturas ustedes lo saben tan bien como yo. El
conseller ha demostrado ser el primer interesado en esclarecer
los hechos. Se ha investigado, se han aclarado los datos, se han
comprobado las fechas y, conforme a ello, el conseller ha
tomado las decisiones que por responsabilidad ha considerado
necesarias, después de conocer los resultados de la
investigación. Y no se trata aquí de buscar culpables, sino de
exigir responsabilidades en aquellas personas, en virtud de sus
competencias. Y lo más importante es que las decisiones se han
tomado únicamente en base a unas conclusiones de un informe
realizado por personal técnico, no político del Servicio de Salud.
Este partido respecta enormemente la buena labor de los
profesionales del Servicio de Salud, de los médicos y del
personal administrativo. 
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También me parece importante destacar, tal como muestra
el informe, la muerte del Sr. Alpha Pam no viene causada en
ningún caso ni por la aplicación del real decreto, ni por la
instrucción dictada por el ib-salut para su aplicación, ni ninguna
orden política. Ni hubo denegación de asistencia, ni ninguna de
las dos normas mencionadas ordena esa denegación de
asistencia, por mucho que ustedes insistan en lo contrario. Por
ello no existe ninguna razón para la que este parlamento abra
una nueva comisión de investigación sobre unos hechos que ya
han sido investigados de forma rigurosa y transparente, por
quienes son competentes para ello. ¿Acaso ustedes ponen en
duda a los profesionales del ib-salut que han realizado la
investigación? Si es así díganlo claramente, eso es muy típico
en ustedes. Desprestigian los informes y las actuaciones de los
técnicos cuando no dicen lo que ustedes quieren oír. Miren, hay
una gran diferencia entre este gobierno y el suyo, y es
precisamente la transparencia. ¿Cuántas comisiones de
investigación abrió la Conselleria de Salud en su legislatura
para esclarecer cualquier hecho? O mejor aún, ¿cuántos
informes hemos conocido de las conclusiones de esas
investigaciones? Ninguno y me dirán que no hubo ocasiones...

(Alguns aplaudiments)

Se me ocurre un ejemplo de una noticia publicada en marzo
de 2010 sobre un presunto enfermo mental que se hizo pasar por
médico y que realizó 8 guardias en ambulancias del 061 y en un
hospital...

(Remor de veus)

¿Alguien conoce el resultado de esa investigación?, porque
yo no y creo que era un tema suficientemente importante saber
como una persona con un trastorno mental se puede hacer pasar
por médico sin serlo y estar haciendo guardias en el 061, con el
riesgo que eso supone. También se me ocurre el caso de otra
conselleria en la que hubo denuncias por malos tratos hacía el
responsable de gestionar un piso de acogida pagado por el
Govern que. por cierto, ha acabado en fiscalía. ¿Alguien se
preocupó en saber lo que estaba pasando tras unas denuncias?
¿Se abrió alguna investigación interna? Esa fue su preocupación
por esclarecer los hechos.

En fin, creo que la actuación de la conselleria en este caso
ha sido clara, transparente y el conseller ha sido contundente
con el resultado de la investigación. Y repito como ya les dije
el otro día, ustedes no lamentan más que yo ni que este gobierno
la muerte del Sr. Alpha Pam, pero no vamos a seguirles el juego
político, no vamos a entrar en el juego de utilizar de manera
irresponsable la muerte de una persona, que para este tipo de
bajezas ya se apañan muy bien ustedes solitos.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Y para que no quede ninguna duda de la postura del Partido
Popular, yo también les propongo una enmienda: "el Parlamento
lamenta profundamente la muerte del Sr. Alpha Pam". Voten
ustedes a favor de esta enmienda si creen que nosotros no
estamos a favor.

En cuanto a la segunda parte de la referencia de la comisión
de investigación del funcionamiento de nuestro sistema de
salud, la verdad es que le tengo que agradecer al Sr. Thomàs
que sea él precisamente quien proponga hablar de este tema y
que me permita presentar los resultados de la reforma sanitaria
emprendida. En primer lugar me gustaría despejarle su
preocupación y especialmente la preocupación que quiere
trasladar a los ciudadanos, porque el único riesgo para la
sanidad ha sido su gestión, su gestión al frente de la Conselleria
de Salud y la de su partido en el ministerio que dejó en quiebra
el sistema de salud. Sí, hablemos de los 830 millones de deuda
del ib-salut o de los 16.000 millones de deuda a nivel nacional.
Señores del PSOE, no es que estas cifras sean para preocuparse,
que lo son, son para avergonzarse realmente. Ustedes han
provocado el endeudamiento y la pérdida de empleo de
muchísimas empresas proveedoras y de farmacia y, lo más
grave, pusieron en riesgo de forma totalmente irresponsable el
suministro de medicamentos a hospitales y centros de salud.

