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LA SRA. PRESIDENTA.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 10216/13, de l'Hble. Sra.
Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a
mesures del Govern als pressuposts de l'Estat.

La primera pregunta, RGE núm. 10216/13, relativa a
mesures del Govern en els pressuposts de l’Estat que formula el
diputat no adscrit, el Sr. Antoni Pastor i Cabrer. Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ahir vàrem poder escoltar
la secretària general del Partit Popular que declarava que el
model de finançament autonòmic i, en particular, aquests
pressuposts, estaven basats en la solidaritat. Aquestes eren les
seves paraules, i també que aquests pressuposts eren els
pressuposts de la sortida de la recessió.

imagín que no es devia referir a les Illes Balears, ja que
després d’haver conegut aquests mateixos pressuposts generals,
és impossible estar d’acord amb aquestes dues afirmacions.
Vaig poder escoltar també les declaracions de membres del
Govern, que compartien el rebuig i una certa indignació amb
aquests pressuposts. He de dir que per part meva consider que
varen ser molt encertades.

Però l’important és saber què faran ara per reconduir aquesta
situació injusta i esper que em contestin, que em responguin
alguna acció més que l’esperada que presentaran esmenes
durant la seva tramitació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. El Govern de
les Illes Balears continuarà negociant amb els diferents
ministeris, els diferents consellers continuaran negociant amb
els diferents ministeris les diverses partides pressupostàries que
recullin aquest projecte de pressuposts, vostè ho ha dit bé,
projecte de pressuposts, per tal de revertir unes xifres d’inversió
territorialitzada que el Govern ja va manifestar que considera
lamentables i que no responen a l’esforç que varen fer els
ciutadans de les Illes Balears l’any 2012.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vostè quan diu “continuaran”
he d’entendre que ja ho han fet, que durant la seva tramitació
vostès han negociat. Hem de dir com a mínim que amb poc èxit,
perquè la veritat és que els resultats de moment no han vist els
seus fruits.

Però hem de recordar als ciutadans que aquest govern ha
intentat tancar dos hospitals, que ha presentat una llei per pujar
els imposts i que tots els ciutadans d’aquesta comunitat paguen
la benzina més cara. Han fet retallades en educació i en sanitat,
entre altres conselleries, esforços que al final han fet els
ciutadans d’aquesta terra, per sortir d’una situació de crisi. I ara
el Govern central ha decidit invertir els nostres imposts, els
imposts que paguen tots i cada un dels ciutadans d’aquesta
comunitat, a altres regions del nostre estat.

No sé molt bé, Sr. Conseller, què està passant, però hi ha
alguna cosa que no funciona. Poc pes del president davant
Madrid, que no s’ha fet la feina quan tocava, que el president
del Govern no pensa en els balears. Però jo ahir vaig sentir que
vostès reclamaven un front comú i jo em faig una pregunta,
aquest front comú compta també amb els diputats i senadors del
seu partit?, què votaran els diputats i senadors del Partit Popular
a aquests comptes a Madrid?

Jo crec que hi ha dues condicions indispensables per a
aquest front comú: comptar amb els diputats i senadors i una
condició bàsica, no baixar de la mitjana de la resta de
comunitats de l’Estat, perquè si no, els pressuposts continuaran
sent injusts per a aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, estam d’acord en
algunes coses. Estam d’acord que la xifra d’inversió
territorialitzada de l’Estat a les Illes Balears que presenta el
projecte de pressuposts no és correcta per a les Illes Balears.

Parlar de mitjana d’inversió, escolti, no hem arribat mai a la
mitjana d’inversió, d’acord? En allò que el Govern està d’acord
amb el Govern de l’Estat és que d’aquesta crisi sortim reduint
dèficit públic i no sortim fent inversió pública que no podem
pagar. Aquesta és una diferència essencial i veiem els resultats
d’una política de sortir de la crisi reduint el dèficit públic, i els
resultats són bons, cream ocupació, tenim creixement positiu a
les nostres illes, a l’Estat encara els falta, però a les nostres illes
tenim creixement positiu.

Hem de fer les coses per nosaltres mateixos. Hem de dir-nos
a nosaltres mateixos que no podem gastar molt, molt, molt més
del que ingressam. I aquest és l’esforç que han fet els ciutadans
l’any 2012 i jo crec que aquest esforç no pot quedar a
l’estacada.
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Les mesures efectives per canviar aquest projecte de
pressuposts, una la influència, la negociació i aquesta la
continuarem fent, la vàrem fer l’any passat. Altres mesures
efectives no són tan efectives, ja sap vostè que la sentència del
Tribunal Constitucional de juliol de 2010 deia respecte de la
disposició addicional tercera de l’estatut català, “esta
disposición debe interpretarse en el sentido de que no vincula
al Estado en la definición de su política de inversiones, ni
menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para
decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones”.

Per això ja sap que el president Zapatero va pintar 900
milions d’euros d’inversions estatutàries en els pressuposts de
2011 i no varen venir. 

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 10233/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressuposts generals de l'Estat per al 2014 (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 10233/13, relativa a pressupost
general de l’Estat per a l’any 2014 que formula el diputat Sr.
Joan Boned i Roig del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Marí, conegut el projecte de
pressupost per a 2014 i coneguda la inversió a Balears en aquest
pressupost, ens agradaria saber com valora vostè el resultat de
la feina de la seva conselleria per millorar la inversió de l’Estat
a les Illes Balears.

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. Sr. Boned, ara m’ha sorprès, ha
parlat que coneixem els pressuposts generals de l’Estat per a
2014 i jo crec que encara no els coneixem, coneixem el projecte
de pressuposts generals de 2014. La feina feta per aquesta
conselleria i el Govern l'han de valorar els ciutadans. El nivell
d’inversió que fa l’Estat a les Illes Balears l’han de valorar els
ciutadans i el valoraran els ciutadans.

Mentrestant, vostè faci també les valoracions que pertoquin
perquè és representant de la voluntat popular i a vostè també el
jutjaran els ciutadans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo li agrairia que
quan un diputat de l’oposició parla, com a mínim l’escoltés,
després llegeixi el Diari de Sessions i veurà que he dit “projecte
de pressupost”. Li agrairia que ho escoltàs.

Però miri, cada any pareix que no podem anar més enrere i
resulta que cada vegada que coneixem els projecte de
pressuposts de l’any vinent, encara estam pitjor a les Illes
Balears. Record que a una compareixença del mes de maig del
2013, a la Comissió d’Hisenda vostè va dir literalment: “no
tenim molt de marge d’ajust en despesa, hem d’incrementar els
ingressos”, i va anunciar que volia treballar per millorar les
inversions en aquestes illes. Avui ha dit, “hem de continuar
negociant”, però jo li vull recordar que en un debat el mes de
febrer del 2013, vostès ja protestaven per la inversió d’aquest
exercici des del Govern de l’Estat. I li pregunt, diu que
continuarà negociant, farà en un mes i mig o dos el que no han
sabut fer des del mes de febrer Sr. Conseller? Ho farà així?

I també ens diu que treballaran per millorar el finançament.
I ens preguntam, seriosament vostè vol que els ciutadans
creguin que aquell que no és capaç de negociar i de convèncer
els seus, els del Govern de l’Estat, que s’han de millorar les
inversions d’un any per l’altre, aconseguirà que aquest mateix
govern millori el finançament de la comunitat? No té credibilitat
Sr. Conseller! No té credibilitat!

Vostès són com un equip de futbol, un equip de futbol que
entrena molt, cada dia entrena moltes hores, però que perd tots
els partits. Aquest equip, Sr. Conseller, baixa a segona. Vostès
estan portant les nostres illes a tercera, ni a segona, a tercera ens
porten amb la seva feina a nivell d’inversió!

A més, jo li diré una cosa, crec que vostès tot això ho sabien
i crec que vostès, com és costum, enganen als ciutadans. Jo li
preguntaria, a què ha renunciat, Sr. Conseller, aquesta vegada?
L’any 2011 va renunciar a inversions pressupostades. Tal
vegada ara a canvi del nou Pla d’equilibri 2013-2014, Sr.
Conseller, hagin renunciat a la millora de les inversions de les
nostres illes? Han tornat trair els ciutadans d’aquestes illes? Han
tornat negociar d’esquena als grups de l’oposició, a aquest
Parlament i als ciutadans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Té la paraula conseller per respondre.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Boned. Bé, podem
mesclar les coses, podem mesclar inversió, podem mesclar
finançament. És lògic que vostè ho faci, perquè vostès agafen
les inversions, les envien a despesa corrent i diuen que són un
complement del sistema de finançament, quan parlam del
sistema de finançament, ens treuen les inversions estatutàries,
ho mesclam tot, sumam, restam i dividim.

A tercera baixen els equips que no són capaços de pagar les
quotes, ho sap vostè?

(Alguns aplaudiments) 

A tercera baixen els equips que no són capaços de pagar les
quotes! 

Jo vull dir-li, Sr. Boned, que valor amb orgull la feina que
fa la meva conselleria i el Govern de les Illes Balears. A la
meva conselleria hi ha funcionaris que durant aquests dos anys
i mig, que tenen una altíssima qualificació professional, i durant
aquests dos anys i mig han posat la seva vocació de servei
públic per damunt de retribucions que serien considerades
baixes en el sector privat. Hi ha càrrecs públics, els d’ara i els
d’aquests dos anys i mig, que juntament amb tot el Govern han
aconseguit i són responsables, entre altres coses, de baixar un
dèficit de 1.100 milions d’euros a 476, de reunir-se hores i hores
amb centenars de proveïdors i associacions de la nostra
comunitat que físicament ploraven en els nostres despatxos i
que ara cobren. Som responsables d’això. Som també
responsables de presentar un pressupost i complir-ho i no
duplicar el dèficit que es presenta.

Per tant, Sr. Boned, continuarem fent feina i a tercera ja ho
sap, els que no paguen!

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 10234/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pressuposts generals de l'Estat per al 2014 (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 10234/13, relativa a
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2014 que formula el
diputat Sr. Marc Pons i Pons del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El menyspreu cap a les
Balears recollit en aquest projecte de pressupost és tan evident
que totes les forces polítiques d’aquí, totes sense excepció, l’han
rebutjat amb dures crítiques. I és que aquests pressuposts són,
segons el mateix Partit Popular, una burla, una nova injustícia
i un nou escarni cap a les Balears. Han arribat a dir que des de
Madrid ens menyspreen, que als ciutadans de les Balears ens
prenen pel "pito del sereno”, fins i tot ens han arribat a dir que
ens tractaven com si fóssim beneits. Res a dir, ho compartim
totalment.

Però aquestes afirmacions són tan greus, que no podem
permetre que quedin només en una crítica, en una cortina de
fum que impedeixi determinar les responsabilitats de tanta
injustícia, càstig i menyspreu per als ciutadans de les Balears. I
la gent açò ho té clar, qui comanda té la responsabilitat.

Per açò mateix li volia demanar, Sr. Conseller, no creu que
algunes coses ha fet malament el president Bauzá quan aquests
pressuposts generals són tan perjudicials per a les illes?

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, Sr. Pons. Vostè és lliure
de formular les preguntes com consideri oportunes, el que jo li
he de dir és que els pressuposts generals de l’Estat no els
coneixem, coneixem el projecte de pressuposts. I una altra cosa,
Sr. Pons, vostès coincideixen amb nosaltres sempre en un
mateix sentit, sempre quan nosaltres, que som responsables,
denunciam les coses que consideram justes de denunciar, siguin
del meu partit o no siguin del meu partit. En aquest cas vostès
hi coincideixen. En altres casos encara no els he sentit coincidir.
No els he sentit coincidir a dir que el sistema de finançament del
2009 és un desastre. El Govern i jo com a conseller...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

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

El Govern i jo com a conseller d’Hisenda, em sent
responsable tant d’allò que aconseguim com d’allò que no
aconseguim del tot. I en aquest sentit, quan no aconseguim les
coses, quan no aconseguim totes les coses, no retiram la cara als
problemes i donam la batalla. I això és el que farà el Govern.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.
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EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li he demanat
la responsabilitat del president Bauzá en aquestes negociacions
i vostè no ha volgut contestar. I no ho ha volgut fer perquè vostè
sap millor que ningú, com de cara estam pagant l’acatament
retut del president Bauzá davant Madrid. I, si no, digui'm com
podem aspirar a incrementar les inversions de Madrid, si el
govern Bauzá no vol presentar cap projecte davant Madrid? Mai
havíem rebut tan poc, perquè mai havíem presentat tan poc. I si
no, digui'm, Sr. Conseller, com pot fer el Govern per millorar
les aportacions de l’Estat, si econòmicament aquest govern ha
estat rescatat dues vegades i cada setmana són fiscalitzats els
seus comptes? Quina autoritat té vostè per negociar davant
Madrid? Sap què fan cada vegada que demana un projecte, o
senzillament ens diuen que no hi haurà inversions estatutàries?
El Govern va i acota el cap i continua retent acatament i
agraïment no sabem molt ben bé a què. I així, Sr. Conseller, no
podem avançar.

És més, no ens hauria d’estranyar que amb aquesta actitud
des de Madrid ens vulguin prendre, o vulguin prendre el
president pel “pito del sereno”, com molt bé ens recordaven la
setmana passada. I aquest és realment el vertader drama de les
Balears. Tenim un president sense autoritat, totalment submís,
que ha decidit acontentar al Partit Popular de Madrid, brindant-
li les riqueses d’aquestes illes, i la renúncia als pressuposts
generals de l’Estat, a aquest projecte de pressuposts generals de
l’Estat n’és un exemple més.

I així, Sr. Conseller, no els hauria d’estranyar el que el Partit
Popular deia la setmana passada i és que els acabin tractant com
si fossin beneits. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Miri, Sr. Pons, deixi’m dir-li diverses coses, ràpidament.
Primer, el Govern no comparteix la política d’inversió que
reflecteixen aquest projecte de pressuposts generals de l’Estat,
que destina gran part de la inversió pública de transports de
viatgers en AVE. Creim que és possible fer una altra política
d’inversions que doni suport a la nostra activitat productiva i el
Govern ho farà en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma, que presentarem breument.

Respecte de les xifres, 2008, 1,1% de la inversió
territorialitzada de l’Estat a Balears. Any 2009, 1,2%. Any
2010, 0,9% inversió territorialitzada de l’Estat, 0,9. Any 2011,
1,1%, 211 milions per davall la mitjana, són els pitjors
pressuposts els del 2011, els del Sr. Zapatero, perquè no només
s’ha de comptar la xifra, se l’ha de relacionar...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci! Per favor silenci!

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

... se l'ha de relacionar amb el total que s’inverteix. 2012,
1,1%. Any 2013, 168 milions, 1,5% de la inversió
territorialitzada de l’Estat, perquè quan sumin, ho sumin tot.

Sr. Pons, jo crec que el que ha de fer vostè i va dir que no
vendrien els 90 milions de carreteres, quiero verlo” té una
oportunitat, demani la paraula a la Sra. Presidenta i reconegui-
ho.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 10220/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a pressuposts generals de l'Estat per al 2014
i inversió ferroviària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 10220/13, relativa a pressuposts
generals de l’Estat 2014 i la inversió ferroviària 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, un altre any, un altre
pressupost, un altra punyalada, sigui del PP, sigui del PSOE. Un
altre govern de l’Estat, uns pressuposts vergonyosos, infames,
intolerables, colonials. Votaran els diputats mallorquins aquests
pressuposts? A Felanitx ahir per unanimitat es va dir que no es
podien votar aquests pressuposts.

De totes maneres cau la inversió per tot, excepte en un tema,
inversió ferroviària, perquè Espanya va endavant en el món,
com s’ha dit, en AVE. La Sra. Pastor ens ha dit que hi haurà
4.500 milions d’euros en el pressupost de 2014. Bé, és més que
el pressupost de la comunitat autònoma. Tenim més d’un 10%
de la població, un centenar de milions toquen a les Illes Balears,
vostè ho sap. Tenim un article 10 de la Llei de règim especial
que diu que s’ha d’invertir en tren a les Illes Balears. Tenim la
disposició transitòria novena, que ara el Sr. Conseller diu que no
vol per a res un Estatut d’Autonomia, però jo dic que sí. I
veurem què ens donen.

Em confirma, Sr. Conseller, 3,9 milions que és allò que jo
he vist en el projecte? 3,9 milions? Se’n riuen de nosaltres, Sr.
Conseller! Què fa comptes fer? Per cert, contesti'm també si els
7 milions de 2012 ja han arribat o els ha gastat, els 3 milions del
2013 i les ridícules quantitats que ens han donat en aquests
pressuposts amb la gran inversió en tren que s’ha fet a l’Estat.
A veure si aquest gran gestor realment això és el que ens ha
aconseguit.
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La darrera, per favor, i crec que aquesta és clau: troba vostè
que un diputat mallorquí pot votar aquests pressuposts?

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. Sr. Alorda, bé, me n’ha fet
cinc o sis, de preguntes, però, bé, almenys li contestaré la que
m’havia de fer avui, que és què ens han de destinar en aquests
pressuposts. Idò en aquest moment a l’esborrany de pressuposts
tenim 3.940.000 euros, com l’any passat. Seguim batallant amb
aquells 7 que ens varen fugir i seguim batallant a veure també
si poden arribar algunes partides més, però en aquests moments
en el projecte de pressuposts del 2014 hi duim la mateixa
quantitat que l’any passat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

I.5) Pregunta RGE núm. 10223/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a temporada alta a l'illa de Menorca.

Passam, idò, a la cinquena pregunta, RGE 10223/13, relativa
a temporada alta a l’illa de Mallorca, que formula el diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. La meva pregunta va dirigida al
conseller de Turisme, Sr. Carlos Delgado, una pregunta que
potser l’hauria de fer més endavant, vistes les bones
expectatives d’aquesta temporada alta a Mallorca. Les dades
que maneja la Federació Hotelera de Mallorca és que aquest
octubre sigui millor que el 2012, i que fins a mitjans de
novembre tenguem bones ocupacions. 

Anam per bon camí. La temporada s’està allargant i això té
un perquè: planificació, feina i execució és igual a resultats. Es
poden quantificar els resultats i valorar la feina a la Conselleria
de Turisme, una feina que està donant els resultats prevists,
objectiu que ens vàrem marcar l’any 2011 en assumir el govern
el Partit Popular. 

Malgrat el handicap del deute heretat a la Conselleria de
Turisme, (...) a l’anterior legislatura del pacte, de més de 38
milions d’euros, ha sabut aquest govern traçar el rumb correcte
per assolir l’èxit mitjançant l’eficiència de les accions
realitzades i els acords duts a terme, tot i nedar contracorrent
amb l’apujada de l’IVA, de les taxes aeroportuàries, i la
previsible reducció al pressupost general 2014 de la partida de
promoció turística, partida de promoció turística que
presumptament baixa un 16% respecte al 2013, cosa difícil
d’entendre quan és la indústria turística, i principalment la de les
Illes Balears, és la que genera riquesa i ocupació.

Aquest diputat no entén que es castigui la indústria turística
governi qui governi a Madrid. La indústria turística és la que
tira del carro, i com ja he dit abans són les empreses de les Illes
Balears que ho fan, donant l’impuls necessari per sortir de la
crisi, crisi que ens portà a un abisme que alguns varen negar per
la seva incompetència o perquè realment és que no en sabien
més. Però malgrat tot el Govern i la Conselleria de Turisme han
fet i estan fent la feina que s’espera d’un executiu de govern,
gestió i control, i com tot bon estudiant la nota és d’excelAlent.

Sr. Delgado, com valora l’última temporada alta de l’illa de
Mallorca?, nombre de turistes, arribada de passatgers, despesa
turística i ocupació hotelera i laboral del sector turístic. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr.  Diputado. La
valoración es positiva, y es positiva lógicamente en
comparación con una temporada, que es la anterior, que fue una
temporada muy buena, fue tremendamente buena.

Entrando de lleno en la comparación, en cuanto al número
de turistas, si comparamos junio, julio y agosto con la
temporada anterior el incremento relativo ha sido del 3%, ya
digo, sobre una temporada que fue excepcional. Esos datos,
distribuidos por países, son los siguientes: el número de turistas
alemanes se ha incrementado en 10,9%, los británicos 4,7, los
franceses en un 2,1 y los rusos un 18,4%, lo que ha compensado
ampliamente, de ahí la subida global del 3%, la caída del
turismo español, que ha sido nada más y nada menos que de un
25,2%.
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En relación a la llegada de pasajeros, comparando también
los datos de esta temporada con los datos de la temporada
anterior los mismos meses, es una temporada esta en la que se
han batido récords, y el incremento global de la temporada alta
ha sido un 0,2%. En el mes de agosto concretamente el
aeropuerto de Palma superaba por primera vez en su historia los
3,5 millones de pasajeros, con un total 3.548.285 pasajeros sólo
en el mes de agosto. Por nacionalidades los datos de los
principales mercados emisores son los siguientes: de Reino
Unido han aumentado un 6,7%, los alemanes un 2%, y hay que
resaltar el incremento de los pasajeros rusos en un 13,2%. Estas
subidas compensan el descenso de los mercados español e
italiano de un 17% cada uno.

Respecto a la ocupación hotelera, ha sido idéntica o
prácticamente idéntica a la del año pasado: junio fue de un 82%,
julio de un 90,4% y agosto de un 91,8%. 

En relación a las cifras de la ocupación laboral en el sector
son positivas, han aumentado respecto a los mismos meses del
año pasado: en junio han aumentado 11.108 contratos, un 14,2%
más que en el mismo mes de 2012; en julio han aumentado
9.867 contratos, un 9,7% interanual más; i en agosto, 6.222
contratos, un 5,7% más.

Y para finalizar les voy a dar un dato que afecta a todas las
islas: el gasto por turista ha crecido con fuerza, permitiendo
facturar hasta el cierre de agosto casi 8.000 millones de euros,
con un avance del 7% que no se ha dado en ningún otro destino
del Estado español. Gracias.

I.6) Pregunta RGE núm. 10224/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a temporada alt a l'illa de Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE 10224/13, relativa a temporada alta
a l’illa de Menorca, que formula el diputat Sr. Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, de todos es conocida la importancia que tiene el
sector turístico para la economía de nuestra comunidad
autónoma. En Menorca juega un papel decisivo en la creación
de riqueza y en la generación de puestos de trabajo. Todo ello
hace necesario que se incrementen las acciones promocionales
y el fomento de nuestro producto turístico.

Los resultados de las políticas del Gobierno balear liderado
por José Ramón Bauzá, por su conseller de Turismo Carlos
Delgado y el Consell de Menorca por su presidente Santiago
Tadeo, ya se vieron reflejados en la anterior temporada. Los
buenos resultados no se obtienen porque sí, los resultados no
son frutos de la casualidad, son frutos sin duda de la buena
gestión. Las buenas cifras turísticas del año pasado indican que
vamos por el buen camino. Aún así nos gustaría saber cómo ha
evolucionado y la comparación con el año pasado. 

Por todo ello, ¿cómo valora el conseller de Turismo la
última temporada alta en la isla de Menorca?

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra el conseller para responder.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. Al igual que
Mallorca, Menorca tiene unos datos excelentes si se comparan
con una temporada que también fue excelente, una temporada,
la anterior, que ya creció en número de turistas en un 5,4%, el
de pasajeros un 3,1% y la ocupación en más de un 1%.

Entrando ya en lo que es esta temporada, en relación al
número de turistas, comparándolo con junio, julio y agosto del
año anterior, los datos son similares: el número de turistas
alemanes se ha incrementado en un 10,3%; el de británicos, en
un 10,8%, lo que compensa y aumenta a nivel global el turismo
el descenso del turismo nacional en un 20%. 

En cuanto al número de pasajeros, comparándolo también
con los mismos meses del año anterior, el número de pasajeros
es similar. Los pasajeros procedentes del Reino Unido se han
incrementado un 7,8%; los alemanes, en un 8,7%, lo que ha
compensado el descenso de pasajeros italianos y nacionales, que
ha sido del 14% los italianos y del 6,2% los españoles.

En relación a la ocupación hotelera, en junio la ocupación
fue de un 72,3%, lo que supone un incremento del 2% en
relación a junio del año pasado; en julio fue de un 83,6%,
similar al mismo mes de 2012; y en agosto fue de un 89,5%, con
un aumento interanual del 0,2%.

Respecto a las cifras de la ocupación laboral en el sector
turístico también son positivas, tanto en junio, con 2.055
contratos más, lo que supone un 29,7% más que el mismo mes
del 2012; como en julio, con 1.897 contratos más que suponen
un 34,3% interanual más; y en agosto, con 939 contratos más,
supone un 5,3 más que el mismo mes del 2012.