Este gobierno ha pagado sus deudas, más de 12.000 millones
en facturas pendientes a los proveedores sanitarios. Se ha
garantizado el suministro a los hospitales y centros de salud. Es
verdad que se ha modificado la participación en el pago de los
medicamentos, pero se ha hecho con un sistema mucho más
justo del que promovían ustedes. Ahora por primera vez en
España más de un millón y medio de familias no van a tener que
aportar nada por sus medicamentos. Y usted, Sr. Thomàs, sabe
perfectamente que muchos miembros de su partido preferían
otros sistemas mucho más injustos, como el copago en la
asistencia sanitaria. ¿Saben qué supone eso? Cobrar cada vez
que uno va al médico. Así se manifestaron tanto Trinidad
Jiménez, como Ramón Jáuregui, como Julián Vargas, como su
ministra socialista en Cataluña, la Sra. Marina Geli. Así que los
mayores defensores del copago los tiene usted en su partido,
aunque ahora quieran negarlo.

Y déjeme que le cuente más cosas de la reforma. Se está
trabajando en una cartera única de servicios, en una única tarjeta
sanitaria interoperable en toda España y en un calendario
vacunal único. El uso de medicamentos genéricos vuelve a
crecer tras el retroceso en 2011. Se está trabajando en la compra
centralizada de vacunas que ha supuesto ya un ahorro de más de
31 millones de euros. Con la reforma todos los colectivos de
españoles que estaban excluídos de la sanidad ahora quedan
incorporados. Se está trabajando en el historial clínico digital,
en mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos. Mire
usted, con las reformas no estamos pensando sólo en el ahora,
en el corto plazo, sino que estamos pensando en las necesidades
del futuro. No se trata de hacer una sanidad sólo para salir de la
crisis, sino una sanidad que sea sostenible en el tiempo. Y
ustedes saben tan bien como yo que con el modelo actual el
sistema no es sostenible ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo.
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Estamos trabajando para garantizar un sistema de salud, sí
señores, un sistema que hoy es más viable que ayer. La sociedad
del bienestar no se mantiene a costar de no pagar a los
proveedores, ni de guardar las facturas en los cajones. Tenemos
uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y el Gobierno
está comprometido a que siga siendo así, a pesar de la pésima
gestión del gobierno socialista, a pesar de la herencia recibida.
A usted Sr. Thomàs le falla la memoria y la prudencia. La
memoria porque ustedes dejaron la sanidad quebrada y la
prudencia porque usted ha sido el peor gestor de la sanidad de
los últimos años.

Por lo tanto, una vez más les invito a que dejen la
demagogia y a que se sumen a la labor del Gobierno para que
garanticemos entre todos una sanidad pública gratuita y de
calidad para todos los españoles.

Muchas gracias.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per part del Grup Socialista el Sr. Vicenç
Thomàs per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. No podia esperar menys dels
diputats i les diputades del Partit Popular. Nosaltres volem
anunciar que acceptam el punt que ha proposat el Grup MÉS i
no acceptam el punt que ha proposat el Partit Popular...

(Remor de veus)

Parlam de persones, de persones i la seva assistència
sanitària. El conseller de Salut ha estat el darrer interessat a
atendre en salut als ciutadans. Durant els dos anys ha deixat
proves de quina era la seva actitud. Ho he dit abans, un reial
decret que exclou, unes targetes sanitàries que s’eliminen i
després el que vengui que pagui. Ell ho sabia, ho hem dit, el
president és absent i també ho sabia. I què va fer? No va fer res,
hi ha molts de papers. Basta que miri l’acta de dia 10, ho diuen
els mateixos gerents i responsables d’admissió. No es va fer res,
el full de facturació era anterior als criteris del 30 d’agost i vostè
ho sabia, amb informació directa i de primera mà i no va fer res.
Només va moure un dit quan aquest senyor es va morir i va ser
denunciat. Veig que la Sra. Bauzá és una privilegiada perquè
deu tenir el document d’aquesta investigació reservada. Jo l’he
demanada i no me l'han donat. Si tenen tants de problemes,
votin a favor d’una comissió pública en el Parlament, on pugui
participar tothom, on pugui participar tothom

Moltes mentides, papers, instruccions, estudis de contactes,
sap vostè que els professionals de Can Picafort que varen
objectar del seu reial decret perquè ells són ser capaços de donar
confiança i tranquilAlitat a un senyor que no coneixien i que per
a la seva salut i per a la de la comunitat, li demanen que vengui
i va venir. És després el sistema que el rebutja, la norma que
vostè ha fet, el rebutja, el margina i el deixa tot sol. I no diguin
mentides, no diguin mentides, fa una setmana el Sr. Conseller
va quedar a un nivell baixíssim, mencionant una pobra dona que

es va morir a un hospital públic a la UCI, diagnosticada,
tractada, encara que no tenia targeta sanitària. 

I avui la Sra. Bauzá ha estat al seu nivell, ha estat al seu
nivell, sí, senyora.

(Remor de veus)

La qüestió aquí era discutir que volem una comissió
d’investigació pública, on puguin participar els professionals de
Can Picafort, els responsables d’admissió dels diversos centres,
... és que ho diuen els gerents i els responsables d’admissió, no
ho veuen? L’objectiu era cobrar. Per una banda treure 20.000
persones..., no digui que no, si està escrit a l’acta oficial i vostè
ho sap. Vostè du dos anys, dos anys, dos anys com a objectiu.
Jo li ho vaig demanar dia 14 de novembre, Comissió d’Hisenda
quan presentava el pressupost. Em pot dir per què tripliquen els
ingressos a particulars, que no són tercers, a particulars? Qui va
començar a cobrar als immigrants, és al Diari de Sessions, sap
què va contestar vostè? Res, va callar. Els fets, els papers ens
donen la raó.

Vostès per una banda treure, deixar sense salut. Li és igual
la Constitució, l’Estatut d’Autonomia o les recomanacions de la
defensora del Poble, com deia la Sra. Santiago. No ha fet res, li
és igual, el seu objectiu era un altre i tampoc no ha complit
l’objectiu de dèficit. El que li deia el Tribunal Constitucional i
li deia l’Estat, no han demostrat aquest presumpte estalvi
econòmic i el perjudici serà en salut. Li ho varen dir els
professionals sanitaris. Aquests que ara..., escolti, com és que
objecten els metges i les infermeres? Tan orgullós està que fa
una norma i no li fan cas? Tan orgullós n'està? Ells actuen
contràriament. Això no havia succeït mai en el Sistema
Nacional de Salut en aquest país en 30 anys, mai! Mai!

(Remor de veus)

Vostè diu que ... idò que venguin, faci una comissió
d’investigació en el Parlament, perquè és que si no s’investiga
aquí, s'investigarà a una altra banda i serà pitjor per a vostè... 

(Continua la remor de veus)

Serà pitjor i vostè ho sap, serà pitjor. Que venguin els
responsables d’admissió, els metges de Can Picafort i li
contaran què passa. Com és que ells aconsegueixen localitzar un
senyor que no coneixen de nom Alpha Pam? I com és que la
Conselleria de Salut no el localitza? Per què parlen amb els
pares dels infants i no parlen amb els professionals sanitaris, ni
amb els serveis socials de l’ajuntament, ni amb la policia
municipal...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’acabar...
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EL SR. THOMÀS I MULET:

No. Sra. Presidenta, és que ...

(Remor de veus)

..., és impressionant, és impressionant!

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci i deixin que acabi d’intervenir.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé. Tenim molt clara la decisió política del Partit
Popular, de tots els diputats i les diputades. No els preocupa que
un 2% de la població no tengui atenció sanitària. I els faig un
preg, no tornin dir que l’atenció sanitària bàsica està garantida
a la nostra comunitat autònoma. És una mentida, vostè ho acaba
de dir, 20.000 targetes sanitàries manco...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Com pot dir això el Sr. President aquí! Com pot fer que li
faci dir? No els excloguin, tractin-los i facin com altres
comunitats autònomes, que els tracten per a un bé colAlectiu.
Torn dir que acceptam el punt que ha suggerit el Grup MÉS i no
acceptam la del Grup Popular.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Per aclarir amb el portaveu socialista si accepta la nostra
esmena que el Parlament lamenta la mort del Sr. Alpha Pam.

LA SRA. PRESIDENTA:

No ho accepten? S’ha fet sempre. Vostè ho vol...

(Remor de veus)

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, jo he dit dues vegades des del faristol que acceptam la
proposta del Grup MÉS, que ja va ser votada aquí i el Partit
Popular hi va votar en contra...

(Continua la remor de veus)

...i no acceptam la proposta del Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no ho accepta. Sra. Cabrer, no s’accepta.

Passam a la votació. Per favor, passam a la votació.
Començam. Votam.

Rebutjat per 32 vots en contra i 23 a favor.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 568/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord per a la
concertació en matèria d'ocupació a les Illes Balears.

Passam al següent punt. A continuació debatrem la
Proposició no de llei RGE núm. 568/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acord per a la concertació en
matèria d’ocupació de les Illes Balears.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, per defensar
la proposició no de llei té la paraula la Sra. Joana Barceló per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bàsicament amb aquesta iniciativa que es va presentar dia 31 de
gener de l’any 2012, volem insistir, insistir en la necessitat de
concertació, en la necessitat de diàleg social i en la necessitat,
per tant, de concertar mesures específiques i concretes per fer
front a allò que ja era fa un any i continua sent el principal
problema dels ciutadans d’aquestes illes: l’atur.

És per tant una iniciativa, malgrat estigui registrada el 31 de
gener de l’any 2012, fer front a allò que -repetim- continua sent
avui el principal problema dels ciutadans. El que no sabem si és
encara el principal compromís polític del Govern, un govern
que es va presentar amb una campanya electoral a unes
eleccions amb un principal compromís, molt clar, molt
contundent: "crearem ocupació”. I ja duim dos anys de govern
en aquesta comunitat i quina és la realitat de compliment
d’aquest principal compromís d’accés al mateix govern, de crear
llocs de feina?