Y para finalizar también les voy a dar dos datos que afectan
a todas las islas: por un lado, las pernoctaciones extrahoteleras
han aumentado en Baleares en un 8,2% durante el mes de agosto
respecto al mismo mes del año anterior; y por otra parte las Islas
han presentado el mayor grado de ocupación de los
apartamentos ofertados en España, con un 82,3%.

Gracias.

I.7) Pregunta RGE núm. 10225/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a temporada alta a l'illa d'Eivissa i
Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE 10225/13, relativa a temporada alta
a Eivissa i Formentera, que formula el diputat Sr. Josep Torres
i Cardona, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.
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EL SR. TORRES I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En aquest cas també la
pregunta va dirigida al conseller de Turisme, en aquest cas per
interessar-nos per Eivissa i Formentera.

Ara que s’ha acabat la temporada d’estiu i com cada any
arriba l’hora de fer balanç i de conèixer quin ha estat el
comportament dels diferents mercats, tant els que ja estan
consolidats com els emergents, ha arribat l’hora de saber quina
és l’acceptació que han tengut els nostres productes, d’analitzar-
los, i així poder conèixer quines són les nostres fortaleses, les
nostres debilitats i treure conseqüències que ens permetin fer els
ajusts necessaris al pla d’acció del 2014. Per les dades que s’han
publicat aquesta ha estat una bona temporada, i confirma que la
feina que s’ha fet està dant bons resultats.

Com bé han dit els diputats que m’han precedit tots saben de
la importància i del pes que el turisme té en l’economia de la
nostra comunitat, i que la indústria relacionada amb turisme
directament o indirectament representa gairebé la totalitat del
PIB de Balears. També hem de tenir en compte que aquesta
dependència s’accentua molt més quan parlam de les illes
d’Eivissa i Formentera, on el turisme és pràcticament l’única
indústria que tenim. I també hem de tenir en compte que cada
una de les Illes té una oferta diferenciada i que requereix una
promoció, com he dit abans, diferenciada, i es fa necessari
conèixer les dades de cada una de les Illes. 

És per això que li volem fer, com ja han fet anteriorment els
diputats de Mallorca i els diputats de Menorca, li volem
preguntar per les dades que es tenen d’Eivissa, i fer-li la següent
pregunta: conclosa la temporada alta de les illes d’Eivissa i
Formentera, quina valoració fa el conseller de Turisme?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra el conseller para responder.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. Igual que en
las otras islas, tanto en Ibiza como en Formentera la temporada
ha sido excepcional, si la comparamos también con una anterior
del año pasado, que supuso, que tuvo ya un incremento de
turistas del 3,2%, de pasajeros de un 0,2% y de ocupación
hotelera de más del 2%.

Entrando en esta temporada, en cuanto al número de turistas,
si comparamos también con junio, julio y agosto del año
anterior, el incremento total ha sido 1,4%. Por nacionalidades el
turismo británico ha sufrido un aumento del 10%; el alemán, de
un 10,3%, y el francés un aumento del 3,3%, lo que también en
este caso ha compensado el descenso del turismo nacional del
13,9%.

En relación a datos sobre pasajeros nos encontramos con un
incremento global del 1,7% respecto a junio, julio y agosto del
año anterior. En cuanto a distribución por mercados emisores el
decenso, en este caso, de un 0,5% de pasajeros procedentes de
Italia se ha visto compensado con el incremento de pasajeros
procedentes de Alemania en casi un 10%, de pasajeros franceses
en un 6,4%, y el de británicos en un 8%. En relación a los
pasajeros españoles las cifras son prácticamente similares. Cabe
añadir también que agosto el aeropuerto de Ibiza ha batido
récords también de pasajeros al superar los 1,1 millones de
viajeros.

Respecto a la ocupación hotelera, en junio fue del 78,2%,
idéntica al mismo mes del año 2012; en julio fue del 87,6%, lo
que supone un descenso del 0,8% en relación a 2012; y en
agosto fue del 93,8%, lo que supone un aumento del 1,2% en
relación a 2012.

Las cifras de ocupación laboral en el sector son similares,
destacando un aumento del 16,9% en agosto respecto a mismo
mes del año pasado.

Para finalizar les voy a dar un dato también que afecta a
todas las islas: el número de afiliados a la Seguridad Social de
Baleares en los epígrafes “servicios de alojamiento, comidas,
bebidas, agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de
reservas” y otros relacionados, en junio ha crecido un 4,9%, con
5.757 afiliados más que en el mismo mes del año pasado; en
julio ha crecido un 4,9%, con 5.980 afiliados más que el año
pasado; y en agosto, un 6,8%, con 8.190 afiliados más que en
agosto del año pasado.

Muchas gracias.

I.8) Pregunta RGE núm. 10228/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a noves infraestructures educatives  a l'illa
d'Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE 10228/13, relativa a noves
infraestructures educatives a l’illa d’Eivissa, que formula la
diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, són
moltes les reivindicacions en matèria educativa que existeixen
a les nostres illes i que vostè coneix de primera mà. 

A l’illa d’Eivissa duim molts d’anys lluitant perquè el dèficit
històric en matèria d’infraestructures educatives existent es vagi
solucionant. Tenir centres educatius en les condicions adients i
aconseguir les places escolars suficients per atendre la demanda
existent sempre ha preocupat al nostre grup. Per a un
ensenyament de qualitat es necessiten unes instalAlacions
adequades, i les inversions en matèria educativa no sempre han
arribat amb la celeritat desitjada, i en moltes ocasions passen
diverses legislatures abans de veure una nova escola o un
institut en marxa, i això no ajuda a solucionar el problema.
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Per això, Sra. Consellera, s’ha de reconèixer l’esforç que fa
aquest govern, que no viu la millor situació econòmica de la
seva història per escometre noves inversions, però que ha
apostat per dur endavant la construcció de nous centres
educatius a l’illa d’Eivissa, alguns d’ells ja en funcionament i
altres en marxa, com les obres del nou Sa Bodega, Es Pratet, el
nou institut de Santa Eulària o l’ampliació del colAlegi de Santa
Gertrudis. 

Sra. Camps, el motiu d’aquesta pregunta no és cap altre que
fer un seguiment des d’aquest parlament i conèixer en quina
fase es troben aquests projectes, i per això des del meu grup li
demanam la seva valoració sobre la situació de les noves
infraestructures educatives a l’illa d’Eivissa. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, la
conselleria fa una valoració molt positiva donat que s’estan
corregint en aquest moment en matèria d’infraestructures totes
les deficiències educatives que tenia l’illa d’Eivissa.

En aquesta legislatura hem invertit o invertim 15 milions
d’euros a Eivissa. Així tenim en marxa el nou IES de Santa
Eulàlia, de 4 línies d’ESO; tenim l’ampliació del CEIP de Santa
Gertrudis per tal d’adaptar-lo a 12 unitats; tenim en marxa el
nou CEIP Sa Joveria d’Es Pratet, de dues línies; i el nou CEIP
de Sa Bodega, de dues línies.

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 10229/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni signat entre l'IBAVI i l'Institut
Balear de la Dona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE 10229/13, relativa a conveni signat
entre l’IBAVI i l’Institut Balear de la Dona, que formula la
diputada Sra. 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. El centre d’informació de la dona va atendre 3.591
demandes durant l’any 2012; d’aquestes, 377 eren per casos de
maltractament. Aquestes dones reben diferents tipus d’ajuda, ja
sigui psicològica, econòmica, jurídica o bé com a casa
d’acollida.

El Casal de Dones de les Illes Balears ha atès 7.959 usuàries
durant el 2012. Les estadístiques ens indiquen que la majoria de
dones maltractades són dones d’entre 31 i 40 anys, la majoria en
situació d’atur, algunes d’elles amb fills o persones que depenen
de elles, i que la majoria no compten amb un habitatge propi i
no disposen d’un allotjament alternatiu.

Els centres d’acollida de les nostres illes atenen les dones
víctimes de violència de gènere que no disposen d’allotjament,
i disposen de 157 places potencials distribuïdes en les diferents
illes. Tots els esforços i recursos són pocs per ajudar aquestes
dones que passen per aquesta terrible situació. Des del primer
moment aquest govern s’ha posat a fer feina per millorar i
optimitzar els recursos existents, com és el cas del conveni
firmat entre l’Institut Balear de la Dona i l’IBAVI, i ja que el
Govern disposa d’un gran nombre d’habitatges de protecció
oficial buides i aquest sector té una necessitat a l’hora d’una
reinserció social i de poder accedir a un habitatge, Sr. Conseller,
en què consisteix aquest nou conveni firmat entre el Govern,
concretament l’IBAVI, i l’Institut Balear de la Dona?

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):

Bon dia. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada,
efectivament el conveni que es va firmar ara entre l’IBAVI i
l’Institut Balear de la Dona el que preveu és que IBAVI
reservarà cada any fins a un màxim de 15 habitatges per a dones
que han estat víctimes de la violència de gènere i els seus fills,
si n’és el cas, que es trobin a un dels centres d’acollida de
l’Institut Balear de la Dona. 

Les beneficiàries d’aquests habitatges protegits són tant
dones d’aquí, o d’altres països que resideixen aquí com d’altres
comunitats autònomes, que han superat un procés de
normalització en una casa d’acollida i estan preparades per viure
a un habitatge pel seu compte. Els habitatges que es reservaran
en el marc del conveni s’adjudicaran en règim de lloguer, en
principi per un període de tres anys que serien prorrogables.
L’Institut Balear de la Dona avalarà fins a dotze mesos;
aquestes dones que estiguin en aquesta situació i que lloguin
una casa, idò l’Institut Balear de la Dona les avalarà fins a dotze
mesos durant el primer contracte d’arrendament. Els preus del
contracte d’arrendament són uns preus de lloguer assequibles,
entre 250 i 350 euros aproximadament, en funció de les
diferents característiques de l’habitatge. 

L’IBAVI lliurarà els habitatges en condicions òptimes per
ser equipats, i l’Institut Balear de la Dona el que farà serà acabar
de fer els equipaments perquè ja aquestes dones no hagin de fer
cap despesa ni una. 
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Farem una comissió de seguiment, lògicament, perquè si
veim que hi ha més necessitats que les que tenim establertes
ampliaríem el conveni. 

Vull recordar que el darrer conveni es va firmar l’any 2008
i gràcies a aquest marc de colAlaboració entre l’IBAVI i
l’Institut Balear de la Dona en els darrers deu anys s’han
adjudicat 51 habitatges de protecció oficial a víctimes de la
violència de gènere, beneficiant 51 dones i 70 nins i nines. Per
illes són 41 a Mallorca, 6 a Menorca i 4 a Eivissa. D’aquests 51,
5 s’han adjudicat enguany.

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 10227/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla interadministratiu de l'EBAP.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 10227/13, relativa a Pla
interadministratiu de l’EBAP, 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, volem destacar la important tasca
que desenvolupa l’Escola Balear d’Administració Pública per
a la formació i la preparació dels nostres empleats públics, els
quals han de rebre la millor preparació possible si el que volem
és tenir una administració de qualitat i a la qual s’identifiqui
amb l’excelAlència, ja que d’aquesta manera es pot servir més i
millor als nostres ciutadans que són l’objectiu primordial de
l’administració pública.

Entre els diferents plans de formació i cursos que ofereix
l’EBAP es troben les activitats formatives del Pla
interadministratiu de l’EBAP. Aquest pla està pensat per donar
formació al personal de les administracions locals, a excepció
dels cossos de policia local i al personal de l’Administració de
l’Estat. Per tant, la seva conselleria no només pensa en la
formació d’aquells funcionaris que fan feina a l’àmbit de la
comunitat autònoma sinó que també fa feina per a la formació
de funcionaris d’altres administracions, però que desenvolupen
la seva tasca i el seu servei a les Illes Balears. 

Cal recordar que un dels objectius primordials de l’EBAP és
la formació i l’avaluació, capacitació i perfeccionament del
personal al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que en depenen
i, si n’és el cas, de les altres administracions públiques del seu
àmbit territorial, a més del personal dels àmbits de la policia
local, protecció civil, seguretat i emergències.

Per això, Sra. Consellera, ens agradaria si ens pot respondre
a aquesta pregunta, quina valoració fa d’aquest pla
interadministratiu que ofereix l’EBAP i que depèn de la seva
conselleria.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el Pla de formació
interadministratiu és un pla de formació dirigit a empleats
públics d’altres administracions de les Illes Balears, és a dir,
bàsicament dirigit a ajuntaments. El pressupost aproximat per
a aquestes darreres accions d’aquests darrers mesos és,
aproximadament, de 20.000 euros. Per a aquests darrers mesos
tenim previstes 13 accions formatives, amb un total de 290
places ofertes i la previsió és fer cursos a totes les illes,
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

Quines són les novetats? A Mallorca, destacam que feim
cursos tant a Palma com als diferents municipis, és a dir, de
forma descentralitzada, en funció de les demandes o de les
peticions que es facin per part dels ajuntaments. La finalitat és
acostar-nos el més possible a aquests empleats públics perquè
s’hagin de desplaçar el menys possible cap a Palma. 

Per altra banda, una de les novetats també importants és el
fet que alguns d’aquests cursos s’ofereixen en línia, i d’aquesta
manera aprofitam les noves tecnologies afavorint la conciliació
familiar i laboral dels treballadors públics i els feim més
atractius i amb menys costs. 

Aquest pla de formació interadministratiu és, d’aquesta
manera, una de les eines que té aquest govern de les Illes
Balears per poder acostar-se i donar suport als ens locals. Per
una part, perquè formam treballadors públics i d’aquesta manera
els aprofitam i milloram la seva promoció laboral i personal i,
per altra banda, perquè d’aquesta manera aquests empleats
públics faciliten la prestació d’uns serveis de més qualitat de
cara als ciutadans. Tant és així que la xifra de cursos que tenim
prevists per a 2013, en global, superarà en 11 cursos els prevists
de l’any anterior. 

Com vostè ha comentat, aquests cursos no inclouen
formació dirigida als policies locals, perquè tenen el seu propi
pla, sinó que són cursos específics per al personal de serveis
generals i una de les característiques bàsiques perquè tenguin
major qualitat és el fet que hem fet una detecció de necessitats,
és a dir, hem mirat aquests treballadors públics quines
formacions específiques necessitarien en funció de les tasques
que desenvolupen i en funció de les demandes dels ajuntaments.
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En aquest sentit, quines matèries desenvolupam en matèria
de formació d’empleats públics locals? Bàsicament, matèries
d’atenció al públic, contractació, organització de documents
administratius, agilitació d’expedients, funció pública local,
prevenció de riscos laborals i cursos d’igualtat. D’aquesta
manera creim que amb aquesta formació donam una
administració més propera a tots els ciutadans i una formació i
un servei de més qualitat a totes les Balears.

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 10411/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llistes tant d'alumnat com de docents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 10411/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 10235/13, relativa a llistes tant
d’alumnat com de docents, 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. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. Sra. Consellera, dins el canvi de model
educatiu que impulsa la conselleria una de les novetats que crida
més l’atenció és la confecció de llistes negres, primer dels
docents que, segons vostès, adoctrinaven a classe, després dels
que feien vaga i ja, el darrer de tot, de l’alumnat que no assistia
a classe aquests dies. Què pensava fer la conselleria amb
aquestes llistes? No s’imagina vostè la preocupació d’aquells
mestres i professors que pensen que ells poden ser a una llista,
que a més s’ha anunciat de manera amenaçant. Ara sabrem qui
són, han dit alguns públicament. O la preocupació d’aquells
pares que pensen que els seus fills poden ser a una llista i que
han sentit dir, de persones que són càrrecs públics d’aquesta
comunitat autònoma, que poden ser denunciats per absentisme
o se’ls pot retirar la pàtria potestat per donar suport als mestres.
Voldria saber la seva resposta, consellera, perquè açò és molt
greu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Des de la
conselleria no s’ha fet cap tipus de llistes, ni blanques ni negres.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula quan vulgui.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Consellera. Jo no sé si al final s’han fet o no
s’han fet aquestes llistes, però que vostès varen donar l’ordre sí
que ho sé. Jo i tot aquell que ha seguit de prop aquest conflicte
educatiu en què ens ha immers la seva gestió educativa, que ha
estat desbaratada des del principi a la fi. Vostès varen ordenar
els inspectors en els centres educatius, no només a comptar
quants havien anat a classe i quants no, que encara podria
entendre’s per una qüestió estadística, no, vostès varen demanar
una llista amb noms, i els inspectors es varen negar i varen
demanar l’ordre per escrit, ordre que, evidentment, per escrit no
va arribar. 

Vostès no poden negar aquesta ordre verbal, igual que varen
negar la carta de dimissió de l’inspector en cap per aquest
motiu, fins que es va filtrar la carta de comiat d’aquest
funcionari als companys. Sí, llistes negres, expedients
disciplinaris per fer ús de la llibertat d’expressió, policies i
guàrdies civils a les portes de centres educatius o dins,
amenaces a joves que participen en concentracions. 

Arribats a aquest desgavell, jo crec, Sra. Consellera, que
aquesta àrea que és estratègica en la nostra comunitat autònoma
ja ha de canviar de rumb. No troben que en lloc de dedicar
esforços a aquest "mcartisme" barat seria més profitós per a tots
que s’ocupessin d’arribar a un acord amb els docents?, que
donessin passes per acabar amb aquest conflicte? El comitè de
vaga ja ha donat una passa, ara els toca a vostès moure fitxa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera en torn de rèplica.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. És mentida
que els docents o els inspectors rebessin ordres de fer llistes.
Miri, fa més de quaranta anys, i no és res d’ara, que als alumnes
cada dia per la normativa s’ha de passar llista dels que van i dels
que deixen d’anar a classe. Això és tot. Miri, vostès s’inventen
un fet i després creen una història i després li donen voltes i
voltes i voltes i de realitat no n’hi ha ni una. 

I.12) Pregunta RGE núm. 10236/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retallades en educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta RGE núm. 10236/13, relativa a retallades
en educació, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sra. Presidenta. Acabam d’escoltar una resposta
surrealista, la realitat és que ahir va començar un curs escolar
amb tres setmanes de retard, un curs que no és ni serà normal,
la majoria silenciosa de cent mil persones solidàries amb els
docents ho digué ben clar i molt alt: sí a l’anglès, però no al
TIL. 

Sabem que comencen aquest curs amb 491 docents menys
i que hi ha 3.000 alumnes més. Sra. Consellera d’Educació, ens
pot dir a quin punt del programa electoral del PP diu que aquest
curs començarà amb 491 professors manco?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Vostè sap
perfectament que el programa electoral no diu res d’açò, el que
sí diu és que allò que es farà es podrà pagar, no com vostès que
feien i no pagaven.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ja veig, Sra. Consellera, que no em contesta, però tot forma
part d’un gran frau electoral del PP, primer, retallen 150 milions
d’euros, després eliminen o retallen ajudes de menjador, de
transport, de llibres; després eliminen o mutilen programes
específics d’aprenentatge de llengües estrangeres, d’inserció
educativa, de reforç educatiu, d’orientació a l’aprenentatge,
d’intervenció socioeducativa i d’altres, és el que podríem dir el
catàleg de mesures del PP per augmentar el fracàs escolar i la
desigualtat. 

Estam davant un govern autoritari que canvia un model
educatiu que requereix material, personal format, que requereix
un projecte pedagògicament correcte, requereix temps i
especialment requereix molt de consens. I ens trobam amb un
govern autoritari que comença per legislar contra comunitat
educativa, tribunals, pares, alumnes i consells escolars, un
govern que no negocia, el seu lema ahir era, ni una passa enrere,
amenaça, ignora. 

A la comunitat educativa hi ha més de 100.000 persones i
els docents els han donat una lliçó, una gran lliçó, senyors del
PP. Ahir, una suspensió d’aquesta vaga, i no han demanat res
per a ells sinó per a una educació pública de qualitat. Ara vostès
tenen l’oportunitat de demostrar si és un govern responsable, si
els preocupa l’educació, perquè a Balears no hi havia cap
problema lingüístic i ara tenim un caos creat pel Partit Popular
i el seu TIL. 

Vostès no volen negociar, ho té molt clar la societat i la
comunitat educativa, els demanen que retirin el TIL i que
arxivin els expedients. Què pensa fer, Sra. Consellera, per
solucionar el conflicte que han creat i deixin de provocar.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Frau electoral
el seu on ens vàrem trobar dins els calaixos més de 1.100
milions d’euros que vostès no havien pagat. Frau electoral el seu
que per aquesta actuació han fet fallida empreses perquè no les
havien pagat, no les podien pagar, han fet fallida i han deixat
treballadors enmig del carrer, no ens parli de frau electoral. Li
he dit moltes vegades que les urnes jutjaran, no aquí dins.
Fracàs escolar, miri, el mateix, molt més que tenien vostès, i què
varen fer vostès? Res, res de res, només prediquen, només
rallen, però d’accions no en fan ni una. Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 10237/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a escoles oficials d'idiomes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 10237/13, relativa a escoles
oficials d’idiomes, que formula la diputada Sra. Esperança Marí
i Mayans del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, just acaba de començar
el curs a les escoles oficials d’idiomes, bé a la resta de primària,
de secundària i batxillerat també, però aquesta seria una altra
qüestió. En un any en què les necessitats de formació en
llengües semblen més que evidents li deman si considera que el
curs ha començat amb tots els requisits i de la forma més
adequada a les escoles oficials d’idiomes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera per respondre la pregunta.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri,
l’escola ha començat com havia de començar, amb normalitat.
Pensin vostès que a l’Escola Oficial d’Idiomes s’ha fet el
sacrifici, per part de la comunitat autònoma, que de 1.000
alumnes han passat a més de 10.000 alumnes. Aquest és un
esforç molt important i, efectivament, que té de vostè de
comprendre i respectar. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Consellera, una vegada més crec que fuig d’estudi i no
respon allò que se li demana. És cert que vostès varen donar
l’ordre que totes les escoles oficials d’idiomes de les Illes
Balears admetessin tots els alumnes que volguessin matricular-
se en anglès. L’augment d’aquesta demanda en aquesta llengua
s’ha xifrat, és cert com vostè ha dit, en més de 10.000 persones,
però no varen tenir en compte que això era completament
inassumible així com estaven les escoles oficials d’idiomes.
Vostès varen assegurar i varen prometre, varen prometre, que
tendrien el professorat necessari i adequat, però, què ha passat?
Dia 1 d’octubre hi havia 74 grups sense professor, 2.200
alumnes afectats. A Eivissa, només a Eivissa, 8 grups d’anglès,
2 d’alemany sense professors, fins ahir. 

Per tant, en vaga o sense vaga, les escoles oficials d’idiomes
no haurien començat, la seva previsió és zero. El fet d’intentar
posar aquest TIL de pressa, corrent, sense un plantejament
mínimament seriós ha fet que ara hagin d’ensenyar anglès a les
EOI persones que no estan preparades per ensenyar a adults o
que tenen, fins i tot, una titulació inferior a aquella que han
d’impartir. Com se’ls formarà? S’haurien pogut contractar el
mes de setembre, però no, a primers d’octubre. Què passa? Una
vegada més estalviam amb els sous dels professors? I els cursos
de capacitació exprés aquells per ensenyar els docents? O és que
ara ja han descobert que l’anglès en deu dies no funciona?

Han colAlapsat les escoles oficials d’idiomes, consellera,
amb unes ràtios inassumibles. Ho sap que estan a 36 alumnes?
Ho sap que a Palma la tercera escola oficial d’idiomes de l’Estat
espanyol, després de Barcelona i Madrid, té ràtios de 40
alumnes? Troba que així es poden ensenyar llengües? Troba que
una escola d’aquestes dimensions pot funcionar sense els
recursos necessaris? Sense aules, no hi caben a les aules. I
d’això vostè en diu d’una responsabilitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... com sempre improvisació i a costa de professors.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El
professorat va començar correctament, vostè em parla de dia 1
d’octubre i les escoles oficials d’idiomes començaven dia 2
d’octubre i dia 2 tots els professors estaven designats. Trob que
és una falta de respecte cap al professorat, trob que és una falta
i una crítica molt buida, que digui que els professors no estan
preparats. Els professors són grans professionals i jo aquí els
vull defensar...

(Remor de veus i aldarull) 

... i vostè quan ha dit, i ha quedat gravat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci.

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

... i ha dit que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

... no estaven preparades persones titulades amb tota la titulació,
vostè ha atacat l’honorabilitat dels professors. Per tant, senyora,
rectifiqui açò. Tot està preparat i tot ha començat bé.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 10409/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suspensió de la vaga indefinida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 10409/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 10226/13, relativa a suspensió de la
vaga indefinida, que formula la diputada Sra. Margarita Prohens
i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
després de tres setmanes avui ens poden alegrar que el curs a les
Illes Balears ha començat. Ens alegram que els docents hagin
acceptat tornar a les aules i continuar negociant sense perjudicar
els que són els protagonistes de l’educació, els infants. 
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Des del Grup Popular la volem felicitar, Sra. Consellera, a
vostè i a tot el seu equip...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... que han fet concessions en pro del diàleg i l’acord i la volem
animar a continuar cercant el consens amb la comunitat
educativa i acostar el vertader esperit del Decret integrat de
Llengües als pares, sense trampa ni cartró, perquè aquest govern
va per bon camí, perquè són molts els que pensen que el
trilingüisme a l’educació és necessari, un 77% front del model
de la immersió que rep un suport del 7%, segons l’enquesta que
hem conegut aquests dies. 