Primer de tot hem d’assenyalar una qüestió bàsica, que no
necessita de pressupost, però sí necessita de compromís, que és
el fet del diàleg social i de la concertació. Al cap de dos anys de
govern del Partit Popular, a la nostra comunitat autònoma hem
de constatar una primera realitat, no hi ha diàleg social,
monòlegs tal vegada, però diàleg i concertació no n’hi ha,
perquè no hi ha ni una sola mesura concertada de lluita contra
l’atur aprovada a la nostra comunitat autònoma. Ni hi ha pla de
xoc, ni hi ha pla d’ocupació, malgrat fins i tot acords per
unanimitat d’aquesta cambra, com el que es va produir dia 22 de
maig de 2012, per unanimitat, fa un any i res de res. Altres
comunitats autònomes de tots els colors polítics ho han intentat
i tenim acords a Astúries, Aragó, Castella-Lleó, País Basc,
Catalunya, Extremadura, Andalusia, ... Aquí ni diàleg social, ni
concertació, simplement monòlegs. 
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I així i tot què han avançat des de l’acció unilateral del
Govern i en dos anys podem dir que han millorat alguna dada
laboral? Nosaltres assenyalam que no, que cap ni una. I em
diran, bé, ens ho ha dit la consellera avui responsable del SOIB,
que evidentment no es present ja en aquestes hores en el
Parlament rallant d’ocupació i assenyalava que ho fan beníssim.
Duim cinc mesos baixant l’atur. La gran xifra, la gran
presentació de la victòria del Partit Popular. I jo avui els he de
dir obligatòriament que aquesta baixada de l’atur és a la nostra
comunitat autònoma, no la constatació d’una victòria, sinó més
bé tot el contrari. És la constatació de la seva derrota, de la
rendició, de la desesperança de trobar una resposta laboral digna
a la nostra comunitat, una comunitat que ha estat acollidora de
tanta gent que ha vingut a treballar a la nostra comunitat
autònoma.

La baixada de l’atur és el fracàs, és el fracàs de no donar
respostes des dels serveis públics que estan desmantellant i que
tenen la responsabilitat d’acció i atenció a les persones aturades.
I així baixa l’atur, no per la victòria de donar ocupació, no per
la victòria de crear llocs de feina, sinó per la derrota de la gent
que ha de sortir de la nostra comunitat autònoma.

I simplement li donaré tres dades: la dels cens continu, a la
nostra comunitat, a les Illes Balears, la població el 2012 baixa,
per primera vegada en molts d’anys, el doble que a nivell
estatal, 9.000 persones menys. Però és més, de persones
estrangeres que han partit i han retornat als seus països d’origen
a la nostra comunitat autònoma són 17.000, 17.000 persones que
han sortit.

I una segona dada: els emigrants d’aquí, gent preparada i
formada que ha anat a treballar a fora, també estam per sobre de
la mitjana. Quantes persones han partit? Tenim 17.000, més de
17.000 treballadors de les Illes fent feina fora del nostre país.
També amb un creixement molt més elevat que a altres indrets.

I la tercera dada, la tercera dada que és la que demostra la
desesperança dels ciutadans enfront de l’actuació dels serveis
públics, la donava la darrera EPA: 30.000 treballadors a l’atur
a la nostra comunitat autònoma ni estan apuntats al SOIB.

Clar, a partir d’aquí, quan aquesta xifra d’atur se sustenta en
la fugida dels ciutadans, amb la manca de respostes, ens trobam
que de fet la resta de dades no ens ajuden a ser optimistes. En
dos anys no s’ha creat ni un sol lloc de feina net, ni un. El mes
d’abril del 2013, en relació amb l’any 2011, s’han destruït
14.000 llocs de feina. La taxa d’atur puja al 28,5%, 24.000
aturats més que fa dos anys. La taxa d’atur dels joves no està en
el 50%, com deia la consellera d’Educació i responsable del
SOIB, passa el 60 a la nostra comunitat autònoma. Açò vol dir
15 punts més en dos anys, 28.400 joves menors de 25 anys a
l’atur.

Un atur que puja, però la taxa d’activitat dels joves continua
baixant i només 17 de cada 100 joves, menors de 25 anys,
estaven ocupats en el primer trimestre del 2013 a Balears.

I l’atur de llarga durada i les famílies amb tots els seus
membres actius a l’atur i els treballadors que han esgotat
prestacions i que no deixen de créixer, 68.200 el mes de març
passat, del 2013. Clar, aquestes xifres, aquestes xifres
duríssimes de l’atur hi ha persones darrera, amb noms i
llinatges, i que deuen alAlucinar quan veuen sortir prou membres
destacats del Govern dient que tot va bé i que tot millora. Una
realitat dura per a la gent aturada i una realitat també dura per
a la gent que fa feina, perquè gràcies a la reforma laboral i a
altres reials decrets diversos, tenir feina avui ja ni tan sols és
garantia de poder sortir de la pobresa.

La precarietat empeny a marxes forçades, perquè les
contractacions a temps parcial, essent temporals o indefinides,
són l’opció en aquests moments més altament compartida, el
38% de la contractació el mes de març del 2013 és a temps
parcial. La precarietat avança i arribam als absurds dels
contractes formatius a temps parcial com a única resposta als
joves; uns contractes formatius, a més a més, que ni tan sols
convencen els de l’OCDE, els de l’OCDE, a un article que ha
sortit fa molt poc temps, ens assenyalava que recomanava a les
empreses a no optar per aquest tipus de contractació.

Per què tot açò? Perquè falla el bàsic, falla la concertació i
el diàleg, i açò és el que avui aquí continuam demanant,
concertació i diàleg per avançar i ser capaços de generar un
mínim de confiança, més que prepotència, per establir
estratègies compartides que es concretin en mesures de xoc i en
pla d’ocupació a les Illes Balears. I aquest és, una vegada més,
el sentit i la demanda.

Hi ha moltes possibilitats d’actuació, n’hem proposades
aquí, en trobarem i en trobam als plans d’ocupació aprovats a
tants d’indrets, n’hi ha d’aprovades en el Pla d’emprenedoria
Jove de l’Estat i que aquí hi van votar en contra, és igual, n’hi
ha moltíssimes. Però fonamentalment demanam que siguin des
de la concertació i el diàleg social, aquesta és fonamentalment
una demanda que avui volem continuar fent i per tant esperem
que hi puguem avançar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, intervenció del Grup Parlamentari Popular per
defensar l’esmena RGE núm. 5753/13, el Sr. Óscar Fidalgo, per
un temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.
Permítame comenzar por referenciar que hoy debatimos, Sra.
Barceló, algo que a todas luces resulta de una cuestión temporal,
como usted sabe hace escaso tiempo este parlamento ya aprobó
algo parecido a lo que hoy estamos debatiendo. Además, entre
otras cosas, fue el presidente Bauzá quién anunció el pasado 30
de abril, en esta misma cámara, que el ejecutivo ya trabajaba en
la elaboración de un plan de empleo y que, obviamente, éste se
concertará con los agentes sociales. Pero es que, Sra. Barceló,
el concierto social y la negociación colectiva no las ha
inventado el Partido Socialista, ni usted en esta cámara, están
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plasmados, como usted sabe, en el ordenamiento jurídico
español y, lo pusiéramos o no, en cualquier prescripción del
Parlamento, son de obligatorio cumplimiento, porque, entre
otras cosas, figuran en la Constitución.

Por eso les digo que si lo que discutimos es que el plan se
elabore, pues llegan ustedes tarde. Igualmente, si lo que piden
es que se convoque a todo el mundo, que ustedes solicitan,
también les digo que el Gobierno, como es lógico, y me reitero,
y todo el mundo entiende, los convocará para presentarles el
plan y alcanzar aquellos acuerdos que en su caso se consideren
cuando el plan esté encima de la mesa. Porque de eso se trata
cuando se propone un acuerdo para la concertación, Sra.
Barceló, pues concertar significa traer a nuestros fines
intenciones diversas, y para eso alguna idea habrá que poner
encima de la mesa, digo yo. Y ustedes, Sra. Barceló, por cierto,
en mi opinión, no han puesto ninguna.

Señores diputados, está claro que el Govern de les Illes
Balears tiene fijado el objetivo de elaboración de un plan de
ocupación, lo que no es óbice para afirmar que la primera de las
directrices de este gobierno, directa e indirectamente, Sra.
Barceló, es la reactivación económica y por ende la creación de
empleo. Y digo esto porque hay cosas en las que, cualesquiera
que sea nuestra opción u opinión política, debemos estar de
acuerdo, y si estamos conformes con el objetivo o con el punto
de llegada, que es la creación del mayor número de empleos
posibles en la comunidad autónoma, entonces en lo único, en lo
que probablemente discrepemos, ya serán las soluciones para
alcanzar dicho objetivo.

Nosotros ya conocemos cuáles son sus soluciones, Sra.
Barceló, y las de su grupo parlamentario, las que hicieron
cuando gobernaban. Yo he tenido oportunidad de repasar estos
días el plan de ocupación que redactaron ustedes, y allí figura
propiamente la contratación directa, esto es, subvencionada y
artificial, modelo Plan E, de gente por los ayuntamientos, que,
por cierto, dejaron adeudadas aquellas partidas reconocidas a los
ayuntamientos y las tuvo que pagar el Gobierno del Partido
Popular entrante.

Y digo que hay que reconocer ciertas cosas, y me va a
permitir usted aquí hacer un juego de palabras, porque si tiene
usted la oportunidad de coger la palabra reconocer, y la lee de
derecha a izquierda o al revés, verá usted que metafóricamente
significa lo mismo y de manera curiosa, y yo creo que
precisamente eso es lo que tenemos que empezar a hacer aquí,
Sra. Barceló, reconocer las cosas. Sirva este palíndromo, que es
así como los griegos denominaban a esta cuestión, para
reconocer, lo miren por dónde lo miren ustedes, que la situación
de desempleo en Baleares lleva tres trimestres consecutivos,
Sra. Barceló, le guste a usted o no, ofreciendo datos positivos,
lo que no sucede, por cierto, en toda España, y lo hace
especialmente desde noviembre del año 2012.

¿Quiere ello decir, Sra. Barceló, que todo está hecho? Ni
mucho menos, quedan desigualdades, cifras y situaciones que
hay que corregir, sin duda. ¿El Gobierno está complacido con
las cifras? De ninguna manera, Sra. Barceló, obviamente a
ustedes les toca alarmar, criticar, quejarse, es su papel, yo estoy
de acuerdo, pero es que no se trata, Sra. Barceló, ya de ver el
vaso medio lleno o medio vacío, ahora y en cuanto al empleo,
Sra. Barceló, se trata de buscar toda el agua posible para el vaso,
y aprovechar cuantas oportunidades podamos encauzar para
seguir creando empleo de forma estable y paulatina en nuestra
comunidad autónoma.