La gran majoria també dóna suport a la norma del Govern,
un 57%, tot i les desinformacions i imprecisions que s’han dit
sobre el decret. Fins i tot veim que els votants del Partit
Socialista van cap a una banda i la deriva que ha agafat el
principal partit de l’oposició va cap a l’altra.

Qui és que no escolta aquí? Vostè, Sra. Consellera, faci cas
a la gran majoria dels ciutadans que volen trilingüisme per a
tots, perquè la implantació de l’anglès és ara o mai, perquè
aquests que diuen que anglès sí, TIL no, no són de fiar, perquè
ja ho han dit, que el derogaran, perquè tornaran fer com la
darrera vegada que varen governar: eliminar el trilingüisme i
tornar a la immersió. Aquest és el seu model, no ho dubti, però
som molts els que creim que com més llengües sàpiga un infant
més competent és i que per això no basta tenir un mòbil de
darrera generació. 

Som molts els que creim en la gran capacitat dels infants i
docents per aplicar el que ja s’està aplicant a la privada i a la
concertada, perquè tots els nins i nines de les Balears han de
tenir les mateixes oportunitats. Aquesta és la nostra
responsabilitat, no només com a governants, sinó com a
societat. 

Per això li demanam, Sra. Consellera, com valora vostè la
suspensió de la vaga indefinida a l’educació? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, miri,
m’alegr de la pregunta perquè vull deixar constància
precisament que divendres passat a la reunió amb el sector
social va ser la mateixa conselleria la que va proposar per escrit
que la conselleria com sempre continuaria parlant i negociant i
que, per bé dels infants, s’havien de deixar al marge i abandonar
el tema de la vaga.

Va presentar una demanda i s’ha desconvocat. Nosaltres més
que mai estam disposats a dialogar i a continuar endavant. Ens
vàrem reunir ahir i ens tornam reunir avui i continuarem les
negociacions perquè entenem que hi ha d’haver un equilibri, és
evident que hi ha d’haver un equilibri i la majoria de població
de Balears vol el trilingüisme. Ara, després estam disposats a
parlar sobre la manera d’executar-ho. 

Aquí ens trobaran, eh?, però no hem d’oblidar que la
conselleria ha fet una aposta molt important i una concessió i
només hem donat passes, cedint, a fi d’arreglar el tema.

En darrer lloc, vull agrair a totes les famílies que durant
aquestes setmanes han complert amb la seva obligació i han duit
els alAlots a l’escola i que tenen clar que l’important per als
alumnes és aprendre, és anar a classe i a poc a poc, entre tots,
poder eliminar el fracàs escolar que hi ha en aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 10230/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ponència tècnica contra la
contaminació acústica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 10230/13, relativa a ponència
tècnica contra la contaminació acústica 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 diversas administraciones están
destinadas a satisfacer el interés general de la ciudadanía dando
soluciones a los problemas que afecten a ésta, siendo necesaria
una buena coordinación de manera que éstas se complementen
redundando así en un mejor y más eficiente servicio público y
sus recursos.

Tristemente, la pasada legislatura la disparidad de socios y
programas, su reparto de sillas y cuota y sus continuas disputas
llevaron a una falta de planificación y coordinación del Govern
respecto a otras administraciones dispersándose esfuerzos y
desaprovechando recursos públicos, incluso algún que otro
despilfarro municipal en este tema de hoy.

El programa del Partido Popular recoge plenamente la
coordinación entre administraciones estableciendo, entre otras,
la colaboración práctica entre el Govern y los entes locales.

Este govern tiene claro además que la actual situación de
contención presupuestaria, agravada por la difícil herencia
recibida, añade la necesidad de que las carencias económicas
deban suplirse además con la colaboración interadministrativa.
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Así, la Conselleria de Administraciones Públicas impulsa
políticas de coordinación y colaboración con los diversos
municipios de nuestras islas, independiente del color político,
impulsando medidas ante hechos relevantes para los municipios
y sus problemáticas, mencionar entre otros la coordinación de
emergencias en protección civil, en policía local con los
consejos de coordinación, entre otros, en seguridad, en
formación, siendo importante y fructífero el trabajo que se
desarrolla.

En un paso más, recientemente la Conselleria de
Administraciones Públicas ha presidido una reunión de expertos
en contaminación acústica con el objetivo de impulsar una
ponencia interadministrativa de expertos que analicen los
diversos casos y situaciones relacionadas con las denuncias y
demás situaciones relativas a los ruidos, problemática esta de
gran trascendencia actualmente.

Por todo ello, Sra. Consellera de Administraciones Públicas
le formulo la siguiente pregunta: ¿en qué consiste la ponencia
técnica sobre la contaminación acústica que lleva a cabo el
Govern de las Illes Balears? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la Conselleria
d’Administracions Públiques és competent en matèria de
coordinació amb els ajuntaments i el que feim és oferir tot el
suport necessari en el municipi en les diferents matèries, com
són, en aquest cas, en les matèries relacionades amb les
activitats.

Hem constatat des del departament d’activitats de la
Conselleria d’Administracions Públiques que els renous
suposen pràcticament un 70% de les denúncies que arriben als
ajuntaments. Per tant, una de les grans preocupacions
municipals i socials és el tema de la contaminació acústica.

Tenint constància d’aquesta situació, la Conselleria
d’Administracions Públiques ha decidit fer de coordinadora,
d’intermediària  entre les diferents institucions públiques i el
sector empresarial per valorar aquesta problemàtica i poder
coordinar actuacions.

Per aquest motiu hem reactivat aquesta comissió tècnica
d’experts, és una ponència que està formada per un grup de
tècnics de la nostra conselleria, bàsicament tècnics en inspecció
i en matèria d’activitats, representants d’altres institucions com,
en aquest cas, els consells insulars i també del sector
empresarial per poder analitzar aquestes actuacions i adoptar
situacions que resolguin aquestes problemàtiques.

Aquesta comissió es va reunir el proppassat 23 de setembre,
varen estudiar aquests conflictes i es va decidir fer una guia de
criteris generals, de models que puguin servir als diferents
ajuntaments de base per resoldre aquestes situacions de renous.

En concret i com a contingut de la reunió es va acordar
actualitzar un model d’ordenança municipal de renous, elaborar
protocols d’actuació en tema d’inspeccions municipals,
coordinar les actuacions de les policies locals en aquest aspecte,
veure també l’abast de la futura llei d’activitats, el projecte de
la qual està ja en tràmit parlamentari, i unificar criteris en
diferents projectes tipus afectats per la matèria, per exemple en
matèria d’aire condicionat, si intern, si extern, etc.

És a dir, una vegada més aquest govern aposta per estar de
la mà dels ajuntaments per aportar respostes i facilitats i donar
un millor servei a tots els ciutadans. Aprofitam a més per donar
l’enhorabona i les gràcies a tots els ajuntaments que colAlaboren
amb nosaltres en aquestes matèries per poder simplificar i
resoldre aquests problemes dels ciutadans, així com de les
empreses que també varen formar part d’aquesta ponència
tècnica i ens ajuden a solucionar aquests problemes que avui dia
tenen gran rellevància. Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 10231/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa ICAPE per al curs 2013-2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta RGE núm. 10231/13, relativa a programa
ICAPE per al curs 2013-2014, que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El passat curs es va
presentar el programa integral d’impuls a les capacitats
emprenedores a l’educació. La finalitat d’aquest programa
ICAPE és la de donar valor i prestigi a la figura de
l’emprenedor i sobretot poder acostar les habilitats de
l’emprenedor als més joves fent present el món de l’empresa al
sistema educatiu, desenvolupant al mateix temps entre els
alumnes conceptes tan importants com l’ètica empresarial i
també la responsabilitat social corporativa. Per tant, el programa
ICAPE és una bona eina per als nostres joves perquè els ajuda
a convertir les idees en actes, aprenen a gestionar projectes i
sobretot també a aconseguir objectius.

Aquest programa creat entre la Conselleria d’Educació i la
Conselleria d’Economia i Competitivitat ja va funcionar de
manera molt satisfactòria durant el curs passat on els alumnes
varen disposar de diferents programes depenent del seu cicle
formatiu.

És per això, Sr. Conseller, que avui li demanam, de quina
manera donarà el Govern continuïtat al programa ICAPE durant
el curs 2013-2014? 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, creo que el programa ICAPE
és un proyecto de continuidad, es un proyecto que ahora mismo
está diseñado en principio a tres años y, evidentemente, a partir
de los resultados se ampliará.

Mire, en los resultados del curso 2012-2013 han sido unos
resultados óptimos trasladados por los gestores de los centros
donde hemos actuado.

Y el objetivo lo ha descrito usted, el objetivo del ICAPE es
muy sencillo, es trasladar el conocimiento, la sensibilidad y las
capacidades de emprender a nuestros alumnos desde la escuela.
En el programa 2013-2014 se duplican las actuaciones que se
han tenido en el 2012-2013 que es ir a 25 centros, 50 grupos,
3.000 alumnos en todas nuestras islas.

El programa de los colegios está dividido en tres partes, en
infantil, primaria i secundaria. En infantil lo llamamos creando
emprendedores que, bueno, es trasladarles el concepto de
emprender, jugar con ellos dentro de las habilidades de
emprendeduría; el programa de primaria ya es empezar a
emprender y desarrollar proyectos empresariales y al final
termina, culmina con la creación y gestión de una cooperativa,
y en secundaria ya hablamos de un proyecto de jóvenes
emprendedores sociales, desarrollan y crean una fundación sin
ánimo de lucro y los resultados, los beneficios de esta fundación
van trasladados a un proyecto de un país en vía de desarrollo. 

Además, dos actuaciones más que tiene el ICAPE, tiene una
actuación que son talleres de formación, desarrollo y trabajo
para alumnos de bachiller y formación profesional donde se
mezclan actuaciones de conocimiento, de teoría con habilidades
prácticas y después en colaboración, como usted ha dicho, todo
el programa es en colaboración con Educación y con el SOIB,
específicamente, se va a dar formación de autoempleo y
emprendeduría.

Por tanto, el programa ICAPE es un programa que está
naciendo y que tiene un desarrollo a largo plazo.

I.17) Pregunta RGE núm. 10410/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sentència del Tribunal
Constitucional sobre el català a l'administració pública de
les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 10410/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 10232/13, relativa a sentència del
Tribunal Constitucional sobre el català a l’Administració
Pública de les Illes Balears, 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 diputades, senyors
diputats, fa una setmana el Tribunal Constitucional va
desestimar el recurs d’inconstitucionalitat plantejat pel Partit
Socialista contra la modificació de la Llei de funció pública, una
modificació que va impulsar el Partit Popular per tal de complir
una promesa electoral i permetre així l’accés a l’Administració
autonòmica de bons professionals que no hi podien accedir per
motius lingüístics alhora que quedava garantida la normalitat de
l’ús del català dins la nostra administració.

La sentència ha estat una bufetada pel Partit Socialista. Tota
la inconstitucionalitat que ens predicava resulta que per al
Tribunal Constitucional és normalitat, és igualtat i és evitar
imposicions. Totes les acusacions dramàtiques que ens feien
s’hi giren en contra, no hi ha cap drama, sí hi ha un fracàs i no
és el primer fracàs que tenen, podem recordar quan el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears va anulAlar el Decret
67/2008 del Govern Antich que imposava només el català en
l’ensenyament a l’educació infantil i primària, el va anulAlar
perquè anava contra la Llei de normalització lingüística que tots
vàrem consensuar. Qui és el que rompia consensos? 

Estàvem avesats en aquest parlament que aquests discursos
els fes l’esquerra nacionalista, però no el Partit Socialista
Obrero Español, resulta que tampoc no li va bé el trilingüisme
ni condemna quan el Parlament català ens tracta com a una
comunitat autònoma de segona o ens dóna lliçons d’escoltar,
quan ahir mateix es feia pública una enquesta on més del 56%
de la població donava suport al trilingüisme. 

Costa creure que malgrat aquesta garrotada judicial diguin
que si governen tornaran posar el català com a requisit, un
discurs que no sé si compartirà la seva base electoral ni sé si es
passejaran per totes les barriades de Palma quan ni tan sols fan
els mítings en català.

(Alguns aplaudiments)

 Tal vegada són dobles discursos que el Partit Popular no
farà, com tampoc no incomplirem les nostres promeses
electorals. 

Per això, Sra. Consellera, quina valoració fa d’aquesta
sentència?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera per respondre.
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LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, el Govern
de les Illes Balears està molt satisfet amb aquesta sentència del
Tribunal Constitucional...

(Alguns aplaudiments) 

...perquè avala la nostra llei de funció pública de les Illes
Balears amb la qual complim un compromís que teníem amb
tots els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes: que el
coneixement de la llengua catalana sigui un mèrit per accedir i
promocionar dins l’Administració i deixi de ser requisit de
forma general.

La sentència destaca que no hi ha cap discriminació en el
seu contingut, que la modificació de la llei s’ha fet de manera
correcta, que es respecten els drets lingüístics de tots els
ciutadans i que hi ha un ampli ventall de llocs amb requisit de
català específic per les seves funcions que ens permeten donar
un servei adequat als ciutadans en qualsevol de les dues nostres
llengües cooficials, però, a la vegada donam llibertat de forma
general a la resta del funcionariat. En definitiva, que actuam de
forma correcta perquè les dues llengües estiguin en situació
d’igualtat, no d’imposició; de respecte, no de preferència.

La sentència del Tribunal Constitucional és a més una
mostra de quina és la manera d’actuar de l’oposició d’aquest
govern, l’intent de l’oposició socialista de boicotejar l’acció
d’aquest govern i de judicialitzar la vida política. Han presentat
una demanda davant el Tribunal Constitucional, amb foto
inclosa a la porta del tribunal, i amb l’aval de 50 senadors
socialistes. Això ens ha anat molt bé, però ara que el Tribunal
resol que aquest govern ha actuat de manera ajustada a dret, ara
surten qüestionant l’objectivitat del tribunal. A què juga
l’oposició?, idò juga a fer demagògia, a confondre i a crispar els
ciutadans.

Davant això, aquest govern gestiona en defensa de la
llibertat, dels drets dels ciutadans de la nostra terra, de la
promoció professional dels nostres funcionaris i estam molt
satisfets que així ho hagi reconegut el Tribunal Constitucional,
la més alta autoritat en aquesta matèria, que ha deixat en
evidència a l’oposició socialista i ha donat suport clarament a la
gestió d’aquest equip de govern en el compliment dels nostres
compromisos amb tots els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 10407/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a passes del Govern i conflicte educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 10407/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 10221/13, relativa...

(Remor de veus)

Per favor, silenci!... relativa a passes del Govern i conflicte
educatiu que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta del
Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camps, li volia demanar, a
partir que s’ha suspès temporalment la vaga indefinida de
professors i docents, a veure quines serien les passes que faria
la conselleria, però ahir ja vàrem veure quin era el camí a què
ens duien. El camí és l’immobilisme i tornar amenaçar a obrir
expedients. Aquesta és la seva resposta d’ahir.

Sra. Camps, els professors, els mestres i les professores ens
han donat una lliçó, ens han donat llum, les 120.000 persones
que varen sortir al carrer de les quatre illes varen també donar
una lliçó i varen donar llum, vostès només donen foscor. 

Ens vol dir si realment pretenen sortir d’aquesta situació, si
realment el Govern de les Illes Balears està interessat en el
consens educatiu i la pau educativa o si on ens volen dur és cada
vegada més a la foscor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, aquest govern
no ha fet cap amenaça, no se la inventin, però li dic que la
voluntat és negociar per conciliar i equilibrar els interessos de
totes les parts, no només d’una, perquè la negociació és un
equilibri d’interessos, açò és el que volem: conciliar i negociar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Efectivament, amb els expedients oberts als directors de
Maó no hi va haver cap amenaça, els varen obrir i ben oberts.

Miri, durant totes aquestes tres setmanes s’han caracteritzat
per una actitud absolutament caciquil, intimidatòria, Sra.
Camps, han amenaçat els pares a llevar-los la tutela dels fills si
no els duen a l’escola, han enviat la policia per seguir a menors
d’edat, la darrera -la darrera- ha estat allò de les llistes
d’alumnes. Ens ha dit una mentida com una casa, ens ha dit que
és per passar llistes de fullet, mentida, a l’escola del meu fill va
anar classe per classe, etapa per etapa, l’inspector, perquè havia
rebut ordres seves a veure quins alumnes havien anat a classe i
quins no hi havien anat.
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Si tot això ho haguessin sentit d’algun país no democràtic,
si això ens vengués, aquesta informació del Marroc, de Rússia
o de Corea del Nord no ens vendria de nou, però això està
passant a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, està passant
a les Illes Balears, està passant per un govern absolutament
autoritari i caciquil.

Sra. Camps, miri, és clar que ha demostrat la seva inutilitat
per resoldre aquest conflicte. Si el president fos un president
com toca ja els hauria destituït, a vostè i al Sr. Estarellas. El
mínim que haurien de fer per la seva actitud intimidatòria, per
la seva actitud caciquil, per la seva inutilitat a l’hora de resoldre
el conflicte és anar-se’n amb dignitat, és dimitir, Sra. Camps.
Això és el que hauria de fer perquè la única manera de
solucionar aquest conflicte és llevar-los, a vostès, d’enmig i, si
no, demostrin el contrari, demostrin-ho, però no, vostès
continuen amb la mateixa actitud com fins ara. No s’ho mereix
ni la comunitat educativa, no s’ho mereixen els pares i mares,
no s’ho mereixen els nins i les nines.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera, per respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. Miri, i vostès
han demostrat la seva habilitat per crispar, per crispar i per
crispar, i que no els interessen els alumnes, no els interessa el
fracàs que hi ha en aquestes illes ni augmentar-lo, només els
interessa crispar, perquè només els interessa debilitar un govern
per a vostès poder guanyar les eleccions, i fora d’açò no els
interessa res.

No em ralli d’expedients, ja li dic, vostès en van obrir 33, 33
expedients, els altres eren correctes, els que s’obren ara no.
M’és ben igual el que digui, són expedients administratius, no
s’inventin coses de llistes; és que diuen..., el que he dic:
s’inventen una mentida i després munten una història. Fa més
de quaranta anys que els professors tenen obligació, aula per
aula de passar llista i mirar els alAlots que falten, i açò no és nou
d’ara, no s’inventin les coses.

(Remor de veus)

Vostè ralla de merèixer, i jo els ho deix amb un interrogant
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

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

... els ciutadans d’aquestes illes, els infants, es mereixen tenir
una oposició...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló.

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

... com la que vostè representa?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló...

(Continuen els aplaudiments i la remor de veus)

Sr. Barceló, Sr. Barceló, no té ús de la paraula. Sr. Barceló
...

(Remor de veus)

Sr. Barceló...

Dinovena pregunta ...

(Continua la remor de veus)

Sr. Barceló, el crit a l’ordre.

(Remor de veus)

Silenci per favor, silenci.

Dinovena pregunta ...

(Remor de veus)

A veure, per favor, per favor, continuam.

I.19) Pregunta RGE núm. 10238/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conflicte educatiu a les
Illes Balears.

Dinovena pregunta, RGE núm. 10238/13, relativa a conflicte
educatiu a les Illes Balears, presentada per la diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías del Grup Parlamentari
Socialista, és ajornada, atesa la solAlicitud presentada del
Govern, mitjançant l’escrit RGE núm. 10334/13.
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II. InterpelAlació RGE núm. 9557/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en
matèria dels serveis de salut a Eivissa.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 9557/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en
matèria dels serveis ...

Sr. Barceló, Sr. Barceló, ...

(Remor de veus)

No importa contesti ara perquè vostè no té la paraula,
contesti fora si vol. Continuam.

El segon punt de l’ordre del dia ...

(Continua la remor de veus)

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la
InterpelAlació RGE núm. 9557/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en
matèria dels serveis de salut a Eivissa.

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

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bon dia a tots, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Avui som aquí, Sr. Conseller, perquè sap que a Eivissa
estam preocupats per un tema que és la nova obertura o la
propera obertura del nou hospital de Can Misses i
fonamentalment pel servei de radioteràpia, el qual creim
necessari que es presti allà. Jo no crec que sigui necessari que
faci una exposició de la història que portam en això, en el que
s’ha fet, en el que no s’ha fet, vostè ho coneix perfectament.

I també aquesta interpelAlació ve amb motiu que sap que
darrerament, en els darrers mesos, li hem fet una sèrie de
preguntes que encara no han tengut resposta i que no l’hem de
tenir, vull dir que jo entenc que els terminis són més llargs, però
que les havíem de poder tractar aquí, directament, ja que les
informacions que hem tengut a Eivissa darrerament han estat
contradictòries, i això és el que ens preocupa. Jo voldria avui
que vostè, Sr. Conseller, ens pogués aclarir aquests dubtes que
tenim.

Vull dir, es tracta d’una interpelAlació tan senzilla com que
vostè surti i ens digui, mirin, estiguin tranquils que no hi haurà
radioteràpia fins l’any tal o n’hi haurà quan s’obri el nou
hospital, o no ho tenim previst, i acabaríem amb el debat. Però
clar, ens trobam que de cop i volta alguns membres del Partit
Popular a un moment ens diuen: no, així com s’obre l’hospital
el servei de radioteràpia estarà en funcionament. I a Eivissa
quedam tranquils. Llavors ve, en aquest cas va ser el president
del Govern, que avui no és aquí present, que va dir: bé, no està
clar que quan s’obre l’hospital el servei de radioteràpia es pugui
posar en funcionament.

Bé, això va ser una bufetada per a la gent d’Eivissa, i vostè
crec que ho pot entendre perfectament.

Més endavant tornam pensar i tornam creure que el servei de
radioteràpia estarà en funcionament quan s’obre o es posi en
marxa el nou hospital. Crec que va ser ahir o abans d’ahir que
el conseller d’Hisenda, Sr. Marí, doncs ens va dir que no estava
previst en els pressuposts, no hi havia cap partida per a aquest
servei. I clar que ens digui ja el conseller d’Hisenda que no està
previst en els pressuposts incorporar cap partida, ens fa veure
que la cosa no està clara, que no anam ben encaminats.

Per tant, jo voldria que vostè ens contestàs una sèrie de
preguntes que jo li aniré relatant, si té cap dubte amb alguna
m’ho diu, que jo intentaré passar-li perquè no hi hagi
problemes. Són unes deu preguntes.

I la primera seria si existeix realment un projecte per a la
posada en marxa del servei de radioteràpia a Eivissa.

La segon pregunta és si existeixen o quines partides
econòmiques disposen per posar en marxa aquest servei.

L’altra seria, quines passen han donat en aquests més de dos
anys de govern; és a dir, quins canvis hi ha hagut respecte del
que hi havia previst, del que es va deixar previst, a part de l’obra
o no obra que s’ha avançat en aquest temps, perquè si estava
previst en el pla funcional, les obres, evidentment, en aquests
dos anys, sobretot en els darrers mesos han avançat respecte de
com varen quedar l’any 2011?

Per un altre costat, nosaltres tenim un dubte, jo, Sr.
Conseller, tot això li dic amb el màxim respecte perquè vostè
em pugui dir: miri, doncs no és així o sí que ho és. El que es
construeix és un búnquer? És un dubte que tenim i que li hem de
fer aquí, si no és un búnquer deu ser una altra cosa, perquè el
que tenim entès és que s’ha de disposar de l’autorització
corresponent del Consell Nacional de Seguretat d’Energia
Nuclear per fer aquest búnquer. Tal vegada vostè em diu: miri,
nosaltres el fem i quan estigui acabat serà el Consell Nacional
d’Energia qui ha de dir que és correcte per prestar aquest servei
i, si no és així, també m’ho faci saber.

La següent pregunta seria: s’ha iniciat el concurs per a
l’adquisició de l’accelerador? El pensen comprar aquest
accelerador?

Per què li dic això, que seria la pregunta? Perquè ens fan
arribar que potser que aquest servei, si s’ha d’arribar a prestar,
es presti amb un aparell ja antic, amb un aparell que està en ús
a un altre lloc. Per tant, vostè em pot dir, miri, no s’ha iniciat
cap concurs per a cap compra de l’aparell, i jo li diré: ah, doncs
així no es prestarà el servei. I llavors em diran, no, es prestarà
amb un aparell que funciona a un altre lloc. No ho sé, vostè
llavors, jo li deman..., i de veritat que li dic, Sr. Conseller, amb
tot el desconeixement que jo pugui tenir respecte d’aquestes
coses, qui té les informacions és vostè i així ha de ser.
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Els nous serveis previstos en el pla funcional que
acompanyava el projecte i que es va redactar a l’anterior
legislatura es mantindran o alguns d’aquests serveis pensa que
quan s’obri l’hospital no es donaran?

Es compromet que tots aquests serveis es posin en
funcionament quan s’obre l’hospital?

I hi ha una pregunta més, que té molta relació amb el que
comentam avui, que fa referència a l’actual hospital: quan es
posi en funcionament el nou hospital, tots estàvem d’acord, des
de l’any 2007, almenys, que l’actual hospital s’havia de
convertir en un hospital sociosanitari, i com que tots hi estàvem
d’acord i les darreres informacions que vàrem tenir, que crec
que va ser vostè mateix que ens les va fer arribar, que era que no
estava previst, que no hi havia pressupost per convertir-lo en un
hospital sociosanitari. Això és així o no és així?

I la darrera pregunta, la darrera pregunta, que si vostè surt
aquí i només em vol contestar la darrera pregunta i la contesta
amb tota la claredat del món nosaltres estarem satisfets, és:
pensen obrir l’hospital amb el servei de radioteràpia des del
moment de la posada en marxa del nou hospital? Aquesta és la
pregunta clau.

Si vostè diu: des del moment de la posada en marxa que sí,
jo només li podré, doncs miri, haurem d’esperar. Però clar,
resulta que és molt difícil esperar quan es mantenen amb la
tensió que es mantenen els malalts. Nosaltres, els diputats
d’Eivissa, i supòs que els de Menorca i de Formentera també,
crec que estam en una situació especial perquè cada setmana
quan viatjam aquí coincidim amb gent que ve, uns o altres més
coneguts o menys coneguts, que venen perquè necessiten aquest
servei; és gent que està malalta, gent que està apurada i és gent
que des de fa un temps té una ilAlusió, que diguem: ostres, tan de
bo aquest servei me’l puguin donar a Eivissa, no hagi de fer tot
això.

Pensi qualsevol persona de l’illa de Mallorca que ha de rebre
radioteràpia, sigui del punt que sigui, del punt més lluny -què hi
ha, una hora, una hora i quart, una hora i mitja de distància?-,
agafa el cotxe i dina a ca seva. Aquí no, aquí això s’afegeix a les
pors que molta gent té moltes vegades, per l’edat, d’agafar un
avió, d’agafar un avió a l’hivern, amb mal temps; que tot això
dóna una por que crec que no és just que es passi quan veiem
que a la resta d’Espanya hi ha hospitals que s’han construït
perquè són a més de dues hores d’allà on han d’anar. S’ha
construït el servei, perdoni, no s’ha construït l’hospital, s’ha
construït el servei de radioteràpia a determinats municipis o a
determinats pobles perquè diuen: és que es torben més de dues
hores per anar a l’hospital de referència allà on havien d’anar.

Nosaltres parlam d’illes, i jo no venc aquí ni a posar
medalles ni a culpar ningú, jo venc aquí a demanar, a dir que
crec que és una prioritat que a Eivissa tenguem aquest servei,
però és que també crec que Menorca l’hauria de tenir. Jo ja crec
que no és una cosa que depengui del nombre d’habitants,
evidentment, a un lloc molt petit no es pot tenir, però a mi tant
me fa parlar en aquest cas que a Eivissa tenim 140.000 habitants
o que Menorca en té 90 o 100.000, jo no sé si en són els casos,
però crec que en proporció són els mateixos. I que abans de
parlar, quan parlam de pressuposts, perquè si em diuen no hi
haurà disponibilitat pressupostària, jo li diria que personalment

crec que és dels primers serveis que s’han de donar en aquesta
comunitat i passar per davant dels serveis de trens, d’autocars,
d’avions, de cinquanta mil coses, però quan està malalt la
comoditat és fonamental.

Jo sempre li diré una cosa, Sr. Conseller, jo sempre agrairé
al Sr. Thomàs la sensibilitat que va tenir cap Eivissa i la feina
que va fer per posar aquest hospital en marxa, per posar-lo en
funcionament; m’agradaria poder-li agrair a vostè que vostè ha
estat ràpid i ha estat clar a dotar del servei de radioteràpia, que
mereix Eivissa, l’abans possible, sense cap excusa.

Esper la seva contestació, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Per part del Govern té la paraula l’Hble.
Conseller de Salut.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident, gràcies, Sr. Tarrés. Després de la
seva intervenció, en què ha fet un detall de demandes i
obligacions al Govern, relatives a la posada en funcionament del
nou hospital de Can Misses i, molt concretament, d’un nou
servei de radioteràpia, li puc afirmar amb rotunditat que el nou
hospital de Can Misses serà una realitat l’any que ve; que serà,
sens dubte, la referència sanitària de les illes d’Eivissa i de
Formentera; que aquest nou hospital de Can Misses ocuparà una
superfície de 46.405 metres quadrats, això suposa el doble de la
superfície actualment existent i que presta serveis sanitaris. El
nou centre hospitalari suposarà un important increment de
recursos assistencials a disposició de pacients i professionals.
Res té a veure el nou Can Misses amb l’edifici actual, serveixen
d’exemple un seguit de dades comparatives que m’agradaria
destacar.

El nou hospital comptarà amb 273 llits, 77 llits més que a
l’edifici actual, passam de 98 habitacions a 184, per tenir un
major percentatge d’habitacions individuals.

Pel que fa a l’àrea d’urgències, tendrà 15 unitats d’adults,
quan l’actual només en té 9. A més de 9 unitats per a neonats.

L’àrea de consultes i de gabinets passa de les 40 actuals a les
106 previstes al projecte que actualment executam i que
coincidim que realment les obres van a bon ritme.

L’hospital de dia creix exponencialment, passam de 5 a 19
unitats. L’hospital de dia oncomatològic quasi triplica la seva
capacitat.
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L’àrea d’hemodiàlisi augmenta significativament els punts
d’atenció i passa de 23 a 32.

Pel que fa a l’àrea quirúrgica, el nombre de quiròfans
augment de 4 a 6. L’àrea obstètrica augmenta també
significativament tant pel que fa a les sales de dilatació i parts
com a unitats incubadores.

Significativa també és la dotació prevista a l’àrea de
diagnòstic per la imatge.

Des que ens férem càrrec de la responsabilitat de govern,
hem volgut que la posada en marxa d’aquest nou hospital fos
una realitat i que, a més, comptés amb el màxim suport i
acceptació dels professionals que hi han de fer feina. Adaptàrem
el projecte iniciat a la realitat d’Eivissa i Formentera i hi
incorporàrem les millores assistencials proposades pels propis
serveis mèdics i pel personal del centre hospitalari que ens havia
fet arribar.

Vàrem modificar i negociar amb la concessionària perquè
incorporàs els suggeriments d’aquests professionals de Can
Misses, per tal que el nou hospital fos la infraestructura sanitària
pública de referència a Eivissa i Formentera. Entre aquestes
millores assistencials suggerides pels professionals de l’àrea de
salut d’Eivissa i Formentera destaquen alguns canvis en la
distribució interior del centre, la reubicació del servei de
farmàcia, l’ampliació d’instalAlacions amb l’expansió de l’àrea
d’hospitalització, la creació d’una sala d’operacions de parts,
instalAlació d’un sistema de depuració d’aigua per a hemodiàlisi,
entre d’altres.

Quatre grans eixos poden resumir el que ha suposat el
modificat que iniciàrem i que es va signar amb la concessionària
el mes de gener d’enguany. El primer d’aquests és que a les
plantes d’hospitalització s’han eliminats uns passadissos que
xapaven diferents àrees i que provocaven que zones
determinades quedassin molt allunyades i separades de l’atenció
sanitària. En segon lloc, la modificació de l’execució d’algunes
fases que haguessin provocat, entre d’altres, desmuntar el
laboratori existent sense contemplar una alternativa, havíem de
donar una solució a aquest concepte. En tercer lloc, modificar
la distribució de diverses zones, especialment a l’àrea
maternoinfantil per aconseguir una millor distribució, en funció
de les característiques del servei a ubicar. I quart, modificar, si
així es pot dir, l’àrea prevista per a la radioteràpia, ja que en el
projecte inicial per ubicar l’àrea de radioteràpia en el seu
projecte hi havia simplement grafiada una reserva d’espai a
l’àrea de consultes externes, no hi havia el que realment es va
plasmar en aquest modificat.

Aquest modificat que iniciàrem aquesta legislatura, i que se
signà, com deia, amb la concessionària el mes de gener
d’enguany, és una bona eina per millorar el conjunt del projecte
de Can Misses. Però vet aquí la diferència entre el que vostès
feren, entre altres modificats, com pugui ser el de Son Espases,
que impulsaren en el seu temps de govern, quan tenien la
responsabilitat de dur endavant la Conselleria de Salut, ho feien
seguint les demandes dels professionals? No, a Eivissa ha estat
de relleu que sí que s’han seguit.

A més, hem tengut en compte també les peticions de la
societat d’Eivissa i de Formentera. Ho hem fet, a més, reduint
en 33 milions d’euros el cost de la concessió. Així, amb la
modificació feta, passa de l’import inicial de 593 milions
d’euros a 560 que preveu el contracte actual. Cal destacar que
aquesta modificació no suposa en cap cas alterar les
característiques bàsiques de l’obra, ni de la concessió. Aquest
estalvi respon també a la necessitat de redimensionar i ajustar el
contracte a la realitat econòmica i social actual. I pel que fa al
bessó de la seva intervenció, la dotació d’un servei de
radioteràpia a Can Misses, i no dubti que per a nosaltres també
té molta importància, ja que és una demanda històrica de la
població d’Eivissa i Formentera, d’associacions de malalts, de
l’Associació de Lluita contra el Càncer de les Pitiüses i moltes
altres organitzacions.

La intenció d’aquest govern és que el nou hospital de Can
Misses compti amb servei de radioteràpia, adaptat a la realitat
d’Eivissa i Formentera i que segueixi els mateixos paràmetres
de qualitat que es donen a l’hospital de referència de la nostra
comunitat autònoma. Així ho hem manifestat en reiterades
ocasions. És voluntat d’aquest govern que en la mesura que hi
hagi disponibilitat pressupostària, Can Misses disposi d’aquest
servei. Quan sigui el moment es presentarà als ciutadans
d’Eivissa. El que no podem fer és fer volar coloms i prometre
coses que en aquests moments encara no estan totalment
fermades. En aquests moments encara estam negociant les xifres
de pressupost de la comunitat autònoma i, per tant, no és del tot
cert i segur el pressupost amb què comptarem a la Conselleria
de Salut, però som molt conscients de les demandes d el’illa
d’Eivissa i, per tant, feim feina amb el màxim esforç possible
perquè pugui ser una realitat.

A diferència del projecte inicial, la modificació proposada
pel Govern del Partit Popular, preveu un espai que abans no
preveia de 500 metres quadrats, destinat al servei de
radioteràpia, amb un búnquer inclòs i que pugui tenir
l’accelerador lineal, al qual vostè feia referència, accelerador
lineal que encara no ha sortit a concurs, com vostè demanava.
Sabem que és una reivindicació històrica que evitaria haver de
traslladar els pacients a l’Hospital Universitari de Son Espases
i milloraria la seva qualitat de vida. A més, donaria accés a
alguns pacients, com puguin ser determinats tractaments
palAliatius de radioteràpia, que en aquests moments no poden ser
desplaçats a l’illa de Mallorca per les seves mancances de salut.

Puc concloure afirmant amb rotunditat, que el nou hospital
de Can Misses serà una realitat en breu i que durant l’any 2014,
de manera progressiva i escalonada, s’anirà dotant dels medis
tècnics per fer realitat que abans del 2014 hi hagi tots els serveis
disponibles a les noves instalAlacions. Com li dic, quan ho
tenguem tot correctament tancat, la societat d’Eivissa i també
podem ser sensibles amb la societat de Menorca, a la que vostè
feia referència, estudiam totes les possibilitats. 
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El que sí vull deixar ben clar és que el bot de qualitat que
suposa aquesta nova infraestructura sanitària, és la inversió més
grossa que fa el Govern de les Illes Balears durant aquesta
legislatura, es posarà de relleu i en gaudiran els ciutadans
d’Eivissa i de Formentera. Estic segur que vostè i jo estarem
molt contents de què sigui una realitat aquest nou hospital de
Can Misses.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Ara sí que
m’he quedat preocupat, Sr. Conseller, ara li ho he de reconèixer,
i estic preocupat perquè vostè ens ha explicat i crec que està
satisfet que aquest hospital tiri endavant. Però no s’oblidi d’una
cosa, aquest hospital, els seus serveis, el varen dissenyar durant
l’anterior legislatura i sabíem d’aquests serveis que vostè ens ha
dit que es prestaran i està bé que sigui així, n’estam tots molt
satisfets. Però avui bàsicament ens ocupa el tema de la
radioteràpia. I vostè, clar, ens ha dit que tendrem l’hospital el
2014, que té tants de metres quadrats, són 46.000 -ho sabem-, el
doble que ara, els serveis de neonats, els serveis de ... Podríem
parlar de tots els serveis que tendrà, i clar, són més dels que té
ara l’actual hospital que va ser dissenyat els anys vuitanta. Però
de la radioteràpia, de tenir el servei de radioteràpia quan s’obri
l’hospital, clar vostè no m’ho ha pogut dir. Ha dit que tendria
tots els serveis que estaven inclosos, a partir de la seva obertura
progressivament.

No, el problema que tenim no és aquest. El problema és que
necessitam una data concreta. Jo m’imagín que quan vostè el
president del Consell d’Eivissa pateix, pateix perquè ell vol
tenir una data concreta que no té, perquè quan arriba a Eivissa,
ell diu: nosaltres tendrem el servei de radioteràpia quan s’obri
l’hospital. I ara pens, o estic convençut que vostè ha dit, quan
s’obri l’hospital, no tendrem el servei de radioteràpia, posarem
els serveis progressivament. Vostè m’haurà de dir si és així o
no. Però no tenim pressupost per al concurs de la compra de
l’accelerador. Si no tenim el pressupost per a la compra de
l’accelerador, vol dir que serà per a l’any 2014, que tot cas serà
en el pressupost de 2014 per comprar-se el 2015, o per fer el
concurs el 2015. Per tant, podríem parlar que l’accelerador el
tendríem a finals de 2015, si són ràpids, o per a 2016. Ho dic
amb tota la capacitat que jo puc tenir d’entendre aquestes coses,
Sr. Conseller. Vostè ha dit que no estava en concurs, és el
mateix que havia dit el Sr. Conseller d’Hisenda en unes
declaracions fetes ahir que tenc per aquí. Bé, miri, la primera
que he tret, que diu, fetes el dia 6 d’aquest mes, “el Govern
sigue sin garantizar dinero para la radioterapia en el 2014".
I això dit pel conseller, clar, vostè acaba de confirmar que això
és així.

Quant al búnquer, que hi havia previst un espai a la zona de
consultes externes per al búnquer de radioteràpia. Jo, Sr.
Conseller, no sé si el búnquer ha d’anar a la zona de consultes,

a la zona de quiròfans, no sé a quina zona ha d’anar. Quan vostè
parlava, em recordava molt tota aquesta polèmica que tenen
sobre la llengua aquests dies en aquesta comunitat. És a dir,
quina és la diferència? Que els projectes els fan els tècnics. Jo
quan parlàvem d’aquest projecte d’hospital fa sis anys, teníem
els tècnics dient, ho hem de fer així o així, els metges reunits i
nosaltres pressionàvem. Vull dir, si el TIL l’haguessin fet els
docents no tendríem aquest problema. Per tant, per fer un
projecte seriós s’ha de consultar els tècnics i els experts.

Per tant, hi ha un seguit de dubtes que em queden. Jo no he
entès clarament que vostè em digués que en aquests moments
s’estava construint aquest búnquer. M’ha dit que s’havia canviat
el projecte respecte de com estava posat, jo he entès això, Sr.
Conseller, m’agradaria que fos més clar, vostè m’ho haurà de
desmentir, que en el 2014 no tendrem aquest servei a Eivissa,
simplement pel tema que vostè ha dit del tema de l’accelerador.
I com que ha dit que no podran fer el concurs, vull entendre que
l’accelerador sí que serà un accelerador nou, que després no
tendrem un accelerador que hagi estat utilitzat a un altre lloc,
descartant allò que ha dit i allò que no ha dit, jo vaig fent el meu
discurs. Voldria que tot això ens ho confirmés. 

Però a Eivissa, sigui conscient vostè, hi ha un moviment
proradioteràpia, el moviment pitiús proradioteràpia que l’està
integrant moltíssima gent. Per tant, jo crec que aquesta gent s’ha
d’escoltar i s’ha d’atendre i crec que és obligació seva en aquest
moment poder-se dirigir tant al conseller d’Hisenda, com al
president per dir-los que si al projecte de pressuposts que hem
d’elaborar en aquest parlament no està prevista la partida per
posar en marxa aquest servei, hem de pressionar tot el que faci
falta perquè s’hi inclogui, perquè crec que hi haurà partides a
altres àrees que són molt menys necessàries i que es poden
passar d’un lloc a l’altre. I estic molt convençut que els diputats
i les diputades d’Eivissa, el president, tant d’un costat com de
l’altre, insistirem que aquest servei es pugui posar en
funcionament al llarg del 2014.

Per tant, com que vostè ha dit la frase, la que he apuntat de
“si hi ha disponibilitat econòmica...”, vostè ha citat aquesta frase
i és una frase que ens preocupa, perquè jo sempre dic el mateix,
hi ha disponibilitat econòmica per allò que volem...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, Sra. Presidenta. Hi haurà disponibilitat econòmica per
temes que són molt menys importants, però segur que no són
d’Eivissa, segur que afecten Mallorca, temes com puguin ser
transports, temes com puguin ser esports, o mil coses diferents...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat...
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

...una cosa tan important no estarà inclòs. Jo li deman que per
favor, Sr. Conseller, baralli’s tot el faci falta perquè s’hi
inclogui. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contrarèplica. Té la paraula el Sr. Conseller
per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Vostè ha
iniciat la segona intervenció dient que estava preocupant, jo el
que li demanaré és un plus de confiança. I li demanaré aquest
plus de confiança perquè som sensibles amb allò que ens han
transmès i ens hem reunit amb molta d’aquesta gent que vostè
mencionava de l’illa d’Eivissa. I, com dic, ja hem donat les
primeres passes amb el modificat i s’està executant allò que en
aquell modificat se va signar, per tal que es puguin fer aquestes
obres. Però també li vull dir, a efectes de la comparativa entre
Eivissa i Mallorca, que la major inversió pública que s’està fent
aquesta legislatura, com li deia a la primera de les intervencions,
és l’Hospital de Can Misses i per tant, jo crec que això és
important posar-ho de relleu.

També li voldria dir que he intentat cercar molts de resums
de premsa, a veure quan vostè feia referència que s’intentava
gestar quines eren les declaracions que vostè com a President
del Consell Insular d’Eivissa feia referents a la radioteràpia i la
veritat és que, Sr. Tarrés, són poques i pobres. Si ho deia, ho
feia amb la boca petita i no es reflectien suficientment, com
supòs que a vostè li hauria agradat. El pressing no va ser tan
gros com vostè volia manifestar ara en aquesta tribuna.

Jo li vull posar de relleu que aquest govern escolta el
president d’Eivissa, escolta també el president de Menorca,
escolta les associacions que ens han fet arribar les seves
necessitats i així ho he posat de relleu també amb aquella gent
que no es pot desplaçar a Mallorca i no pot rebre determinats
tractaments de radioteràpia palAliativa, com li manifestava.
També li he posat de manifest el fet que la posada en
funcionament de l’hospital, és una posada en funcionament
progressiva. A més, vostè diu, hi haurà o no hi haurà la
disponibilitat pressupostària, se’n va amb aquest dubte. En
aquest moment encara no tenim el pressupost de la comunitat
autònoma totalment aprovat i feim feina en la línia d’intentar
dotar al màxim els diferents pressuposts de les diferents
conselleries amb les necessitats existents. 

És cert que no tenim tret el concurs de l’accelerador. Jo li
dic, no està tret. El que sí s’ha fet en el tema del búnquer és que
allà on s’ha d’ubicar aquest accelerador lineal, s’ha planificat,
que no era al projecte inicial a què vostè ha fet referència, una
àrea de control, una àrea de planificació a la sala d’espera, els
banys i vestuaris, l’espai de consultes mèdiques, l’espai de
consultes d’infermeria, i, a més, s’han seguit les passes adients
perquè en un futur, quan s’hi hagi d’instalAlar l’accelerador
lineal, s’hi pugui instalAlar amb totes les garanties. Vostè em

parlava si un aparell amb unes característiques o amb unes
altres. Jo a la meva primera intervenció he intentat deixar clar,
el fet que les garanties dels ciutadans d’Eivissa i de Formentera,
en lloc d’haver-se de desplaçar a l’illa de Mallorca, a l’hospital
de referència, han de tenir les mateixes garanties de tractament
a l’hospital d’Eivissa. Per tant, tots els controls i tots els
paràmetres de qualitat que es vulguin posar des del servei de
referència, seran ben arribats per part de la conselleria, per tal
de garantir amb la màxima qualitat l’assistència sanitària als
ciutadans de l’illa d’Eivissa i de l’illa de Formentera, per tal
d’acostar-los tant com sigui possible el servei a ca seva, com
vostè bé deia en temes de distàncies.

Jo el que li puc dir és que el Consell de Govern ja ha
autoritzat l’autorització prèvia de despesa de vuit importants
eixos perquè aquest hospital sigui una realitat, com li deia, el
2014. I jo crec que per responsabilitat el que hem de fer és un
trasllat progressiu i pactat amb els professionals, per tal que
sigui el menys traumàtic possible per a les persones que hagin
de rebre aquesta assistència sanitària. 

Per tant, vull acabar així com he començat la segona
intervenció. Feim feina amb responsabilitat i li demanaria la
confiança, per tal que intentem que en un futur i de forma
progressiva, quan toqui, el fet de poder tenir la radioteràpia.
Però en aquests moments, el nostre debat és un altre i el debat
que estam mantenint en aquest cas, és veure quin pressupost
tendrem per afrontar el següent exercici pressupostari. Però som
molt sensibles, com li deia, amb aquesta demanda de l’illa
d’Eivissa. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III.1) Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 400/13, presentada pel Grup Parlamentari
MÉS, relativa a creació de l'impost sobre estades
turístiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon
al debat de presa en consideració de dues proposicions de llei i
debatrem en primer lloc la proposició de llei RGE núm. 400/13,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, per a la creació de
l’impost sobre estades turístiques.

Intervenció per part del Grup Parlamentari MÉS, per fer la
presentació de la proposició de llei té la paraula el Sr. David
Abril, per un temps de quinze minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, diputades, diputats. Gràcies, presidenta. El nostre
grup parlamentari presenta avui aquesta proposició de llei
d’impost d’estades turístiques i ho feim, malgrat l’absència del
conseller d’Hisenda i del conseller de Turisme, no sé si és
casualitat, però sempre que em toca parlar d’un tema que des
del nostre grup consideram important, quasi sempre hi falten els
consellers afectats. Seria bo que alguna vegada escoltassin,
perquè diu molt de la manera de governar.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 100 / 8 d'octubre del 2013 4309

 

Una proposta que té antecedents a la història recent
d’aquesta comunitat autònoma i més enllà d’aquesta comunitat
autònoma i segurament és més necessària avui que mai. Té
antecedents a l’ecotaxa del primer pacte -i també els vull
advertir que la proposta de llei que presentam avui no és una
ecotaxa-, una ecotaxa a la qual caldria agrair el boicot del Sr.
Aznar perquè no es pogués cobrar als aeroports, ara duríem
molts d’anys cobrant un impost ben consolidat i no tendríem els
problemes d’ingressos que tenim en aquests moments; i també
hauríem d’agrair la manca de solidaritat d’un determinat sector
empresarial, que històricament s’ha beneficiat justament del
paisatge que tenim. Una proposta que altres comunitats
autònomes més espavilades que la nostra, o millor dit, amb
governants més espavilats que els nostres, ja apliquen. 

I si no els van bé els exemples de l’Estat espanyol, podem
anar a cercar exemples a fora, exemples de llocs que s’aplica
amb èxit, a vegades en un sentit més ambiental, més de fiscalitat
ambiental, altres de millora justament del producte turístic, com
planteja la nostra proposició d’avui. Municipis turístics
d’Alemanya o d’Àustria, països emissors de turistes cap aquí,
la taxa d’estades que cobren els departaments més turístics de
França, imposts semblants a allò que plantejam aquí de Tunícia,
Grècia, Dinamarca o Canadà. Una proposta que no és nova, com
els dic, però que també ja vàrem introduir des del nostre grup en
el debat justament sobre fiscalitat i imposts, d’aquests
pseudoimpostos verds que va presentar el Govern i després va
retirar, encara no sabem si per error de càlcul, com va dir el
conseller, o perquè -com deia el president- tornen revifar la
branca liberal del partit. 