Pero no nos confundamos con el camino, digo todo porque
la creación de puestos de trabajo es fruto de cientos de
decisiones, no de la relación de un plan específico, y me
perdonará usted que se lo diga, Sra. Barceló, o de la reunión con
unos o con otros señores, este gobierno lleva muchos meses
tomando decisiones en la buena dirección. ¿Es importante, Sra.
Barceló, contrastar las ideas y enriquecerlas con las
aportaciones de los especialistas? Sí. ¿Es importante
contrastarlas con aquéllos que incluso piensan distinto a uno?
Por supuesto que sí. ¿Es oportuno presentar el plan al Parlament
cuando se ultime para su debate? En mi opinión, es
imprescindible, pero aprendamos de los errores, recordemos lo
que hemos hecho mal, Sra. Barceló, para no volverlo a repetir.

Y le recuerdo que la pasada legislatura se anunció un plan de
competitividad allá por el 2007, que usted recordará, y
posteriormente un plan de ocupación 2009-2011, y todos
sabemos cómo acabó. Podemos hablar de las cifras, Sra.
Barceló, y de los aumentos del paro en su legislatura, todo el
mundo los conoce, ustedes aumentaron 85.000 personas el paro
en esta comunidad autónoma; ustedes, Sra. Barceló, triplicaron
las cifras de paro en esta comunidad autónoma. Y lo que nos
costó a todos, además, a los ciudadanos de esta comunidad
autónoma las reuniones, dietas y cada palabra, por cierto, del
plan, también lo sabemos, Sra. Barceló. Sabemos, en definitiva,
cuáles fueron los números de ese plan, sabemos cuánto dinero
apalabraron con los ayuntamientos de todas las islas y cuánto le
pagaron, eso también lo sabemos nosotros y lo saben los
ayuntamientos.

Ustedes, Sra. Barceló, piden un plan de choque, y miren,
¿saben ustedes, en mi opinión, cuál es el mejor plan de choque
contra el desempleo, el paro y la destrucción de empresas y
puestos de trabajo en esta comunidad autónoma? Yo se lo voy
a decir: el pago de más de 900 millones de euros que ha hecho
este gobierno a las empresas a las que ustedes dejaron colgadas,
Sra. Barceló, ese es el mejor plan de choque contra el paro en
esta comunidad autónoma, y lo ha puesto en marcha un
gobierno del Partido Popular. No vamos a hacer lo mismo que
ustedes, créame, Sra. Barceló, no queremos hacer una carta a los
Reyes Magos, no queremos, ni siquiera queremos hacer un
brindis al sol, queremos un plan meditado, realista, posible y
después, claro está, obviamente se concertará.

No basta con mencionar mantras como plan de choque,
concertación, consenso, para crear empleo, para solucionar los
problemas de la gente, no basta, ojalá, Sra. Barceló; además hay
que pagar las facturas, hay que eliminar trabas, hay que reducir
burocracia, poner facilidades y eso lleva haciendo el Gobierno
de las Islas Baleares más de dos años.
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En definitiva, Sra. Barceló, hay que reconocer que sus
recetas y las nuestras son distintas y conocemos el resultado de
las suyas y el de, hasta el día de hoy, las nuestras, y obviamente
no han producido los mismos resultados.

Aún así, y como creo que en lo esencial, que es la creación
de puestos de trabajo, estamos de acuerdo, les hemos presentado
una alternativa y lo hemos hecho por varios motivos: primero,
porque estamos de acuerdo en que se presente un plan de
ocupación y en que se concierte con los agentes implicados. Y
segundo, porque estoy plenamente convencido que a pesar de
nuestras discrepancias debemos mantenernos unidos en temas
esenciales para el futuro de la comunidad, y creo que este es uno
de ellos.

Y no quiero hacerle más reproches, Sra. Barceló, usted no
se ha pronunciado sobre mis enmiendas, espero que lo haga, y
yo no voy a tener la oportunidad de contestarle, y lo lamento. Ni
espero de ustedes más ruido, porque con el ruido y con la queja
ya no vamos a ninguna parte, obviamente, lo urgente y lo
necesario, créanme, señores de la oposición, es debatir ideas y
proyectos reales y no dejar pasar ninguna oportunidad, los
lamentos son estériles y la queja también lo es.

Y siento decírselo, pero ustedes se quejan hace dos años de
absolutamente todo, y a veces tengo la impresión que si alguna
vez, alguna oportunidad llamase a su puerta, Sra. Barceló, para
ustedes, para los señores de la oposición, hasta del ruido de
repicar a la puerta de la oportunidad ustedes se quejarían.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS, per fixar la
posició té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats, no passin pena que
no esgotaré els meus deu minuts. Per part del Grup Parlamentari
MÉS estam d’acord amb l’esperit d’aquesta proposició no de
llei, ja m’esplaiat abastament avui matí parlant d’ocupació, de
treball i de les mancances que el nostre grup pensa que té la
política del Govern en aquesta qüestió, i d’aquestes mancances
la concertació n’és una molt clara.