Venim a defensar aquesta proposta des de tres idees
bàsiques des del Grup Parlamentari MÉS. Primera qüestió, els
ingressos. Necessitam ingressos, ho diu el conseller d’Hisenda,
ho diu el president, esper que avui ho digui a Europa, ja que no
és en aquest parlament, que necessitam ingressos. Tenim el
marge per aconseguir aquests ingressos, ho reconeix l’Estatut
d’Autonomia, articles 123 i 129, podem crear tributs propis, i
vostès han fet intents, com els deia fa un moment, els hem
presentat propostes alternatives a les que vostès han retirat: la
setmana passada varen rebutjar per exemple l’impost de dipòsits
bancaris.

I mentre vostès fan aquest joc de la Conga la necessitat
d’ingressos augmenta dia a dia per un sistema de finançament
en el qual el nostre grup cada vegada té menys esperances que
s’arregli, per molt que es lamenten, i li pos dos exemples molt
recents: un, com va tractar la Sra. Cospedal a Alicia Sánchez
Camacho ahir; si aquest és el precedent respecte a les
lamentacions que pugui fer el Sr. Bauzá davant Madrid, ben
arreglats anam respecte que es pugui millorar ni el més mínim
el sistema de finançament; o les cartes o articles que escriu la
Sra. Esperanza Aguirre en què lloa la política de “Bauzalgado”
a les Illes Balears, que també té un peatge, i té un peatge molt
car que no està escrit, o sí està escrit, i és la renúncia al que ens
toca per part del Partit Popular. 

Això que està passant aquests dies té un preu, per molt que
es lamentin: els pressupostos generals de l’Estat, i ha hagut de
ser un diputat del seu propi grup que els recordi com afecten les
Illes Balears i molt especialment la promoció turística, que és
objecte de debat també d’aquesta proposició.

Però és que des de la perspectiva també dels ingressos hi ha
un altre element justificatiu de la proposta que presenta avui el
Grup Parlamentari MÉS, i és que el Sr. Montoro i el Sr. de
Guindos -se’n recorden de quin partit són?, a quin govern
representen?- quan se’n van a BrusselAles i defensen el
Programa nacional de reformas de España 2013, posen com a
exemple del que s’està fent per equilibrar els comptes i els
balanços i tal, els impostos sobre les estades en allotjaments
turístics o els impostos mediambientals que estan aplicant les
comunitats autònomes, ho assumeixen com una política d’estat
necessària en aquests moments. Els seus, ja no estic parlant com
un roig, verd, nacionalista, comunista o el que vulguin, radical,
que vol llevar els impostos o vol aplicar impostos als rics, que
és com vostès desacrediten totes aquestes qüestions. Ingressos,
per tant.

Segona qüestió. El turisme és tot, ho diu la seva fantàstica
llei de turisme, que la tenen traduïda al rus i a no és quants
d’idiomes. Ho diu jo, i jo pens que el turisme és tot i tothom en
aqueixa comunitat autònoma; ho diu el sentit comú, ho
desmenteixen els seus fets. I dit això vostès són els primers que
no ho apliquen, i no ho apliquen en el dia a dia de la seva
política, perquè confonen el turisme, així en sentit ample, que
turisme és tot i tothom en aqueixa comunitat autònoma, amb els
interessos molts determinats d’una part del sector empresarial
hoteler, i això no són els interessos del turisme, per molt que
aquests interessats escriguin també cartes i articles a favor del
TIL; no confondre amb els interessos dels ciutadans i les
ciutadanes d’aqueixa comunitat autònoma a l’hora de dir que el
turisme és tot.

I quan dic que el turisme és tot això també implica, per part
del Grup Parlamentari MÉS, un reconeixement de la centralitat
de la indústria turística, de la indústria hotelera i de tot el que
està associat a l’economia i a la societat de les Illes Balears,
però també implica reconèixer les externalitats i els impactes
que té aquesta activitat, tant en termes mediambientals, ahir
mateix sortia..., o la polèmica que tenim aquests dies mateix,
sobre la importació de residus per com de desbordat tenim el
sistema a nivell d’un dels impactes importants a nivell
ambiental com és el tema dels residus, haver d’importar residus
de fora perquè a tota aquesta maquinària que en bona part s’ha
posat en marxa per la quantitat de residus que generen els
turistes li hem de donar menjar. I a nivell social, és casual que
tenguem les pensions més baixes de tot l’Estat?, obeeix també
a un model econòmic que recorre a la temporalitat i a la
precarietat i que a més això va augmentant dia a dia.
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Per tant, i en aquest context i en aquest marc, parlar d’aquest
impost que duim avui a debat en aquest parlament és una
oportunitat per recuperar el lideratge públic en el debat
necessari, malgrat que sigui un debat que no es fa públic sinó
que es fa a porta tancada, davant la política dels fets consumats
que practica el Govern del Partit Popular, del debat necessari
sobre el canvi de model, però un canvi de model que respongui
a aqueixa idea que turisme és tot i tothom, i que per tant tota
passa que es faci sobre aquesta matèria afecta tothom, i tothom
té dret a saber cap a on volem anar i opinar al respecte.

I aquí deix la tercera idea força del perquè plantejam aquesta
proposició de llei d’impost sobre estades turístiques, i és una
idea que hauria d’impregnar el conjunt de l’acció d’aquest
govern, i és el concepte de prosperitat compartida no vol dir
prosperitat d’uns pocs, no és un concepte que es pugui mesurar
pel nombre de turistes que vénen, perquè això no té per què
tenir una repercussió ni social ni ambiental positiva, i vol dir
que no es pot governar per a quatre o per a vint-i-quatre, segons
els que surtin a la foto, i això és una reflexió que val per a
educació i que val també per a política turística, i que val per a
política fiscal, que és del que venim a parlar avui. Això i
aquesta manera de fer s’ha d’acabar; avançar cap a la prosperitat
compartida implica més coses, i perquè hi hagi prosperitat
compartida hem de recuperar aquesta idea que els plantejava fa
un moment que el turisme és tot, des de la responsabilitat social
i empresarial, i òbviament implica parlar de turisme
responsable, però no només parlar, perquè aquest concepte de
turisme responsable en la nostra opinió es queda només a la
retòrica del Govern a l’hora de dur endavant propostes i
projectes, sinó que s’ha de dur a la pràctica, i aquest impost és
una manera d’avançar cap a la prosperitat compartida.

I pas a explicar-los ja el que és l’estructura d’aquest impost,
que segurament és el menys important d’aquesta proposta,
perquè els que tenen realment la possibilitat d’aplicar-ho és el
Govern de les Illes Balears si hi ha voluntat. És un impost
relativament senzill, orientat al fet que el paguin els turistes i no
cap sector empresarial; gairebé simbòlic, en relació fins i tot o
en comparació a altres tributs o a altres imposts similars a
qualsevol altre lloc; molt semblant al que s’està aplicant
concretament a Catalunya des de principi d’any i que estan
estudiant ja moltes altres comunitats autònomes
independentment del seu color polític; que va per pernoctacions,
independentment del tipus d’allotjament, que, això sí, ha de ser
reglat, i a això vull afegir que si també el Grup Popular acceptàs
la proposta que el nostre grup du dijous a Comissió de Turisme
per regular el lloguer turístic particular, els 70 milions d’euros
que aproximadament calculam en funció de les pernoctacions
que hi ha ara es podrien ampliar amb la regularització del
lloguer turístic particular; seria una xifra que fins i tot en termes
d’ingressos per a la CAIB podria créixer molt. 

En què el propietari de l’allotjament ha de fer de substitut
del contribuent: no l’ha de pagar ni l’hoteler, ni la persona que
lloga l’habitatge de vacances, ni el que sigui, ni l’hostal ni el
que sigui; evidentment ha de tenir un suport administratiu, però
també parlar -i torn enrere- de responsabilitat social i de
responsabilitat empresarial implica que hi ha d’haver
colAlaboració perquè això es dugui endavant.

Un impost que oscilAlaria entre els 50 cèntims i els 2,25
euros en la seva variant més cara, i això variaria en funció de la
categoria de l’establiment o també de la temporada, evidentment
amb una taxa més baixa en temporada baixa per incentivar el
turisme en temporada baixa, i els vull recordar, donant aquestes
xifres, que només agafar el metro de Madrid -i això sí que és un
impost revolucionari- de l’aeroport són 3 euros només de
suplement, i aquí estam parlant de 2,25 en la modalitat més cara
en temporada alta, eh?, vull dir que no pens que estiguem
parlant de cap disbarat ni cap cosa que no sigui assumible.

Què faríem amb aquests doblers que es recaptarien? Doncs
aquesta proposta que du avui el Grup Parlamentari MÉS
planteja que el que podríem fer és crear un fons de millora del
producte turístic que tengués com a objecte la promoció turística
de cada illa, com no podria ser d’altra manera perquè cap aquí
és on suposadament hauríem d’avançar, on a més els consells i
els ajuntaments podrien tenir un paper tant en la gestió com en
la recaptació, òbviament, i per tant millorar tot el que sigui
l’oferta d’infraestructures turístiques, etc.; on es podria treballar
realment i amb recursos per un turisme responsable, com diuen
els papers de la Conselleria de Turisme, sostenible i, en la nostra
opinió, resilient, que creàs el menor impacte possible, que
pogués desplegar mesures efectives de desestacionalització però
que fossin mesures de veres, i invertir també en formació i en
recerca que acompanyi aqueixa evolució necessària del sector.

En definitiva, des del Grup Parlamentari MÉS pensam que,
a part de lamentar-nos, els governs poden fer o, millor, tenen
l’obligació de fer allò necessari per obtenir recursos d’una
manera justa i equilibrada, com plantejam -pensam- des
d’aquesta proposta, que insistesc que estan aplicant ja a altres
llocs, igual que estan aplicant també l’impost de dipòsits
bancaris i nosaltres hem perdut el tren, comunitats també
governades pel Partit Popular; que si realment creuen que el
turisme és tot i som tots, i que per tant cal millorar-lo, calen
recursos per fer-ho possible, i els pressuposts generals de l’Estat
vostès també coincideixen que no acompanyen molt, deixin de
lamentar-se, actuïn; i que hem d’avançar en aqueixa idea que
defensam des del nostre grup de prosperitat compartida, i
abandonar unes maneres de fer i de governar que només
beneficien quatre o vint-i-quatre.

Avui tenen l’oportunitat de començar a redreçar aquesta
deriva i, si no, deixin de lamentar-se. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del grup en torn a favor de la proposició de
llei. Té la paraula la Sra. Isabel Oliver per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. El Grup Socialista donarà suport a
aquesta proposició de llei de creació de l’impost sobre estades
turístiques que ha presentat el Grup MÉS. 
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El nostre partit va impulsar i defensar, ara ja fa deu anys, la
Llei 7/2001, de l’impost sobre estades turístiques d’allotjament,
destinat a la dotació del fons de rehabilitació d’espais turístics
i naturals, l’ecotaxa. Tornam a coincidir amb el Grup MÉS en
la idoneïtat d’aquest impost, d’aquest projecte, que en realitat és
un instrument que té com a objectiu que la nostra principal
indústria, el turisme, guanyi competitivitat. Li donarem suport
a pesar que creim que el text que presenten és millorable.
Després de deu anys i amb l’experiència d’un any i mig
d’aplicació pensam que s’hauria d’incorporar tota una sèrie de
qüestions per tal de situar-lo a la realitat turística d’aquestes
illes.

Hi ha, però, una qüestió prèvia, essencial, bàsica, que és el
punt de partida de tota la filosofia i la pràctica d’aquest impost,
i és que el turisme, la principal indústria d’aquestes illes, té en
el territori la seva matèria primera. El territori, tan públic com
privat, d’aquesta comunitat és un element colAlectiu, un bé
comú, i per això la seva ordenació i custòdia és responsabilitat
de tots. El turisme és una activitat mixta: combina el que és
públic amb el que és privat, precisa d’infraestructures públiques
i d’instalAlacions privades, però la matèria primera, allò que
motiva i genera el viatge, és el bé públic. La motivació per
visitar aquestes illes no és l’oferta d’allotjament, la motivació
és gaudir, viure experiències en aquesta terra.

Hem de reconèixer que el futur d’aquestes illes depèn de la
capacitat de fer compatible el creixement econòmic i la creació
de llocs de feina amb la protecció del territori. 

A la nostra comunitat cada any arriben 11 milions de
visitants, el que és nou vegades la població de residents. Els
ciutadans d’aquestes illes no podem viure d’esquena a aquest
fet. Per això és precís establir entre uns i altres una relació de
corresponsabilitat, una complicitat que a dia d’avui no existeix.
En el Grup Socialista estam convençuts que és possible el
creixement, la modernització i la creació de llocs de feina en
aquesta indústria i, a la vegada, preservar el nostre territori, el
patrimoni cultural i natural que ens diferencia de la resta de
destinacions de la Mediterrània.

La competitivitat turística avui passa per preservar la
matèria primera de la indústria turística, el territori, i per generar
les condicions per poder desenvolupar un producte turístic més
ampli i més divers del que tenim, per així arribar a uns segments
de mercat més amples i més diversos, i tenir així una distribució
dels visitants més equilibrada en el temps i més sostenible
energèticament i social. 

Però per guanyar competitivitat és necessària la inversió de
recursos, recursos que hem vist que dels pressuposts generals de
l’Estat no arribaran; no varen arribar l’any passat i enguany
encara serà pitjor. El Govern del Sr. Rajoy deixa les Balears en
una situació mai vista; crec que en aquest punt fins i tot
coincidim tots els grups de la cambra, inclòs el Partit Popular.
Les xifres són contundents: la inversió mitjana que dedica el
govern del Sr. Rajoy a Espanya és de 202 euros per persona;
aquí a les Balears és de 66 euros per persona. Darrere nosaltres
només hi tenim Ceuta, Navarra i Melilla. No fa falta fer més
comentaris. Mai, mai aquestes illes no havien estat tan
maltractades. Amb aquest panorama és de preveure que el
pressupost que a la nostra comunitat es dedicarà a turisme, a
inversions turístiques, serà ben escàs. 

És tasca d’aquest govern reivindicar al Govern central els
recursos que ens corresponen, que són nostres, de forma
contundent i sense descans. Però també és cert que davant
aquesta manca de recursos és imprescindible actuar i trobar
alternatives de finançament per poder dur a terme inversions
amb la finalitat de fer la nostra indústria turística més
competitiva. Exercint el dret de l’autonomia financera i el
principi de suficiència de recursos per poder exercir les
competències pròpies d’aquesta comunitat és on aquest impost
té l’encaix constitucional i estatutari. En definitiva, es tracta
d’un exercici de sobirania, constitucionalment reconeguda, que
quan l’exercim ens fa més forts com a poble. Si el que feim és
esperar d’asseguts que ens arribin els recursos, que no arriben,
ens condicionen les nostres decisions de present i de futur d’una
forma perjudicial per als interessos del nostre poble.

L’exercici d’aquesta capacitat tributària ens fa més forts; no
exercir-la ens fa ser dependents i ens debilita. Estam parlant
d’un impost propi de les Illes Balears, i aquesta no és sols una
qüestió jurídica, és una qüestió que té unes connotacions i unes
conseqüències ressenyables. És propi perquè està concebut i
s’estableix al nostre àmbit territorial per decisió d’aquest
parlament, tot això en l’exercici constitucional i estatutari del
dret a l’autonomia financera, dret a poder establir mecanismes
propis de finançament, i per això, perquè és propi, tota la
recaptació d’aquest impost es queda aquí, a les Illes Balears; res
a veure amb els imposts estatals, on una part molt important de
la recaptació parteix cap a Madrid per no tornar. 

I un altre tret essencial d’aquest impost és que no el paguen
els empresaris, que són els primers beneficiats; el paguen el
nostres visitants. Aquest impost no va a càrrec del compte de
resultats dels empresaris. L’experiència d’un any i mig
d’aplicació ens demostra que el varen pagar els visitants i que
no hi va haver reclamacions. És més, un fet que vàrem constatar
aquí i que es repeteix pertot allà on està implantat és que els
turistes, que són els que el paguen, estan disposats a contribuir
si els recursos es dediquen a la protecció i millora del medi
ambient; al mateix temps rebutgen enèrgicament els imposts
que van a la caixa general, com és el cas de l’IVA.

Aquesta qüestió crec que és essencial per cercar la
complicitat entre el turista i el territori i el resident. L’empresari
turístic és protagonista en l’obtenció dels recursos, que aniran
de forma directa a la millora del marc on es desenvolupa
l’activitat turística. A més, amb la recaptació per mòduls, són
molts o poden ser moltes -i varen ser moltes- les empreses que
amb l’impost fins i tot hi varen guanyar doblers.

Però tornant a les millores que introduiríem, la primera és
que s’haurien d’incorporar mecanismes per incloure les estades
que es realitzen en els establiments de turisme residencial en
tota la seva gamma de possibilitats, ja que al text aquesta
tipologia d’establiments no està subjecta a l’impost. Allò just és
que tots els visitants contribueixin, per tant la revisió de les
tipologies d’establiments subjectes a l’impost, amb l’objecte
que tots els visitants contribueixin, és molt important. En segon
lloc, es podrien simplificar les excepcions, els terminis i la
discriminació de la tarifa en funció de la temporada. 
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Està sobradament demostrat l’efecte neutre d’aquest impost
sobre l’activitat econòmica que grava o, dit amb unes altres
paraules, no té cap efecte sobre el nombre de pernoctacions, no
té cap efecte sobre el nombre de pernoctacions.

(Petit aldarull)

Es va veure l’any i mig de la seva aplicació aquí, i es veu
cada dia, avui mateix, on s’està aplicant.

La tercera qüestió fa referència a la gestió dels fons. Els
objectius van encaminats a la generació i la millora de producte
turístic i, de forma genèrica, a la millora dels recursos turístics
i de l’entorn. I com deia al principi d’aquesta intervenció, el
territori, espai on es desenvolupa l’activitat turística, és de tots,
i per tant tots tenim dret a participar en la presa de decisions
sobre els projectes que s’hagin de finançar amb aquests
recursos. Per això no sols el sector afectat, com proposa el text,
ha de participar en aquestes decisions; la participació ciutadana
en la selecció dels projectes o actuacions que s’hagin de
finançar amb aquest fons és essencial per a la connexió entre els
visitants i els residents i entre els residents i la indústria
turística, qüestió que, després de cent anys de turisme en
aquestes illes, continua encara pendent.

En darrer lloc, la destinació dels recursos que proposa el
text, al nostre entendre, és inconcreta i ambigua, proposaríem
una redacció més clara i més contundent respecte de l’objectiu
essencial, que és la millora de l’entorn per crear les condicions
per elaborar un producte turístic que ens permeti diversificar
mercats i que distribueixi el flux de visitants de forma
equilibrada en el temps. La remodelació i rehabilitació de zones
turístiques per millorar-ne la qualitat, així com la defensa i
recuperació dels béns que formen part del patrimoni històric i
cultural.

I no volem deixar de banda, tampoc, el paisatge agrícola, per
això la revitalització de l’agricultura com a activitat competitiva
també hi hauria de constar.

La realitat turística de la nostra comunitat res té a veure amb
altres comunitats, és molt diferent, tot i que ja tenguin implantat
l’impost; per això és important aplicar els recursos d’aquest
impost a les qüestions que aquí són determinants i necessàries.
Per què copiar si aquí tenim una versió pròpia, feta per aquestes
illes?

En realitat, aquest és un debat sobre la necessitat de disposar
de recursos per invertir en benefici de la nostra principal
indústria, no és un altre, és aquest el debat: és prioritària
l’estructuració de producte turístic, la inversió a les zones
turístiques si volem sortir reforçats i preparats per afrontar
reptes de futur. I ho hem dit moltíssimes vegades aquí i ho hem
sentit moltes vegades, però el cert és que tenim uns visitants que
no són nostres i prest o tard aniran a altres destinacions; quan
això passi hem d’estar preparats per a no competir en preu; no
podem continuar amb la política del curt termini, perquè ens du
a aprofundir en un model que ja està acabat.

Turísticament ens trobam amb una situació d’arribada de
molts turistes, ho hem sentit avui i ho sabíem, però al mateix
temps es retallen els costos de producció, el que ens du, ho
varem veure l’any passat i enguany ho tornam veure, ens du a
unes condicions laborals pèssimes: més hores de feina, salari
més baix, pitjor ocupació. És la política empresarial del tres per
tres, 3 euros de preu del tot inclòs, 3 euros hora del treballador.
3 euros és el preu de cost per dia del que menja i beu una
persona a un hotel de tres estrelles, tot inclòs, aquí a Mallorca.
3 euros és el que l’empresari, el que els empresaris, vull dir,
paguen als treballadors, quan és el cas que cobren.

Això és el que ha passat aquest estiu aquí, a Mallorca,
aquesta és la realitat del tres per tres: massificació, baix preu,
ocupació laboral amb unes condicions impròpies d’una
destinació turística que vol ser de qualitat. Això, junt amb la
política turística del Govern de més places turístiques, més
alçades, més volum, més massificació i compactació de les
zones turístiques, tot plegat fa que el camí que s’ha agafat és el
de la banalització turística de les nostres illes, pitjor entorn,
pitjor ocupació, pitjor salari, pitjors condicions laborals, pitjor
destinació turística. L’esclavitud com a alternativa de crisi,
dependència de l’exterior en les decisions i misèria en les
condicions dels llocs de feina.

La indústria turística necessita guanyar competitivitat i per
això és necessari un replantejament general de tot el sistema
impositiu actual, per tal que les càrregues impositives siguin
justes i ben repartides, que no minvin la capacitat econòmica
dels ciutadans; que pagui més qui més té i que vagi en el camí
de fer possible l’activitat empresarial i la creació d’ocupació
estable i de qualitat.

El nostre govern té l’obligació de reclamar al Govern de
l’Estat el que legalment ens correspon i al mateix temps, també,
té el deure de fer ús de les vies que la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia li atorguen per tal de poder disposar dels recursos
suficients per poder donar serveis públics de qualitat als
ciutadans i perquè l’activitat econòmica, i també la social, es
pugui desenvolupar i pugui dur a terme les inversions
necessàries perquè la nostra principal indústria guany
competitivitat.

Per això, perquè és positiu per a tots els ciutadans i sobretot
per al sector turístic d’aquestes illes, donarem suport a aquesta
proposició de llei de creació de l’impost sobre estades
turístiques d’allotjament del Grup MÉS. Moltes gràcies,
presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de la intervenció del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Lourdes Bosch, per un temps de quinze
minuts.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors diputats.
Avui MÉS presenta una proposició de llei per crear un nou
impost, ja d’entrada li podem dir que el Partit Popular no hi està
d’acord, per coherència.

(Remor de veus)

Recordin que no fa ni tres setmanes que el Govern del Partit
Popular anuncià la retirada ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... dels imposts mediambientals, contemplats en el projecte de
llei de sostenibilitat de la hisenda pública de Balears, i per què?
Perquè els últims esdeveniments econòmics fan innecessària la
creació de noves figures impositives; per una banda, es
desenvolupa una correcta execució pressupostària, la despesa,
després de molts de temps i molts reajustaments, per fi s’ajusta
als ingressos. Com a mostra un botó: la CAIB ha obtingut en els
primers set mesos de l’any un superàvit de 120 milions d’euros.
Per altra banda, la flexibilització de l’objectiu de dèficit per al
2013, el qual ha passat del 0,7 a l’1,47, ens permet un major
marge de maniobra.

A més, es detecten millores importants en els principals
indicadors de l’activitat econòmica, com ara l’evolució de la
despesa turística o la creació de llocs de feina. Vagi per
endavant que ens queda molt de treball, molt, fins que no quedi
no un sol aturat, però la realitat és que poc a poc anem per bon
camí, comença a haver-hi indicis que així ho diuen.

Per aquestes raons, juntament amb la reforma fiscal que
plantejarà l’Estat, el Govern ha decidit retirar definitivament el
projecte de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera.
El Partit Popular no és partidari d’aplicar o pujar imposts i quan
ho ha fet ha estat perquè s’ha vist obligat per les circumstàncies,
a causa del greu estat en què varen deixar vostès les arques
públiques.

En el context actual, creiem que no s’han d’aplicar nous
imposts, ni els que vàrem proposar nosaltres ni aquests que avui
proposa el PSM. I és per tant un dels motius, però en tenim
molts més, pel qual no donarem suport a aquesta iniciativa.