No faré una lloança d’allò que representa o hauria de
representar la concertació, que és una qüestió, pens, de sentit
comú, i invocam per segona vegada des d’aquí avui a Eduardo
Varela i de sentit comunitari, pens que és la gran absent de les
polítiques en generals i no només en matèria d’ocupació
d’aquest govern, malgrat que el Sr. President es va omplir la
boca parlant d’aquesta necessitat de concertar i del diàleg social
en el moment de la seva investidura, però el dia següent ja es va
acabar tot això. La concertació, a més, és una peça clau de
qualsevol règim democràtic, tant com la legitimitat de les urnes
que vostès utilitzen de coartada per fer el que volen.

Per no concertar, no volen concertar ni el diagnòstic, ja els
ho he dit abans, una de les primeres coses que varen fer, amb
l’excusa de la crisi, va ser carregar-se el CES, que no suposava
cap despesa insuportable per a les arques de la comunitat
autònoma, o el Consell de la Joventut de les Illes Balears, que
crec que amb un 60% o amb més d’un 60% d’atur juvenil, en
aquests moments també hi tendria qualque cosa a dir. Però, per
no compartir, per no concertar, no volen concertar ni el
diagnòstic, per a llavors fer tanmateix el que legítimament els
pertoca fer, que per això tenen la majoria, per això són vostès
els que prenen les decisions i no l’oposició i no els que
governaven fa no sé quin any, és d’aquí i d’ara del que hem de
parlar.

I per això no em queda més remei que dir i que admetre que
la gent del nostre grup parlamentari ens anam avui d’aquest ple
profundament decebuts, perquè, també igual és una qüestió
d’ingenuïtat meva, però com a mínim esperava que hi hagués,
a part d’aquell anunci de fa un mes per part del president que hi
hauria un pla d’ocupació, un nivell de concreció més, més enllà
d’aquesta esmena del PP, que afegeix, com que ja fa un any i
busques que es va presentar aquesta PNL, 2013-2017 per
actualitzar una mica el tema; cap nivell de concreció respecte
del que faran.

Jo crec que en aquesta cambra quan es duen propostes s’ha
de debatre d’aquestes propostes, no treure el sac de les herències
i la motxilla de les herències per començar aquí a malparlar.
Abans els hem fet una proposta per part del nostre grup
parlamentari, el que es rescabali del dèficit anem a dedicar-ho
a aquest tema, ja és un bon punt de partida per parlar
d’ocupació. I a més, anem a parlar de pla d’ocupació i anem a
parlar de pacte per l’ocupació, dues pes, pp, que nosaltres
pensam que van lligades.

Aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Socialista ens sembla bé així com està.

Vull recordar al Partit Popular que allò que esmena avui,
d’instar el Govern a fer un pla d’ocupació, és allò mateix -i ho
he dit abans- que varen rebutjar fa cinc dies a la Comissió
d’Economia, fer un pla de xoc contra l’atur i la pobresa, no
varen voler ni transaccionar, es veu que fa cinc dies no tenien la
consigna del que havien de votar o del que havien de proposar,
avui sí, avui tenen la consigna, avui vénen amb les seves
esmenes.

Això sí, posen les condicions que posen sempre quan
esmenen una cosa, que els facem l'ona per tot el que estan fent,
quan en aquest tema, em sap molt de greu, però no estan fent
absolutament res. Són a més tan cínics d’invocar les parts
implicades. Jo, la veritat, cada vegada que tenc la sort de
conèixer-los més, igual que a les preguntes de control al Govern
els diputats i les diputades del Grup Popular es dediquen a
parlar en nom del Govern, cosa que em sembla una cosa
absolutament incongruent, igual arriben a la conclusió que les
parts implicades a l’hora de fer un pla d’ocupació o un pacte
d’ocupació són vostès amb vostès mateixos. Per tant, desconfiar
d’aquests crits de les parts implicades o si més no, convidar-los
a votar la cosa així com està.
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Crec que haurien d’admetre, senyores i senyors del Partit
Popular, que ni creuen en les polítiques d’ocupació ni creuen
tampoc en la concertació social. Diguin-ho clarament, ens
estalviam tot aquest temps i tots aquests maldecaps i deixin-se
d’històries.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Per part del grup proposant, té la paraula
per un temps de cinc minuts la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
les paraules són importants i les formes són importants en
política i també els actes, les tres coses són importants i per tant,
en aquest moment el que demanam, la primera constatació que
demanam, mira que és una cosa senzilla, no ha estat aquí una
proposta avui de mesures específiques, ho vàrem veure fa
quinze dies. Fa quinze dies vàrem dur propostes específiques,
algunes es varen aprovar i algunes no, algunes fins i tot no es
varen aprovar i les du incloses el Partit Popular en l’àmbit
estatal dins el Pla estratègic, idò, ja ho veurem, ja en parlarem.

Avui aquí la constatació fonamentalment és la necessitat de
concertar un pla d’ocupació amb els agents econòmics i socials,
i aquest punt -aquest punt, aquesta qüestió tan simple-, que fa
quinze dies vàrem aprovar, el que no té sentit avui és que
simplement açò no s’accepti.

Li propòs la transacció del primer punt si és de concertació,
perquè si no, és que no ens queda res, què tenim?, no podem fer
passes enrere de les que vàrem fer fa quinze dies, no pot ser,
aquesta proposta du registrada des del mes de gener de l’any
2012, es va aprovar per unanimitat en aquest plenari dia 22 de
maig de 2012, fa un any, que féssim un pla d’ocupació. Ho
vàrem aprovar per unanimitat, més bona fe, impossible.