A l’exposició de motius fan referència, i llegeix textual: “Els
diferents sistemes de finançament autonòmic no han garantit la
suficiència per assegurar el finançament necessari i suficient per
fer front a les competències assumides”. Mirin, si bé en aquesta
afirmació concreta hi estam d’acord, de fet la setmana passada
en aquesta cambra el diputat, Sr. Camps, els va fer una crida per
fer un front comú per tal de reivindicar un millor finançament
per a la nostra comunitat i perquè les inversions tenguin un
repartiment molt més just i equilibrat, ara bé, amb l’impost de
les estances turístiques no solucionarem pas el finançament
injust, no és amb una nova figura impositiva que el sistema
esdevindrà just i equitatiu, aquest no és el camí.

Per altra banda, aquest impost és sobre estades turístiques,
a tots ens resulta familiar aquest tema, no és ver? Allà, cap al
2001, PSM-Iniciativa Verds-Més per Menorca i els seus socis
ja aprovaren, amb el vot en contra del Partit Popular, un impost
sobre aquest concepte, el que varen anomenar Ecotaxa, però que
realment s’anomenava, i aquí és el que varen aprovar llavors,
s’anomenava exactament com aquest “Impost sobre les estances
en empreses turístiques”, idò és el mateix, no és que siguin
similituds, és que és el mateix.

(Remor de veus)

Bé, idò, continuarem. Han modificat l’exposició de motius,
els doblers recaptats que abans anaven al fons de rehabilitació
d’espais turístics, ara li diuen fons per a la millora del producte
turístic. Han afegit la promoció turística i la formació de
treballadors i emprenedors a la llista de destinacions dels
recursos. I un altre petit canvi, abans els nins menors de 12 anys
no pagaven aquest impost i ara els eximeixen fins al 16 anys,
però per a la resta és exactament igual. Dotze anys més tard la
història es repeteix, no han après res del passat?

Si fessin memòria, recordarien que precisament derogar
aquesta llei que proposen de nou, va ser un dels compromisos
que el Partit Popular va adquirir amb l’electorat; llavors, prop
de 200.000 persones ens van suportar.

Sr. Abril, sobre aquesta llei que avui proposen els balears ja
es varen pronunciar i varen dir no, varen votar perquè fos
derogada, aquesta va ser l’opinió lliure i democràticament
expressada, mitjançant els vots.

(Remor de veus)

Ara hi tornen? Per què? Això és tot el que el seu grup pot
oferir a la nostra comunitat en matèria de turisme, l’Ecotaxa?
Se’ls han acabat les idees? Els imposts han de ser generalitzats,
no hi estan d’acord?

Han decidit, i ho han dit aquí tant el PSM com el Partit
Socialista, que volen gravar els turistes; idò, per què no els
graven tots? M’agradaria saber per què a la seva proposta hi ha
uns turistes que els tocarà pagar i d’altres que no. Per començar,
es calcula que entre un 7 i un 8% dels turistes s’allotgen
ilAlegalment, aquests no pagaran el seu impost. Qui té una
segona residència, que segurament tendrà un alt poder adquisitiu
i possiblement passi més temps a Balears per, com diuen vostès
a l’exposició de motius, contribuir al desgast excessiu dels
recursos territorials i ambientals, aquests tampoc no pagaran
l’impost que proposen. Com tampoc ho faran els que arribin
amb creuers, ni els que fan estada als iots; aquests, que jo
sàpiga, també consumeixen recursos naturals i probablement
tendran més doblers que els que s’allotjaran a albergs, refugis,
hostatgeries o càmpings.
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Sra. Oliver, vostè ha demanat que pagui més qui més té,
doncs aquesta gent se’ls escapa d’aquesta llei. Per què fan
aquestes diferenciacions, a quina lògica obeeixen?

Amb la seva proposta no graven tots els que venen a fer
turisme i no graven de manera proporcional els que més doblers
tenen. És més, què passa amb aquells que no venen de vacances
i s’han d’allotjar a un hotel? Parlam d’un industrial, un
representant, un treballador, en definitiva, vostès presumeixen
de defensar-los, doncs els castiguen; aquests que no venen a
gaudir sinó per necessitat, també hauran de pagar el seu impost.
Un impost ha de ser just i no discriminar. No els sembla que
començam ja amb molt mal peu? No van aprendre res de tota la
polèmica que es va crear llavors?

Un altre punt, ara llegiré la intervenció del Sr. Pere Sampol
en el Ple en què es va derogar l’Ecotaxa.

(Remor de veus)

“L’Ecotaxa naturalment que té errors i el principal error és
el sistema de cobrament i això ho hem reconegut tota la vida,
possiblement aquest és l’origen de part dels problemes que
vàrem tenir”, textual del Diari de Sessions, i aquest senyor no
és gens sospitós de ser simpatitzant nostre. Idò, vet aquí que deu
anys més tard, malgrat vostès mateixos varen arribar a aquesta
conclusió, el PSM, un altre cop, proposa fer recaure, el Grup
MÉS proposa fer recaure la responsabilitat de la recaptació
sobre les persones físiques o jurídiques titulars de l’explotació
dels establiments, els tornen obligar a presentar l’autoliquidació
de l’impost, tornen a posar els recepcionistes com a recaptadors.
No puc creure que s’encaparrin a repetir els mateixos errors un
cop rere altre, això és una mena de bucle repetitiu, com
Atrapado en el tiempo.

No sé si acceptarien un consell, potser els seria útil fer-se
per a consum intern, a nivell del seu partit, una mena de llei de
la memòria històrica per tal d’evitar repetir errors. 

Per altra banda, em resulta del tot obligat preguntar-li: si
aquest impost és tan meravellós i bo, per què no el varen aplicar
de nou a la legislatura passada? Per què no ho varen fer si
realment estan tan convençuts de les seves bondats? Per
coherència ho haurien d’haver fet, d’acord amb el que ens han
explicat avui aquí. Quin és el motiu que no ho fessin? Esper que
a la seva segona intervenció ens aclareixi per què a un impost
tan i tan beneficiós, segons els seu parer, no li varen donar
vigència el mes següent d’entrar a governar.

(Remor de veus)

La coherència entre el que diem i el que fem sempre és
important i en el món de la política especialment, perquè és el
que ens dóna o ens treu la credibilitat.

També parlen a la proposició de la necessitat de mantenir la
competitivitat en el sector turístic, partint d’aquest punt en el
qual tothom estarà d’acord, no sé quin canvi de raonament
segueixen perquè davant la inquietud creixent de pèrdua de
rendibilitat i de capacitat de negociació de preus per part dels
establiments amb cinc o sis majoristes els darrers quinze anys,
arribin a l’ocurrència d’aplicar un nou impost. És de veres que

creuen que un impost sobre estades turístiques farà possible un
turisme de qualitat que sigui competitiu?

Si fan un diagnòstic rigorós de l’estat de la nostra indústria
turística, es trobaran que la modernització al llarg d’aquests
anys no ha estat constant i que hem patit una evident pèrdua de
competitivitat davant altres destins turístics de la mediterrània,
que també ofereixen el producte de sol i platja. Estam d’acord
que ens hem de diferenciar, però que la nostra diferenciació no
sigui que fem pagar un impost injust i discriminatori, que sigui
per altres motius.

Per això, el Govern del Partit Popular, en lloc de crear un
nou impost va aprovar la nova Llei turística, on s’incentiva el
desenvolupament de models innovadors, creatius, competitius,
moderns, flexibles i sostenibles, fent atractiva la inversió a la
indústria del sector per tal de reconvertir-lo.

No s’enganin, és la iniciativa privada qui ho ha de fer i
nosaltres, els polítics, els que hem de crear el marc adequat de
seguretat jurídica i d’incentivació.

El que vostès volen arreglar amb un impost nosaltres ho hem
fet creant un entorn jurídic adient; una eina per retornar a la
nostra indústria la competitivitat perduda al llarg d’aquests
anys; una eina per impulsar la qualitat del turisme mitjançant els
plans de modernització i de rehabilitació; una eina per
desestacionalitzar el turisme; una eina per evitar la degradació
dels immobles turístics abandonats. I després d’un any en vigor
de la Llei de turisme, podem dir que anam pel bon camí, als fets
em remet: només a l’illa de Mallorca, uns 200 hotels han
realitzat reformes, i més de 180 han solAlicitat augment de
categoria, això és, increment de qualitat i de capacitat
competitiva, i no hi ha cap impost per enmig.

S’executen projectes com el del Grup Melià a Magaluf, el
qual suposa una rehabilitació de quatre hotels, augmentant la
seva categoria i una inversió directa de 135 milions d’euros.
Resultat: més capacitat per competir en qualitat.

Platja de Palma: començaran a construir-se aquesta tardor
quatre hotels nous: un de cinc estrelles, un de quatre estrelles
plus i dos de quatre estrelles; suposa una inversió de més de 100
milions d’euros i per primer cop a la Platja de Palma hi haurà un
hotel de cinc estrelles.

Però tenim més exemples, el Sr. Abril, ens ha acusat de
governar només per a uns pocs, bé, aquests clixés que té
l’esquerra que repeteix de manera també contínua, doncs jo li
vull posar un exemple claríssim de què és governar per a tots,
l’exemple de prosperitat compartida, i és que, gràcies a les
iniciatives d’aquest Govern Popular, els doblers que s’han
aconseguit amb la legalització de les borses de places,
significaran 13 projectes de reconversió, repartits per totes les
Illes Balears, això és governar per a tots, això és governar per
incrementar la qualitat, això és governar per incrementar la
sostenibilitat ambiental i això és creure en la qualitat envers la
quantitat.
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És per tot això exposat que el Grup Popular manifesta, com
ja vàrem fer en el seu moment, el nostre rebuig total i absolut a
aquest projecte de llei. Equivocar-se un cop és admissible,
repetir l’error és imperdonable, i aquí no ens hi trobaran.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS, el Sr. David Abril, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Agrair el suport del
Grup Socialista. Ja ho he dit a la meva intervenció, segurament
la proposta que presenta el nostre grup és millorable. Òbviament
beu, o la seva font d’inspiració és l’Ecotaxa del primer pacte,
ara hi entrarem, hi ha aspectes millorables, com el tema dels
habitatges de vacances; també vull recordar que els habitatges
de vacances també paguen tota una altra sèrie d’imposts i que,
també, de la mateixa manera que els imposts no poden ser
discriminatoris, s’hauria de veure quins conceptes ja es paguen
per altres vies, però en tot cas, vull dir, això està bé, nosaltres
presentam una proposta, el Grup Parlamentari Socialista la
millora, opina, presenta propostes, però qui hauria de ser aquí
defensant això és el Grup Parlamentari Popular, que dóna suport
a un govern que no deixa de lamentar-se que no té recursos a
bastament.

I ara vaig al Partit Popular. Sra. Bosch, jo he posat aquí tres
arguments damunt la taula, ingressos, fan falta ingressos i no ho
dic jo, és que ho diuen vostès dia rere dia. Turisme és tot, no és
només un sector i, per tant, s’ha de tenir una visió integral per
saber cap a on anam. I prosperitat compartida. No he sentit ni un
sol argument que rebati la filosofia que hi ha rere aquesta
proposta que avui presentam i que vostès tenen la majoria
suficient com poder-la aplicar. S’haurien d’escoltar quan
intervenen, pareixen comercials. Jo ja li vaig dir un dia al
conseller, que és intercanviable amb el Sr. Vázquez de la
Federació Hotelera, pareixen comercials venent comptes de
resultats d’una explotació empresarial determinada. No,
governar és una altra cosa, és pensar amb tot i amb tothom quan
parlam de turisme.

Vaig als seus arguments, però és que el primer que vull dir
és que em fan com a tornar boig, un dia es lamenten que no sé
què, la setmana passada el debat sobre el finançament, el
pressupost general de l’Estat, el malament que ens tracta Madrid
i ara, avui, tenim superàvit, tot va la mar de bé... és que ens fan
tornar bojos i no vull veure la imatge que donen també als
ciutadans.

Diuen que no afecta tots els turistes, idò, l’esmenin, esmenin
la proposta que fa el Grup Parlamentari MÉS, millorin la
proposta, l’apliquin, deixin de lamentar-se, deixin de lamentar-
se, perquè amb Madrid, ja els ho he dit fa un moment, no hi
tenim cap esperança, l’article d’ahir d’Esperanza Aguirre i tal
com varen tractar a la seva companya de Catalunya ahir la Sra.
Cospedal, la cap del seu partit, no tenim cap esperança que això
millori. Per tant, amb la capacitat pròpia que tenim de crear

imposts en creïn un, si no és aquest, un altre. Imposts
ambientals, que era una cosa que també ens ho... aquest vessant
més ambiental que plantejava la Sra. Oliver, ja ho he dit al
principi, no és una ecotaxa, rere l’ecotaxa del pacte hi havia una
visió més de tenir un objectiu ambiental darrera, de millora, de
recuperació dels entorns. Aquesta no, aquesta és més de millora
del producte turístic, i això té una afectació ambiental.

Però bé, això que no afecta tots els turistes, l’esmenin, i si hi
ha, seriosament, si hi ha un turista que no està disposat a pagar
50 cèntims per dia per venir aquí, és que ens ho hem de fer
mirar, s’ha de fer mirar la política turística de les Illes Balears
de dalt a baix, i ens ho hem de fer mirar tots, si una persona no
està disposta a pagar 50 cèntims per dia. 

Sistema de cobrament, li pot agrair al Sr. Aznar, és el primer
que he dit en la meva intervenció, el boicot actiu del Govern del
Sr. Aznar perquè no es pogués cobrar l’ecotaxa als aeroports, i
si no aquí té l’exconseller que va patir el calvari de tots els
entrebancs que varen poder posar no només amb els seus vots
sinó amb tota l’actitud i amb tot el que varen desplegar. Per què
no ho vàrem aplicar? Idò, perquè no teníem el pes suficient. Per
què no som a la Mesa d’aquest parlament? No ho sé, vostès em
respondran, no?, els representats. 

Ara, que és una proposta que nosaltres duim en el nostre
programa i que on estiguem, governant o a l’oposició,
intentarem dur-la endavant, idò, ho duim.  

Em parla o em posa com a exemple la Llei de turisme com
a exemple de competitivitat i, d’aquesta proposta o aquest
concepte que jo he posat damunt la taula, de prosperitat
compartida. Competitivitat, molt bé, no respondré com a grup
parlamentari, no manifestaré una posició ideològica, em remet
a allò que també és turisme, tot el sector de l’oferta
complementària, la polèmica que aquests dies ha esquitxat,
d’alguna manera, el canvi o el relleu a la Cambra de Comerç.
Per què estan tots els altres sectors, que també són sectors
turístics, emprenyats, molests, amb malestar respecte d’aquesta
llei turística? On és el reglament que fa un any, segons la
paraula del Sr. Conseller, hauria d’estar ja aprovat? Per què els
hotels avui en dia poden fer de tot, poden fer de restaurant,
poden fer d’SPA, poden fer de gimnàs, poden fer de sala de
festes i poden fer, per tant, la competència deslleial a la resta
d’empreses? I això és competitivitat? Serà competitivitat per a
uns pocs. És prosperitat parcial, no compartida, els beneficis són
per a uns pocs, per als pocs que vostès governen. Aquest és el
concepte de prosperitat compartida, que no compartim amb
vostès, valgui la redundància.

El dia que vegem 120.000 persones manifestant-se’n al
carrer contra una proposta com la que presenta avui el Grup
Parlamentari MÉS la retirarem del nostre programa i d’on faci
falta.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Isabel Oliver, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Parlam d’imposts i parlam de
finançament avui i encara en parlarem més aquests dies. Què és
el que tenim avui aquí després de dos anys del Partit Popular en
el Govern? Que no vol imposts, que vol ser competitiu i que ens
diu una sèrie de qüestions, per no qualificar-les d’una altra
manera, que realment són ofensives. Què tenim avui? Tenim
una llista interminable d’imposts que minven la competitivitat
de les empreses i la capacitat econòmica dels ciutadans; tenim
la benzina més cara d’Europa; la pujada de l’IVA, que era un
compromís electoral que se’l varen passar per no sé on li he de
dir; tenim l’IBI que carrega a totes les indústries hoteleres d’una
manera espantosa; tenim el cànon de sanejament de l’aigua, que
els fa perdre competitivitat cada dia; tenim unes taxes aèries que
fan molt difícil arribar a aquestes illes, i ens venen aquí i ens
parlen que tenim un finançament difícil i que ells són els que
ens duran la solució? No és ver que la duran perquè no l’han
duita en tot aquest temps i encara no la duran.

(Alguns aplaudiments)

Tenim tota una sèrie d’imposts que soscaven de manera
directa la rendibilitat empresarial i la capacitat econòmica dels
ciutadans d’aquestes illes, i és molt mal d’escoltar aquí aquests
discursos que ens fa la dreta, que ja està bé.

Els he de dir una cosa molt clara, l’error més greu que s’ha
comès en aquests deu anys ha estat la derogació de l’impost,
aquest és l’error més gros que ha passat. Aquesta comunitat ha
deixat d’invertir 800 milions d’euros, 800 milions d’euros que
tendríem avui invertits en benefici de la indústria turística i de
tots els ciutadans sense que fóssim nosaltres, els ciutadans, ni
els empresaris els que ho haurien hagut de pagar.

No fa falta dir que d’aquests 800 milions no n’hem vist cap,
Sr. Abril, vostè ho sap tan bé com nosaltres, no n’hem vist ni
un, però jo em deman, com es pot estar joiós, com es pot
bravejar, com és possible que una persona decent bravegi
d’haver menyspreat 800 milions d’euros, qui és aquesta persona
decent que pot fer això? No hi és, és que no existeix. Com és
possible estar content d’haver condemnat el poble de les Illes
Balears a la indigència pressupostària? Que és el que tenim,
entre les polítiques del partit d’aquí...

(Alguns aplaudiments)

... i les polítiques del Sr. Rajoy. Però és veritat que tampoc no
ens hem de sorprendre perquè són els mateixos que ataquen la
nostra llengua i la nostra cultura; els mateixos que fan pagar els
medicaments als malalts; els mateixos que fan un desastre en
l’ensenyament a base de decrets lleis, de forma autoritària, sense
consens; els mateixos que fan la reforma laboral que és una
esclavitud per als treballadors; els mateixos que rebaixen les
pensions per a la gent gran al temps que la balden a imposts; són
els mateixos que fan un país i una societat depenent, que deixen

i destrueixen la identitat i malmenen els valors que ens fan rics
i que ens fan forts. Sempre són els mateixos, no ens hem
d’estranyar. 

Si hem estat deu anys, si deu anys de badar no són
suficients, si hem d’estar deu anys més per veure que encara,
clarament, les altres destinacions competidores ens avançaran,
jo només, i el nostre grup, només espera una cosa i és que quan
ho vencem i ho vegem hi siguem a temps. Jo esper que quan
vegem la necessitat de tenir mecanismes de finançament propis,
que nosaltres decidim quan ho feim, com ho feim i que tots els
recursos quedin aquí, jo esper que aquest dia, que arribarà, estic
segura que arribarà, estic seguríssima que arribarà, no sigui
massa tard.

Moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps de contrarèplica del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Lourdes Bosch, cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. ¿Cómo es posible que una
persona con sentido común esté orgullosa de volver a proponer
la misma ley que ya fracasó hace dos años?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

¿Cómo es posible que una persona con sentido común que cree
que este impuesto es la panacea, habiendo gobernado todos
ustedes que están de acuerdo, cómo es posible que una persona
de sentido común que crea en este impuesto, no lo aplicara
cuando tuvo oportunidad durante cuatro años de legislatura que
tuvieron?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vuelvan a repetir
los mismos errores que les hemos preguntado? No han
contestado a ninguna de las preguntas, ¿por qué no lo aplicaron
la legislatura pasada? ¿Por qué no creen ni ustedes quizás en
este impuesto? ¿Por qué vuelven a presentar exactamente la
misma ley sin haberse molestado siquiera en haber corregido los
errores? Ustedes mismos, un socialista que formó parte, que fue
vicepresidente del Gobierno del pacto, dijo que habían
reconocido que su error había sido poner a los recepcionistas a
recaudar impuestos y ustedes, ¿qué hacen doce años más tarde?
Vuelven a repetir exactamente los mismos errores, por eso no
les vamos a dar cobertura nosotros. 

Sr. Abril, no somos nosotros quienes tenemos que presentar
esmenes, son ustedes que tienen que trabajar un poquito más, no
es sólo venir aquí y presentar la misma ley de hace dos años,
trabájela,...
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(Alguns aplaudiments)

... tire de hemeroteca, miren en qué fallaron, miren en qué se
levantó la sociedad civil, miren por qué 200.000 persones nos
apoyaron a nosotros...

(Remor de veus) 

... miren qué pasó, miren qué pasó y entonces...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... redacten una nueva ley...

LA SRA.  PRESIDENTA:

Sra. Diputada, silenci.

(Petita cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

No és el temps de la seva intervenció. 

(Cridòria)

Sra. Diputada, no pot interrompre la intervenció.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Mire, lo peor no es cometer un error, es empeñarse en...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un segon.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... repetirlo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Bosch, un segon. Per favor, deixin, és el temps
d’intervenció de la Sra. Bosch. Pot intervenir.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Miren, la realidad...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tots, deixin tots, exactament, exactament.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... es que ustedes quieren dar muchos usos a este impuesto,
pero ¿saben para qué sirvió la ecotasa en el pacto a ustedes?
Para fiestas, pa amb oli, charangas y contractacions diverses i
publicitat.

(Remor de veus i alguns aplaudiments) 

Els ho podem dir en què s’ho varen gastar perquè hem fet
aquesta feina nosaltres de mirar com es varen gastar els
doblers d’aquests tants de milions que varen recaptar, 456
millones de pesetas no tuvieron ningún fin de ningún tipo
ecológico.

Miren, sólo con el Plan... les duele, ¿verdad? Es la realidad
y no se puede cambiar, es la que es...

(Remor de veus i alguns aplaudiments) 

Sólo con el Pla Estratégico de Comunicación ya se gastaron
109 millones de pesetas, sólo con el Pla Estratégico de
Comunicación, pero claro, luego había que seguir el Plan
Estratégico de Comunicación y eso entonces, ¿cuánto costó?
Pues costaron 137 millones de pesetas y suma y sigue. ¿De
verdad que les quedan ganas de hablar de esto? Ya no se
acuerdan de los 2.992 recursos que se interpusieron contra este
impuesto? De los establecimientos que pagaron el 97% recurrió
la ecotasa. Además, se presentaron más de 1.600 recursos
d’ajornament ¿Ustedes no se dan cuenta de que esta es la
realidad? Y van y nos vuelven a presentar exactamente la
misma ley. A mí me daría vergüenza, tendrían que trabajar un
poco más sus propuestas.

(Continua la remor de veus)

Miren, el Partido Popular sí gobierna para todos, gobierna
para todos y busca la equidistribución de la riqueza y busca que
el turismo lo disfrutemos todos, por eso hay actualmente, lo
digo para su información, si se callan lo escucharán, 13
proyectos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, senyors diputats.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... 13 proyectos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Tots.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... con mejoras que van para la mejora de zonas turísticas con el
objetivo de incrementar la calidad de la oferta, fomentar su
diversificación y desestacionalización, 13 proyectos como son
la reparación y mejora de la red cicloturística de Mallorca, con
una inversión de 600.000 euros; un pabellón de acogida para
turistas y actuaciones complementarias en el parque
arqueológico del Puig de sa Morisca; la remodelación de la
avenida de Magaluf; mejoras para los accesos y espacios
públicos de la Playa de Palma; mejora de los accesos y espacios
públicos de Cala Mayor; semipeatonalización de la calle MA
220; remodelación de la calle Eucaliptus; enlaces peatonales,
toda esta información que la tienen ustedes disponible muestra
claramente que el Partido Popular gobierna para todos. Este es
el mejor ejemplo de prosperidad compartida, 13 proyectos
consensuados repartidos por toda la isla que harán de nuestras
islas una mejor destinación turística.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, si els pareix, passam ara a la votació. Demanam a
la cambra si pren o no en consideració la proposició de llei
debatuda ara. Votam. Votam.

Vots en contra, 32; vots a favor, 24; 1 abstenció.

Per tant, no es pren en consideració la proposició de llei
debatuda ara.

III.2) Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 2005/13, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, per la qual s'estableix i regula una xarxa de suport
a la dona embarassada.

Finalment, debatrem la Proposició de Llei RGE núm.
2005/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per la qual
s’estableix i regula una xarxa de suport a la dona embarassada.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Popular, per fer
la presentació de la proposició de llei, té la paraula la Sra. María
José Bauzá, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. El artículo 39 de nuestra
Constitución establece la obligación de los poderes públicos de
asegurar la protección integral de las madres, cualquiera que sea
su estado civil. Y es precisamente en este principio rector, que
ha de guiar la actuación de todos los poderes públicos, en el que
se inspira la motivación y el contenido de la presente
proposición de ley, cuyo objetivo no es otro que la protección
integral de la mujer embarazada y muy especialmente aquella
que se encuentra en riesgo de exclusión social o en situación de
desamparo.

También nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 16
establece que la actuación de la comunidad autónoma de las
Islas Baleares deberá centrarse primordialmente, entre otros, en

los ámbitos correspondientes a la defensa integral de la familia.
También la Ley 12/2006 para la mujer de esta comunidad
autónoma establece en su artículo tercero el derecho a la
maternidad, considerándolo ésta como un bien insustituible. 

Pero para mí, lo más importante es que esta iniciativa se
enmarca dentro de la importancia que tienen para el Partido
Popular las políticas de apoyo y protección a la familia. Con
ella, además, damos cumplimiento al compromiso electoral de
garantizar un apoyo real a todas aquellas mujeres que
libremente decidan ser madres. Con esta proposición de ley
Baleares se va a sumar a otras comunidades autónomas, entre
otras, La Rioja, Murcia, Castilla-León, Castilla-La Mancha,
Canarias, Galicia, Madrid y Valencia que ya disponen de una
normativa en este sentido.

Es cierto que la sociedad ha sufrido importantes cambios en
los últimos años, sin embargo la familia sigue siendo una de las
instituciones más importantes para nuestros ciudadanos, y
especialmente en momentos de crisis como los que ahora
vivimos y en los que las familias se han convertido en la mejor
red de apoyo. Por ello, nuestro propósito no puede ser otro que
el de dotar a las familias de los medios necesarios para
desarrollarse y ayudarles a afrontar los retos que los continuos
cambios sociales suponen.

El objeto de la proposición de ley que hoy presentamos no
es otro que el de crear una red de apoyo para todas aquellas
mujeres que se encuentren desprotegidas para ayudarlas a que
puedan ser madres si realmente han elegido la opción de serlo.
Con ello pretendemos ofrecer un apoyo real a la mujer
embarazada, pero muy especialmente a aquellas que se
encuentran en riesgo de exclusión sociolaboral. Actualmente, en
Baleares existen ya diversas medidas de apoyo a la mujer
embarazada, pero lo que no existe es una legislación específica
que armonice, que publicite y que potencie el elenco de recursos
disponibles.

Por ello, el Partido Popular quiere ir más allá, quiere elevar
a rango de ley la obligación de promover actuaciones concretas
de apoyo y protección a las mujeres embarazadas. Este, y no
otro, es el objeto de la presente proposición, contemplar las
previsiones relativas necesarias para que a las Islas Baleares
exista una red solidaria de ayuda a las embarazadas, que les
ofrezca soluciones alternativas a sus problemas y que sean
compatibles con la continuación de la gestación. Una política
pública de información y apoyo a la mujer embarazada le
ayudará a poder optar en libertad por la maternidad y creo que
eso supone alcanzar mayores cotas de justicia social. Esta futura
ley también ayudará a sensibilizar a nuestra sociedad sobre la
importancia y el valor personal y social del embarazo y la
maternidad. 

Entre los principios rectores de la proposición se recoge el
derecho de la mujer a ser asesorada e informada de forma
personalizada sobre las ayudas de apoyos que puedan recibir
para ejercer su derecho a ser madre y la mejor atención a su
hijo. Estamos recogiendo aquí no solamente algo que le parece
importante al Partido Popular sino también las recomendaciones
que en su momento, y aunque no fueron escuchadas, hicieron el
Consejo Fiscal y el Consejo de Estado en sus informes al
anteproyecto de la Ley del aborto, algo que por otra parte nos
parece muy razonable en una sociedad avanzada del siglo XXI.
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Y es el derecho de cualquier persona a conocer la verdad y a ser
informado antes de tomar cualquier decisión, pero
especialmente cuando se trata de tomar decisiones irreversibles,
porque un sólo elige en libertad si está formado e informado.

Así con esta proposición, se promoverá la existencia de
puntos de asesoramiento donde a la mujer embarazada se le
proporcione información detallada sobre los recursos de
protección social existentes, ya sean de ámbito estatal,
autonómico, o local, tanto públicos como privados, donde se le
oferte los recursos más adecuados a sus necesidades. Igualmente
en estos puntos se orientará a la mujer sobre cómo acceder a
esas ayudas, colaborando en su tramitación y gestión cuando
fuera necesario.

También se recogen en este texto aspectos que me parecen
importantes, como el impulso a la formación afectivo-sexual,
dirigido especialmente a las menores de edad. La
corresponsabilidad de los hombres durante el embarazo de la
mujer y su responsabilidad con los hijos. El apoyo a la
maternidad y a la protección del concebido no nacido como
presupuestos del estado del bienestar. El carácter transversal de
las políticas sociales de protección a la maternidad. La
promoción de la adopción y al acogimiento como alternativas
eficaces para permitir a la mujer gestante seguir adelante con el
embarazo y el fomento de las medidas y programas
sociolaborales de las mujeres gestantes para garantizar su
autonomía personal y patrimonial. Estoy segura de que, aunque
distantes en otros posicionamientos, compartirán ustedes
conmigo la importancia de desarrollar en esta comunidad todos
estos temas que acabo de mencionar. 

Quisiera resaltar también el artículo 5 que establece la
prioridad de la mujer embarazada en todas las políticas sociales
de la comunidad autónoma, para acceder a las prestaciones o
ayudas de que se trate, por supuesto, siempre que sean las
adecuadas a su situación.

Otro punto que me parece muy importante y que recoge este
texto, supongo que ustedes también compartirán, es que las
administraciones públicas deberán adoptar las medidas
adecuadas para que ninguna mujer embarazada sea objeto de
prejuicio o discriminación laboral por motivo de su embarazo
o maternidad, tanto en su empleo actual, como en la solicitud de
nuevo empleo. Y esto es algo, señorías, que por desgracia, está
pasando todos los días y a lo que creo que debemos dedicar
todos nuestros esfuerzos para ponerle freno.

Al mismo tiempo, se prestará una especial atención a las
embarazadas menores de 30 años, en situación de desprotección
o riesgo de exclusión social, y de forma muy especial a las
menores de edad, que tendrán derecho a una asistencia
específica y que incluirá al menos las siguientes prestaciones:
la educación para la maternidad, adecuada a su edad y
circunstancias, el apoyo psicológico antes y después del parto,
la intervención familiar, la formación afectivo-sexual y la
asistencia singular en el centro escolar para adecuar su plan de
estudios al embarazo y a la maternidad; además, para aquellas
menores que estén cursando estudios obligatorios, incluirá una
adecuación de los horarios y planes escolares a sus necesidades
durante el embarazo y a los dos años siguientes al parto.

Se trata en todo caso de proporcionar los apoyos esenciales
a aquellas mujeres embarazadas que estén cursando estudios
obligatorios y garantizar así que todas esas mujeres puedan
libremente continuar y concluir sus estudios, tanto durante el
embarazo, como cuando ya hayan dado a luz, adecuando los
horarios escolares a su situación. Todo ello para evitar que
apostar por ser madres no tenga que suponer para ellas
renunciar ni a su formación ni a su futuro. Se pondrá igualmente
a su disposición un teléfono gratuito, como también se facilitará
a través de la página web del Govern, la información que les
permita conocer todas las ayudas y centros que la comunidad de
las Islas Baleares pone a su alcance.

Con esta futura ley nos adelantamos además al Plan de
protección a la familia que prepara el Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales y en la que las principales lineas de actuación
serán las de disponer de ayudas para aquellas mujeres con
embarazos inesperados. También prevé medidas que afectan al
ámbito económico, como el fomento de programas
sociolaborales y el impulso de ayudas económicas por el
nacimiento de hijos, así como medidas que favorezcan la
conciliación y la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos.
De hecho, un estudio alemán reciente pone de manifiesto que
las familias se animan a tener más hijos, no sólo por las ayudas
que puedan recibir del estado, sino por los servicios para la
familia y la infancia de los que puedan disponer y que les
permitan compatibilizar la atención a sus hijos con su trabajo.

En definitiva, esta proposición de ley que hoy debatimos,
nos ofrece a todos la posibilidad de mirar de cara un problema
real al que se enfrentan demasiadas mujeres en esta comunidad,
cuando ante un embarazo inesperado tienen que tomar una
decisión que se ve condicionada en ocasiones por la falta de
recursos. Otras veces condicionada por la falta de apoyos o por
la falta de información. Otras, presionados por su pareja, su
familia, sus padres, o incluso por la empresa en la que trabajan.
Muchas mujeres, algunas adolescentes, deben hacer frente a
estas situaciones a menudo en soledad y en completo
desamparo, tomando sin apoyos una decisión de consecuencias
irreversibles que les acompañará el resto de sus días.

No estamos pues ante un texto banal, que podamos
despachar con según que discursos, porque de lo que se trata
esta proposición que debatimos hoy precisamente es de la
protección y la atención social a la maternidad, del diseño y de
medidas concretas dirigidas concretas dirigidas a garantizar el
derecho de la mujer embarazada a ser madre y especialmente de
aquellas que se encuentren en situación de desamparo o riesgo
social. De poner a disposición los medios necesarios de carácter
tanto social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial, que
permitan que aquellas mujeres que quieran ser madres puedan
lograr su objetivo.
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Miren, todo aborto es una auténtica tragedia y estoy segura
de que ninguna mujer toma con alegría la decisión de
interrumpir el proceso de gestación. Pero también estoy segura
de que más trágica es aún para aquellas mujeres que toman la
decisión acuciadas por su entorno, acuciadas por una situación
económica desfavorable, por el miedo a unas consecuencias que
ni siquiera conocen o simplemente ante la falta de alternativas
que nadie se ha preocupado en hacerles ver. Una embarazada en
situación de conflicto o desamparo lo que necesita es
precisamente ofertas de apoyo efectivas, necesita asesoramiento
y orientación, que le ayuden a superar las cargas emocionales y
las discriminaciones negativas, para poder decidirse en verdad
libertad.

Muchas mujeres desearían llevar a término su embarazo, sin
embargo muchas veces consideran que hay circunstancias que
les impiden llevarlo a buen término. La sociedad y los poderes
públicos deben implicarse activamente, para que ni una sola
mujer en la comunidad autónoma de las Islas Baleares se vea en
situación de soledad, de falta de apoyo, de carencia de ayuda
solidaria, que le lleve a contemplar el aborto como la única
salida posible.

Por tanto, con esta proposición de ley estamos dando un
paso importante, al menos para captar la atención de los
ciudadanos de Baleares, sobre la existencia de alternativas,
alternativas reales que pueden ponerse en marcha. En definitiva,
la iniciativa que presentamos hoy, tiene como principal objetivo
proporcionar a la mujer toda la información y todo el apoyo
necesario por parte de las instituciones, a fin de garantizar que
sea cuál sea la decisión que tome finalmente ante un embarazo,
sea una decisión que haya sido adoptada por el ejercicio de su
propia libertad, nunca porque no haya tenido otras opciones.

Por todo ello, animo al resto de partidos a votar sí a la toma
en consideración, para que este proyecto proposición de ley
pase a debate parlamentario, pase al proceso de presentación de
enmiendas y podamos mejorarlo. Lejos de posiciones políticas,
lejos de las ideologías, no creo que encuentren en el texto nada
que atente contra el sentido común. Creo que ningún grupo
político se puede oponer al apoyo a una mujer embarazada,
ninguno. Continuamente hablamos de que las políticas dirigidas
a las mujeres deben dirigirse a la igualdad de oportunidades,
pero yo creo que hoy esa igualdad de oportunidades no debe de
ser sólo entre mujeres y hombres. Debemos considerar que esta
igualdad empieza por reconocer a la mujer el derecho de decidir
en libertad sobre su maternidad, una función que es claramente
de género, una función que sólo las mujeres podemos ejercer y
queremos ejercerla con libertad y en igualdad. 

Miren, esta iniciativa es total y absolutamente respetuosa
con la legislación vigente y respeta los derechos reconocidos
por la misma. No es contra nada ni contra nadie. Y no trata de
decirle a nadie lo que tiene que hacer. Esta proposición de ley
pretende apoyar a la mujer embarazada, para que esté
informada, para que conozca las ayudas y los recursos posibles
si decide llevar a término su embarazo. Y creemos que también
las administraciones públicas tienen una responsabilidad,
precisamente deben dedicarse a evitar los obstáculos para que
las mujeres que decidan libremente ser madres puedan llevar a
cabo su maternidad.

Desde el Grupo Parlamentario Popular pensamos que con
ello podemos hacer una sociedad más humana, más justa, más
solidaria, en que la maternidad no esté únicamente al alcance de
algunas mujeres, sino que esté al alcance de todas ellas, porque
sepan que las instituciones y el Partido Popular van a estar a su
lado.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Conxa Obrador per un temps de quinze minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
El Partit Popular presenta avui la presa en consideració d’una
proposició de llei per donar suport a la dona embarassada, una
iniciativa, com ja ha indicat la portaveu del Grup Popular que
m’ha precedit, que s’ha presentat també a diferents comunitats
de l’Estat. No a totes ha estat aprovada aquesta iniciativa que ha
estat impulsada per iniciatives legislatives populars, en suport
d’una xarxa d’associacions que es diu Red Madre. 

Totes aquestes iniciatives que s’han presentat de les
comunitats, igual que la que se presenta avui aquí, tenen el
mateix contingut, el mateix text que se proposa. I nosaltres ens
demanam, quina és la motivació que anima el Partit Popular a
impulsar aquesta llei com a estratègia a nivell nacional? No és
una iniciativa del Partit Popular de les Illes Balears, és una
iniciativa i una estratègia dissenyada des de Madrid. Segons
declara la part preliminar del text que vostès han presentat, el
Partit Popular ho fa perquè a les Illes Balears no existeix
actualment una legislació específica que harmonitzi, potenciï,
sistematitzi i reforci la xarxa de recursos a la disposició de la
dona embarassada, que els ofereixi solucions alternatives als
seus problemes, compatibles amb la continuació de la seva
gestació.

Per tant, aquest suposat buit institucional, el PP el pensa
omplir amb la creació de punts d’informació i assessorament,
així com un telèfon d’atenció directa, amb l’objectiu de
relacionar quins són els recursos públics i privats disponibles
per a les embarassades. Vostès volen crear un nou marc jurídic
per passar per damunt el marc jurídic que tenim vigent, que és
la Llei 2/2010. 
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Mirin, aquesta premissa amb la qual vostès intenten
convèncer la gent i que vol donar sentit a la motivació de la llei
que presenten, és senzillament falsa, falsa. Vostès han hagut
d’inventar un argumentari perquè no tenen justificació per a
aquest disbarat. I és falsa aquesta premissa perquè la Llei
Orgànica 2/2010, de salut sexual i reproductiva i d’interrupció
voluntària de l’embaràs, contempla un període de reflexió abans
que la dona embarassada prengui una decisió sobre la seva
gestació, un període en el qual les dones no rebran cap tipus de
pressió sobre quina ha de ser la seva decisió final, garantint en
tot cas que la dona hagi rebut prèviament informació sobre els
seus drets, prestacions i ajuts públics de suport a la maternitat,
Sra. Bauzá. Això és el que està rebent la dona embarassada, no
hi ha cap buit informatiu, no hi ha cap buit d’assessorament,
perquè això ho mana i ho diu la llei vigent, una llei orgànica i
s’ha de complir.

Per tant, la dona que sap el seu estat i acut a la primera cita,
se’n du tota aquesta informació necessària per exercir el seu dret
a una maternitat lliure i responsable. Així es va planificar a la
Llei 2/2010, que va considerar que només la informació que les
dones reben dels serveis sanitaris pot garantir la no-
interferència, la lliure elecció, la protecció i que la seva decisió
sigui respectada. Vàrem tardar molts d’anys les dones per
aconseguir els drets a una maternitat lliure, segura, no
perseguida judicialment, i avui vostès vénen aquí a convèncer-
nos de què és necessari crear una xarxa paralAlela que passi per
damunt d’aquesta llei que ha atorgat drets a les dones, que passi
per damunt dels professionals sanitaris, amb l’excusa que les
dones no coneixen actualment quins són els recursos al seu
abast per poder-ne gaudir. Si avui es garanteix el dret a ser
informades, perquè el PP impulsa a nivell estatal aquesta xarxa
de suport a les dones embarassades, no significa això una
duplicitat incoherent?

Nosaltres estam convençuts que la finalitat primera
d’aquesta llei és de neutralitzar la Llei d’interrupció voluntària
de l’embaràs avui vigent. Vostès volen obrir un pas sense
interferències sanitàries per accedir directament a les dones
embarassades. Vostès volen establir una xarxa paralAlela als
serveis públics, que permeti influir directament en la decisió de
les dones gestants i evitar una interrupció voluntària del seu
embaràs. Com gestionaran vostès aquesta influència? Ja ve
expressat al preàmbul de la llei, mitjançant la creació d’una
xarxa d’informació i assessorament que podran oferir les
entitats privades. Sabem, perquè aquesta llei ja s’està aplicant
a altres comunitats, que són xarxes de voluntaris antiavortistes
els que donen assistència a les dones durant la gestació i durant
els primers mesos de vida de l’infant, xarxes de voluntaris
subvencionades amb doblers públics.

El Govern de Mariano Rajoy, influït per les pressions d’una
minoria radicalitzada de l’església catòlica, ha iniciat un camí
cap al passat, una contrarreforma que ens tornarà a
l’obscurantisme de fa trenta anys...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

..., un temps en què moltes dones posaven en perill la seva vida
i eren perseguides per la justícia, no s’oblidin d’això. I a la
nostra comunitat el Govern també vol fer el mateix camí, posant
tots els entrebancs possibles per exercir una maternitat
responsable. Vostès han obligat 1.400 dones a pagar de la seva

butxaca la interrupció voluntària de la seva gestació, excloent-
les d’un dret reconegut per llei. Vostès impedeixen l’accés
universal a la planificació familiar, mitjançant anticonceptius de
darrera generació, com reconeix la Llei 2/2010, perquè han
retirat del finançament del sistema nacional de salut, vuit
anticonceptius orals de darrera generació, el que suposa el 50%
de les prescripcions que actualment s’estan donant. Ara les
dones que no puguin pagar aquests anticonceptius de darrera
generació, hauran de tornar als anticonceptius més antics, els
que presenten un major nombre d’efectes secundaris. 

No és aquesta una manera de castigar les dones amb menys
recursos econòmics que utilitzen anticonceptius? Què hi ha
darrera aquesta decisió? Pura ideologia. Vostès han restringit el
tractament de fertilitat per deixar fora de les opcions
d’inseminació artificial o fecundació in vitro, les famílies que
tenen algun fill d’una relació anterior, a les parelles del mateix
sexe i a les dones sense parella, una discriminació clarament
anticonstitucional, com fa poc ha determinat el Tribunal
Superior de Justícia d’Astúries. Aquests són tres exemples de
les polítiques sanitàries d’extrema dreta del Partit Popular, que
afecten els drets de les dones i les seves decisions de
planificació i de reproducció.

L’article 3 de la proposició de llei, cita que tota embarassada
tindrà dret a ser assessorada, informada sobre les ajudes i
suports que pot rebre per exercir el seu dret a ser mare i a la
millor atenció del seu fill o filla, sobre els recursos de protecció
social existents a l’àmbit estatal, autonòmic i local. De quins
recursos estam parlant, Sra. Bauzá? Dels que estan eliminant?,
dels que estan retallant? Quantes noves escoletes de 0-3 anys
han creat? Cap, ni una. Quantes noves places públiques
residencials per a persones amb dependència han creat? Cap, ni
una. Més de mil persones esperen una plaça i vostès no estan
fent absolutament res. Vostès obliguen a moltes dones a assumir
el paper de cuidadores de la família, perquè aquest és el model
masclista patriarcal de família que defensa el Partit Popular i
volen que les dones ho facin gratis, perquè sempre ha estat així,
perquè és una responsabilitat de les mares i de les filles.
Nosaltres no volem això per a les mares i per a les filles.

Per què parlen en aquesta llei de protecció social, quan
vostès no hi creuen, en la protecció social?, vostès desmunten
els serveis socials. I la prova d’això és la reforma de
l’administració local que estan tramitant. Una reforma que
condemnarà els ajuntaments a exercir una funció simplement
d’informació i assessorament, allunyant les famílies, allunyant
les dones que són les principals demandants dels recursos
d’ajuda social. Ja veurem quina resposta donarà el batle d’un
municipi a la dona embarassada que va a demanar una ajuda
puntual i urgent perquè li volen tallar el llum, perquè no té
doblers per pagar l’aigua, perquè no tenen doblers per pagar els
bolquers, perquè necessiten ajuda per comprar menjar, què li
dirà? Que no tenen competències per atorgar aquestes ajudes?
Que ha d’anar a un altre municipi a cercar-les. Això estan
aconseguint, no hi creuen en els serveis socials.
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Vostès volen que parlem d’ajudes de menjador, rebaixades
a la meitat, no convocades, a uns moments en què hi ha més de
45.000 nins que no tenen ajudes, que no tenen per menjar, que
es troben en una situació de pobresa; aquesta és la realitat que
pateixen les famílies, les dones a la nostra comunitat, una
realitat consentida pel Partit Popular, que ara ve a dir que
protegirà amb aquesta llei contra la vulneració, contra la
pobresa, que oferirà recursos. Quantes mentides són capaços de
dir, senyors del Partit Popular, per induir les dones a parir?

Vostès no han afavorit la incorporació de les dones al mercat
de treball, la seva reforma laboral preveu que es puguin
modificar horaris, permisos, lactància i jornades reduïdes.
Vostès han iniciat la demolició de l’estat del benestar, de la
sanitat, de l’educació, dels serveis socials, de la Llei de
dependència, de les polítiques actives d’ocupació. I només des
dels serveis públics es poden garantir els drets de les famílies,
de les dones, de les mares i dels seus fills. Vostès han aprovat
una reforma que va contra la conciliació familiar i contra l’accés
de les dones al mercat laboral.

Per finalitzar volem fer menció de dos punts: el primer, la
qüestió que fa referència a l’article 6, el punt 2 de la proposició
de llei, plantejar que les menors en edat escolar puguin tenir una
adaptació curricular. Aquesta és l’única solució i la prioritat del
Partit Popular; vostès saben que vivim a una comunitat que
lidera l’índex d’embarassades de tot l’Estat, i vostès què fan?
Res, pitjor que res, lleven el programa que hi havia de consultes
joves dins els centres educatius, que informaven els alumnes
sobre planificació sexual, drogues i alimentació.

A l’apartat de directrius d’actuació, per acabar, ens posa els
pèls de gallina el punt e), que diu que prendran mesures per
promocionar l’adopció i acolliment com alternatives eficaces
per permetre a la dona gestant continuar endavant amb
l’embaràs. Ja tenim una llei sor Maria a la comunitat de les Illes
Balears, una llei sor Maria ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... una llei sor Maria que l’únic que pretén és induir les dones
embarassades, que no tenen suport econòmic, que es troben en
una situació de pobresa, a culminar el seu embaràs perquè
puguin fer donació perquè aquest infant pugui ser adoptat.

(Remor de veus)

Això és, això és immoral, és impresentable: les dones, com
poden induir una dona amb el que suposa donar en adopció un
fill?

Nosaltres, senyors del Partit Popular, volem una política de
suport a les dones i a les dones embarassades real, amb recursos
reals i vostès no diuen què, com duran endavant aquests
recursos. Vostès estan en contradicció permanent, perquè
mentre diuen a les dones que tendran recursos, els ho retallen.

Per tant, el nostre grup votarà no a aquesta presa en
consideració. Pensam que en el moment que arribin les
esmenes, el nostre grup pugui contribuir a millorar amb les
seves propostes una llei que no serveix absolutament per a res,
és paper banyat i per tant és inservible per a les dones
embarassades. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula la diputada Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Vagi per endavant
que no donarem suport, el nostre grup parlamentari, a aquesta
proposició de llei, perquè és una proposició de llei que
culpabilitza les dones que volen avortar, culpabilitza les dones
que volen avortar, és l’objectiu principal d’aquesta llei. Tota la
llei està impregnada d’aquesta voluntat de culpabilitzar,
d’influir en una decisió íntima, en una decisió única, una decisió
personalitzada, tota la llei està orientada per influir sobre
aquesta dona, tota la llei.

Per exemple, a la pàgina 2: “Perquè trobi alternatives
positives compatibles amb la continuació de la gestació.” Si la
dona decideix avortar, no és una alternativa positiva per a ella.
Perquè la decisió de la dona, segons aquest text, sols és
compatible amb una única direcció: la continuació de la
gestació. No hi ha cap suport en tot el text, que són set pàgines,
és fàcil de llegir, el poden llegir mentre parl, perquè estic segura
que no l’han llegit molts de vostès, és únicament perseguir el
dret que tenen les dones de poder prendre la decisió d’avortar,
la voluntat de culpabilitzar la dona, així és.