I què han fet?  On és l’acció d’aquest govern? No ha existit
fins ara. No ha existit. Ha caigut el conseller, comença un altre
conseller que troba que tirarà endavant, bé, però el que tenim
són incompliments de més d’un any.

Repetim, mesures, ben segur que n’hi ha de bones, de més
bones i que poden provenir dels diferents àmbits, des d’una
banda i des d’una altra, però si no hi ha una taula de diàleg dins
concertació difícilment podem avançar res. Per tant, avui no
podem repetir fer passes enrere, no podem. Per tant, el que
demanaríem és que el primer punt, per acceptar-lo i com a suma
sense que sigui de substitució, fos des de la concertació amb els
agents econòmics i socials perquè si no, evidentment, res no té
sentit.

Amb les dades que tenim a la mà i amb la interpelAlació que
avui s’ha produït evidentment no podem donar ni acceptar el
punt 2 que avui planteja el Partit Popular perquè -i no és per
culpar ningú- simplement perquè la realitat és bastant més dura
i no hi ha avanços en les polítiques a favor dels treballadors i les
treballadores d’aquesta terra.

Per tant, en aquest sentit, lamentam la dificultat de l’acord,
tenim un acord de fa quinze dies, continuarem demanant el
compliment d’aquest acord de fa quinze dies, que precisament
assenyalava de la concertació de les mesures de xoc i de les
mesures per a colAlectis específics, tirarem endavant els acords
anteriors i -repetim- encara que sigui..., perquè vertaderament
la política és paraules, és accions d’entrada i per ara
incomplertes i repetim la màxima voluntat de poder arribar a
acords, ho vàrem fer dia 22 de maig quan es va aprovar la
primera resolució, ho vàrem fer fa quinze dies amb mesures
específiques i concretes i per tant, en aquest sentit, caminem,
ens trobaran sempre per treballar en aquest sentit, li ho asseguro
i tant!

Hem fet i hem proposat i hem analitzat totes les mesures de
l’Estat, totes, en mesures especifiques hem fet propostes per
millorar els seus impactes aquí, concretament, per exemple, en
els fixos discontinus, que no creim que les xifres que es donen,
que s’han donat avui, que ha donat el president, siguin les reals,
que és molt millorable. 

Mesures, diàleg i propostes, els continuarem fent, però és
fonamental, no només aquesta part política, sinó també
evidentment que els treballadors, que les empreses, que tots
junts tinguem estratègies d’abans. No pot ser que una temporada
turística tan bona com la que tenim i que no ens cansam de dir-
ho, no es tradueixi en ocupació neta, no és possible, alguna cosa
ens falla. Vegem si vertaderament és perquè no som capaços
d’habilitar les mesures específiques lligades al mercat laboral de
la nostra comunitat autònoma. 

Aquesta és la realitat, la realitat és bastant durilla, i les
accions del govern actual, malgrat totes les promeses electorals,
idò no avançam. Les nostres varen avançar poc, però les seves
tampoc.

El punt en el qual estam avui és molt pitjor del que teníem
fa dos anys, aquesta és la realitat. Per tant, a partir d’aquesta
realitat, que estam bastant pitjor del que teníem fa dos anys,
evidentment no podem en aquest sentit avançar més en les
propostes que avui el Partit Popular ens vol transaccionar.

Per tant, ho lament, però -repetesc- continuarem fent
propostes, continuarem treballant amb la voluntat primera que
en aquesta terra es creï ocupació i l’atur no es redueixi per
derrota, sinó per victòria.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sra. Presidenta, demanaríem un recés d’un minut, perquè no
ens ha quedat clar si ens accepta una part d’una esmena del punt
1.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Volen un minut? Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No, m’és igual, en tot cas en el punt 1 per acceptar-lo hauria
de dir, afegir-hi..., és a dir: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a presentar un pla
d’ocupació 2013-2017 elaborat des de la concertació amb els
agents econòmics i socials de les Illes Balears”, el que...

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest text diu vostè?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, en aquest punt i evidentment les esmenes en els punts 2
i 3 no les acceptaríem.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò, feim votació separada? D'acord.

Passam a votar el primer punt. Votam el primer punt així
com ha dit vostè, amb aquesta transacció feta, amb aquest text
que acabam de dir ara.

Començam a votar, votam.

Queda aprovat per 53 a favor.

Ara votam la resta de la proposició no de llei, dels altres
punts. Votam.

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

V. Informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2012.

Passam ara al darrer punt de l’ordre del dia, que correspon
a l’Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament
de les Illes Balears per a l’exercici 2012. 

Sotmetrem a la consideració de la cambra l’Informe sobre
el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears
per a l’exercici 2012 aprovat per la Mesa dia 15 de maig
proppassat i tramès oportunament als grups parlamentaris, així
com als diputats no adscrits. 

Aquesta presidència demana a la Cambra si hi ha
assentiment en l’aprovació de l’informe esmentat.

Hi ha assentiment?, deman... n’hi ha?, n’hi ha? D’acord. 

El donam per aprovat per assentiment.

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