No hi ha cap referència clara al que diu la Llei de salut
reproductiva, la Llei 2/2010: “que ha de ser una decisió
conscient i responsable, que sigui respectada”. Cap frase que
parli de respectar la decisió de la dona, tota orientada cap a la
finalització de la gestació, tota orientada cap a què la dona no
pot prendre la decisió, responsable i lliure, d’avortar.

(Remor de veus)

Sí, no pot, no pot, amb aquesta llei tot està orientat cap aquí.

No hi donarem suport perquè és una proposició de llei que
considera la dona objecte de tutela; davant un embaràs no
desitjat ha de tenir un continu assessorament. I assessorament
per a què, li demanam? Assessorament ginecològic,
assessorament sanitari? No, no en parla d’això; assessorament
per a què? Perquè no prengui la decisió una altra vegada de
l’avortament. Tutelen la dona contínuament perquè no pugui
prendre aquesta decisió.
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Qui pot saber millor si una dona vol ser mare? Qui pot saber
millor si una dona vol continuar amb un embaràs o no? Un
tècnic, un voluntari de Pro Vida? No, la millor, la que només ho
pot saber és la dona; no l’hem de tutelar, no l’hem d’influir,
l’hem d’informar i donar suport a la seva decisió, sigui la que
sigui, sigui la que sigui, sigui continuar o sigui l’avortament,
sigui la que sigui! Amb aquesta llei, si s’aprova, el Parlament
diu que aquesta comunitat donarà suport a les dones, influirà les
dones perquè continuïn d’una forma activa amb el seu embaràs.
Si s’aprova aquesta llei, senyors parlamentaris, s’aprova, i
parlamentàries, s’aprova això, no s’aprova que donem suport,
que informem les dones i després les suportem en la seva
decisió, no s’aprova això; s’aprova que s’influeixi en les dones
perquè no puguin prendre la decisió d’avortament.

No donarem..., és tremenda, és tremenda aquesta llei,
efectivament, no donarem el nostre suport a aquesta llei perquè
és una llei buida, és una llei que no genera drets, és una llei que
no genera recursos. Si s’aprova, que segur que s’aprovarà amb
els vots dels diputats i per tant passarà pel procediment
parlamentari, no suposarà cap millora per a la dona gestant, cap.
Sols l’orientació perquè continuï l’embaràs i descarti
l’avortament, això és l’únic que avui es començarà a aprovar en
aquest parlament.

Perquè parla molt de xarxa, parla molt de xarxa de suport,
i és ver, la paraula xarxa i suport és al títol i amb majúscules,
“xarxa de suport a la dona embarassada”, ho repeteix més de
vint vegades en set pàgines, la majoria a l’exposició de motius.
La pàgina 2 ho caracteritza d’imperiosa necessitat crear aquesta
xarxa. I saben vostès a què consisteix aquesta xarxa, saben a què
consisteix? En un telèfon, en un telèfon, això sí, gratuït, el
telèfon gratuït.

(Remor de veus)

Informació a la pàgina web del Govern, també parla
d’aquesta xarxa, res pus, res pus, no, no, res pus; perquè, per
exemple, seria un bon moment, ja que el Partit Popular està tan
preocupat per aquest tema, perquè establissin quin nombre,
quines ràtios hauria de tenir la comunitat autònoma de pisos
tutelats per a dones embarassades sense recursos, quants pisos,
quantes places hem de tenir per donar suport a aquestes dones
embarassades que no tenen recursos econòmics, no en parla
aquesta llei, no en parla.

No parla de garantir una renda bàsica per a dones
embarassades sense recursos, no, no, diu que se l’ha d’informar
que existeix la renda bàsica, però res no diu que se li hagi de
donar de forma ràpida, que se li hagi de gestionar de forma
ràpida, que pel fet d’estar embarassada i no tenir recursos serà
automàtic, res no diu.

Aquesta proposició de llei menciona uns punts d’informació,
uns punts d’informació que ja existeixen; què creuen que fan els
treballadors socials dels serveis de salut o dels centres socials
comunitaris? No hi confien amb els tècnics? No confien amb els
tècnics que són neutrals i que donen suport a la decisió que pren
la dona, si vol continuar l’embaràs l’assessoren cap aquí i si es
pren la decisió d’avortament l’envien, la deriven cap al sistema
sanitari? No confien vostès amb els tècnics que ja hi són?
Perquè la informació dels recursos que tan preocupa la Sra.
Bauzá, escolti, ja la donen, ja es dóna, això es dóna, això ho

donen els centres de salut, ara ho podria confirmar el conseller
de Salut, això ho donen als centres socials, quan hi va una dona
embarassada.

Polítiques actives de suport a la dona embarassada i a la
maternitat; això es dóna a la nostra comunitat autònoma, no
necessitam cap llei per a això, i tant que es dóna; doncs ho
diguin vostès al conseller de Salut, perquè la dona embarassada
que planteja, però que planteja un avortament, es dóna tot això,
es dóna tot això: prestacions familiars, beneficis laborals,
beneficis fiscals, ajudes en matèria d’ocupació, protecció contra
la discriminació, es dóna aquesta informació d’una dona
embarassada que es planteja l’avortament, se li dóna.

Doncs, per què aquesta llei? No dóna drets, no obliga a la
creació de recursos, doncs, per què? En el darrer article ho
tenim molt clar: “L’administració de la comunitat autònoma
fomentarà la colAlaboració amb les entitats privades sense ànim
de lucre que contribueixin al compliment dels objectius prevists
en aquesta llei”, és a dir, a seguir endavant amb l’embaràs,
facilitar el suport a les xarxes d’associacions Pro Vida, això és
l’objectiu bàsic i únic d’aquesta proposició de llei, facilitar.

No donarem suport perquè és una llei hipòcrita, una
proposició de llei hipòcrita, perquè sols parla d’embaràs. Però,
què passa amb una dona sense recursos que després d’haver
telefonat a aquest telèfon gratuït, haver anar a una associació de
Pro Vida, continua amb l’embaràs? Què passa quan té el fill o
la filla? Aquesta llei no li dóna cap dret especial, no dóna cap
alternativa, cap ajuda a la maternitat, que aquesta llei exalta i
motiva tant, cap. De fet, la llei manifesta de forma molt clara
que sols vol el suport durant l’embaràs, la llei arriba a dir: “La
promoció de l’adopció i l’acolliment com alternatives eficaces
per permetre a la dona gestant continuar endavant amb
l’embaràs”; és tan conscient el proposant que aquesta llei, és a
dir, el Grup Popular, no dóna cap solució després del naixement,
és a dir, la maternitat, que s’atreveix a parlar de l’adopció com
alternativa.

Segons aquesta proposició no de llei, o proposició de llei,
perdoni, l’adopció és una alternativa davant un embaràs dut a
terme en situació econòmica difícil. És que tornam als anys
quaranta, no una alternativa per al menor que pateix
maltractament, que sí ho ha de ser, no una alternativa per al
menor que pateix abusos, que sí ho ha de ser l’adopció; no una
alternativa per a un menor que ha estat abandonat, que sí que ho
ha de ser l’adopció; l’adopció com una alternativa davant un
embaràs dut a terme en situacions econòmiques difícils. Cap
llei, cap article que posi que davant aquesta situació, d’un
embaràs dut a terme en situacions difícils, es donarà suport fins
que la situació de la dona canviï, cap article, ho llegeixin, per
favor. Abans de votar, llegeixin el que van a votar.

Saben vostès dels indicadors de bona protecció a la infància
o a la maternitat és el nombre d’adopcions, ho saben vostès?
Que com més baix és el nombre d’adopcions millor es considera
la infància, millor es considera la protecció a la infància i
l’adopció? Doncs, vostès volen promocionar que hi hagi
adopcions, no per a un menor maltractat, per a una situació
socioeconòmica. Quins són els països que donen adopció? Els
volen pensar, vostès volen això, vostès volen que promocionem
l’adopció per a situacions socioeconòmiques difícils, vostès
volen això?
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(Remor de veus)

No, vostès volen això, això és el que posa això, això és el
que posa això.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Miri, és una llei que va tan destinada a influir sobre les
dones embarassades en situació de vulnerabilitat que l’article 5
posa: “A totes les polítiques socials de la comunitat autònoma
de les Illes Balears s’establirà la prioritat de la dona
embarassada per accedir a les prestacions o ajudes de què es
tracti, sempre que siguin adequades. Es garantirà la prioritat de
les dones embarassades als programes d’integració dirigides a
immigrants.” Dones embarassades als programes d’integració
social dirigides als immigrants? Això és un lapsus, perquè
vostès saben que les dones immigrants que no tenen xarxa
social, que no tenen xarxa familiar, que provenen de països en
vies de subdesenvolupament, que la llei de l’avortament...,
encara són perseguides, encara no estan aprovades, són dones
que són molt susceptibles a això, i vostès volen anar dirigides a
això.

No la votarem perquè és una proposició de llei que no
persegueix l’embaràs responsable, de fet la política del Partit
Popular del Govern del Sr. Bauzá, ha desmuntat el PAS, el punt
d’informació sexual dirigit als joves, els programes
d’INFOSET, les campanyes de repartiment gratuït de
preservatius als joves, els programes afectivosexuals en els
instituts; és una proposició estrictament ideològica que
s’inscriu, em creguin, en aquesta línia totalitària que ha pres el
Govern del Partit Popular, com per exemple retirar la
possibilitat d’inseminació artificial a través dels serveis públics
de dones homosexuals que volen quedar-se embarassades, que
volen ser mares, fins i tot a les fadrines se’ls posen entrebancs.
Ja no decideixen els professionals quina dona pot tenir
inseminació artificial en relació amb la seva fisiologia, la seva
psicologia, ho decideixen els polítics; els polítics diuen que sí
a unes dones i que no a unes altres. Això no els sona a polítiques
totalitàries? A unes dones sí i a aquestes no? No una qüestió de
quina dona és la més fèrtil via inseminació artificial, no, no, ...

(Remor de veus)

... no decideixen els tècnics, ho decideixen els polítics.

Miri, nosaltres no li donarem suport a aquesta perquè és a
les antípodes del que nosaltres entenem que ha de ser una
política de suport a la maternitat i a la paternitat.

(Remor de veus)

Per a nosaltres la maternitat i la paternitat ha de ser
desitjada, ha de ser desitjada, tenir un fill, tenir una filla és un
desig, no és fruit de l’atzar, no és el que vengui. Un fill és el
més important que pot passar a la vida, és la responsabilitat
màxima que tens, perquè la maternitat i la paternitat ha de ser
responsable, per això és necessària una política pública de
planificació familiar i no el que fa el Partit Popular que és retirar
el finançament públic dels anticonceptius orals de darreres
generacions, i perquè la maternitat i la paternitat siguin enteses,
han de ser enteses, han de ser compreses com a un valor social,
i per tant protegides. Però no sols l’embaràs, sinó també la
criança i aquesta llei no parla de criança, no parla de criança. Hi
ha d’haver escoletes infantils, hi ha d’haver períodes de baixa
de maternitat i paternitat més llargs que els que tenim, hi ha
d’haver prestacions econòmiques per a fills i filles, les més
baixes de la comunitat autònoma sobre l’Estat.

Saben vostès què dóna el Govern del Sr. Bauzá a les entitats
que protegeixen i acullen a joves de més de 18 anys que han
quedat embarassades i que han decidit continuar amb l’embaràs
i tenen problemes socials, econòmics o familiars que els
obliguen a estar en cases d’acollida? 40.000 euros, 40.000
euros. Però, esperin, sap que dóna vostè a les regates de veles?
120.000. Això són les polítiques de suport a la maternitat!
40.000 euros a entitats que suporten joves que s’han quedat
embarassades sense voler-hi quedar, que han decidit continuar
amb l’embaràs i que necessiten acolliment perquè han estat
expulsades de ca seva, 40.000 euros; per a les regates de reis i
reines Sofía, 120.000, i els sembla bé. No s’escandalitzen
davant això? No diuen, oh!, no s’escandalitzen? No.

(Remor de veus)

Mirin, nosaltres no suportarem aquesta proposició de llei,
però com que la treurem amb els grups del Partit Popular, farem
propostes concretes i veurem realment si vostès, ara, que tenim
superàvit, ara que tenim superàvit, veurem si realment vostès
suporten la maternitat, veurem si estan d’acord amb donar,
directament i de forma automàtica, una renda bàsica a totes les
dones que estiguin embarassades; veurem si estan d’acord que
hi hagi cinc places residencials, com hi ha a la majoria de països
europeus, per a joves entre 18 i 30 anys amb risc d’embaràs,
veurem si estan d’acord amb totes polítiques de maternitat;
perquè, si no, això és una llei que persegueix, que culpabilitza
les dones que lliurament volen avortar. I nosaltres, les 3.000
dones que anualment avorten en aquesta comunitat autònoma,
mereixen el nostre respecte.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, la Sra. María José Bauzá, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La verdad es que lo que me
demuestran con sus intervenciones es que no creo ni que se
hayan leído el texto, la verdad.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Yo a la Sra. Santiago lo que ha debido de ver es una película
de terror, porque desde luego el texto que debatimos no sé en
qué se basa para decir todas las barbaridades que ha dicho.

Usted dice que yo quiero culpabilizar a las mujeres que
quieren abortar; yo le reto a que me diga un solo artículo, una
sola línea de ese texto donde se culpabiliza a las mujeres que
quieren abortar.

(Alguns aplaudiments)

O es más, dígame una sola frase de mi intervención anterior
donde haya yo culpabilizado a las mujeres que quieren abortar,
no, no, Sra. Santiago, creo que la que tiene una obsesión con
este tema es usted, porque la verdad que no...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Estense ustedes tranquilas que el aborto lo regula una ley
nacional que se está cumpliendo en esta comunidad autónoma,
o sea, al final esta ley que hoy presentamos no contradice ni
cuestiona ni va en contra de ninguna ley de ámbito nacional.

Lo que no puedo entender es que para ustedes el informar
sea adoctrinar, o sea, dar opciones a una persona, que esté
informada para poder elegir ¿es adoctrinar? Son ustedes las que
quieren que la gente opine como ustedes, son ustedes las que no
respetan que haya personas que opinen diferente.

(Remor de veus)

¿Es que aquí las mujeres solamente tienen una única opción,
elegir lo que a ustedes les parece que está bien?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Es que no me han dado ni un sólo argumento que vaya en
contra de esta ley. 

Además, mezclan unas cosas con las otras, que la Sra.
Santiago hable del dinero que se dedica a una cosa cuando en su
legislatura recortaban en asuntos sociales mientras
despilfarraban en trenes y en cosas varias, es que...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

...no puedo entender ni cómo se atreven a mencionar temas
de presupuestos ni de gastos superfluos, la verdad, o sea... con
una legislatura que se ha caracterizado precisamente por el
despilfarro, el descontrol, el dejar endeudadas a todas las
entidades, se dedicaran al tema al que se dedicaran.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ustedes han dejado abandonados a todos, ustedes son los
que abandonan a las mujeres y las dejan solas para que no
tengan ninguna otra opción. 

Ustedes, simplemente, se encargan de regular una ley que
dice “sí, puedes abortar, pero da igual, ya después no te
ofrecemos ninguna otra opción, estás sola”. Ustedes son las que
dejan a las mujeres solas.

(Remor de veus) 

Me hablan ustedes de los anticonceptivos, para empezar lo
que me ha demostrado la Sra. Obrador, que es que la que se ha
dedicado a mirar los debates de otras comunidades autónomas
es ella, porque ha copiado directamente frases literales de sus
portavoces en otras comunidades autónomas...

(Cridòria, remor de veus i alguns aplaudiments)

Sí, sí, me menciona que ponemos una red alternativa,
cuando lo que yo propongo es una red de servicios públicos
dentro de la administración pública. Creo que, Sra. Obrador,
léase lo que presentamos aquí, no se limite a copiar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyors diputats, tots, sí.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

(...) otras comunidades autónomas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats tots. Senyors diputats! Continuï.

LA SRA.  BAUZÁ I ALONSO:

Me hablan de la desfinanciación de los anticonceptivos.
Mire, en España se financian 23 anticonceptivos orales,
pregunten a lo mejor al Sr. Thomàs, pregúntenle al Sr. Thomàs
por qué un informe científico de esta comunidad autónoma, El
Comprimido, aquel que siempre han defendido tanto,
cuestionaba cómo en su momento el ministerio decidía financiar
unos anticonceptivos que en toda Europa se estaban retirando
por los riesgos que tenían para la salud de las mujeres. Sí, Sr.
Thomàs!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Ésta es su política a favor de las mujeres, que a ustedes les
da igual, con tal de vender su libro y hacer su eslogan, les da
igual lo que les pase a las mujeres! Esto es lo que ustedes
defienden a las mujeres! Sí, sí, sí... o sea que no me empiecen
a mezclar.
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Mire, creo que no hay nada que sea más social que ayudar
a una mujer que no tiene recursos a poder tomar otra decisión
que no sea la de abortar. Si ellas quieren ser madres, ¿por qué
no podemos ayudarlas? O sea yo creo que aquí, lo que es
talibán...

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

... es creer que todo el mundo decida lo que nosotros
queremos decidir. Estoy segura que muchos de los diputados
que están en su bancada opinan como yo, pero supongo que la
disciplina de partido o la necesidad de votar siempre en contra
de lo que dice el Partido Popular les va a obligar a votar en
contra de un texto que, sinceramente, no tiene ni un solo motivo
que les justifique su voto en contra.

Explíquenle ustedes a las mujeres que no tienen
posibilidades de poder ser madres ¿por qué la izquierda de esta
comunidad autónoma está en contra de darles opciones? ¿Por
qué? ¿Por qué están en contra de darles opciones?

(Remor de veus i petita cridòria)

¿Por qué la única salida que les ofrecen es la de abortar?

Bueno, creo que en estos casos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, la volen deixar intervenir.

LA SRA.  BAUZÁ I ALONSO:

...como en tantos otros, sus miras son tan cortas que no les
dejan ver más allá.

Bueno, muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Conxa Obrador del Grup Parlamentari
Socialista, cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies. Han demanat a una dona embarassada què
necessita per dur endavant el seu embaràs, a una dona que no té
recursos, què li demanaria? Li demanaria una plaça d’una
escoleta infantil, li demanaria poder arribar a final de mes,
poder tenir ajudes per poder comprar menjar, li demanaria una
plaça per dur tal vegada un familiar a una residència i ella poder
sortir a fer feina, li demanaria que tenguessin cura de la política
d’ocupació i que donassin recursos i treball a aquestes dones
que no poden accedir a una feina, li demanaria ajudes per a les
beques de menjador perquè aquests nins que té aquesta dona
poguessin quedar a dinar a l’escola i ella poder anar a fer feina,
li demanaria moltes coses que vostès no són capaços de donar,
que vostès lleven dels recursos públics. Això és el que
demanarien aquestes dones. 

No vengui aquí a dir que aquesta llei donarà recursos i
suports a les dones que tenen necessitats econòmiques perquè
no és veritat. L’únic que volen vostès és incidir damunt aquesta
dona, pressionar aquesta dona perquè continuï amb el seu
embaràs amb una promesa que no existeix, vostès han retallat
el 94% destinat a la formació i foment de l’ocupació femenina.
Aquesta és la demostració del seu interès, de l’interès que tenen
vostès a donar suport a les dones, 94% manco del que hi havia
en formació i foment de l’ocupació femenina.

Evidentment, que m’he mirat el que fan les altres comunitats
que ja tenen aquesta llei aprovada. Sap què fan les altres
comunitats? Sap què fa La Rioja, Castella-Lleó, Madrid,
Galícia, València? Posar un telèfon, un telèfon que anuncien a
la pàgina web institucional de cada comunitat, és el que han fet.
No han posat ni un recurs, ni un recurs perquè aquestes dones
puguin sortir endavant. Tenen un telèfon gestionat per la Red
Madre -per la Red Madre-, una associació antiavortista,
clarament antiavortista, que l’única funció que té és posar
pressió damunt aquesta dona perquè no avorti, perquè no avorti.

Red Madre, Hijas de la Caridad, Sagrado Corazón, aquestes
són les entitats que actuen sobre la voluntat de la dona. A
Galícia Red Madre, Hijas de María, Sagrado Corazón que reben
subvencions per gestionar els programes sobre aquestes dones.

(Remor de veus)

Aquest és el model que vostès volen impulsar amb aquesta
llei.

Les dones ja tenen informació dels recursos que hi ha, dels
pocs recursos que hi ha en aquesta comunitat, a l’Estat i als
ajuntaments, se’n van a ca seva a reflexionar i se’n duen els
recursos, des del seu centre d’atenció primària o des dels serveis
socials municipals. Saben perfectament el que tenen per poder
tirar endavant la seva maternitat si és que així ho han decidit.

I vostès duen aquí aquesta xarxa de suport a les dones
embarassades, sap què han fet a València? A València volien
aquesta llei que vostès han copiat també de les altres
comunitats, com la de València, volia puntuar a les escoles
públiques que el no nascut puntuàs per adjudicar una plaça
escolar, perquè les dones embarassades poguessin dir “no puc
avortar perquè no puntuarà a l’hora de tenir plaça”...

(Remor de veus)

... i per això varen posar... no, no, és que és molt important
aquest punt perquè és la concepció, és la concepció que té el
Partit Popular sobre la maternitat. I són les...

(Remor de veus)

No, no, i justifiquen i justifiquen, això de puntuar un no
nascut perquè les dones retinguin un embaràs que tal vegada no
desitjarien. Això són arguments, són camins que són immorals,
Sra. Bauzá, immorals.
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Miri, nosaltres defensam i defensarem la llibertat, la igualtat,
la dignitat i el dret de les dones...

(Remor de veus)

Nosaltres treballam per protegir els drets d’aquestes dones
i també per protegir la maternitat i la família, però no amb les
condicions que vol el Partit Popular, no amb una pressió que
l’únic que cerca és que la dona embarassada no tengui més
opció que la de continuar amb un embaràs sense suport d’uns
recursos públics i d’uns recursos socials que el Partit Popular
s’està carregant.

Per tant, siguin coherents i no siguin immorals. Vostès el
que volen és que les dones no puguin elegir lliurement la seva
maternitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago pel Grup Parlamentari
MÉS, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Miri, vostès no poden dir que aquesta és
una llei que va contra la decisió d’una dona de poder prendre la
decisió voluntària i lliure d’avortar perquè hi ha una resolució
d’Europa que ho impedeix i ho disfressen de la manera que
vostès poden.

Mirin, nosaltres, veurem sobre tot el que vostè ha dit, el
temps ens donarà la raó, veurem aquesta xarxa, aquest article 11
que diu que es crearà aquesta xarxa de suport a les entitats que
van en el sentit d’aquesta llei a qui donen suport, ho sabrem; si
són entitats pro-vida, si són entitats feministes que sempre han
defensat el dret a decidir sigui quin sigui aquest dret, ho sabrem,
el temps donarà la raó, ho sabrem a qui la dóna.

Despeses supèrflues, miri, podeu fer crítiques que no vàrem
fer el suficient, però vàrem passar de 0 a 12.000 persones
dependents valorades i amb ajudes o residències, més de 600
places residencials de discapacitats noves, vostès zero; més de
600 places per a persones majors, vostès, zero.

(Remor de veus)

No..., contest a la Sra. Bauzá.

Això, era insuficient? Sí, però vostès, zero! Vostès encara no
han arribat als 10.000 que nosaltres vàrem deixar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostè, s’ha escoltat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...quan ho ha defensat la primera vegada? Ens demana que
aprovem una llei i ens diu que a través d’aquesta llei ens remet
a un pla nacional de protecció a la maternitat, ens diu que el pla
nacional donarà prestacions econòmiques a les dones, donarà
suport. Posem-ho en aquesta llei, no depenguem d’un pla
nacional, posem-ho en aquesta llei. 

Nosaltres, no es preocupi, totes les modificacions que facem
en aquesta proposició de llei aniran en aquest sentit de donar
suport a la maternitat. Una dona que vulgui ser mare ha de tenir
tot el nostre suport, farem totes les esmenes, en retirarem moltes
d’aquestes i en donarem en aquest sentit. Veurem si vostès les
voten, veurem si realment les voten.

Miri, Sra. Bauzá, nosaltres mai, que quedi clar, mai no
donaríem suport a una llei que digués que promovem
l’avortament, mai, mai. Vostès donen suport a una llei que diu
que promourà l’adopció per a situacions socioeconòmiques!
Això és el que avui estam votant aquí! Nosaltres mai no
votaríem una llei que digui que s’ha de promoure un
avortament. Sempre hem defensat la lliure elecció, la lliure
responsabilitat, això és el que hem defensat; però vostès avui
defensaran això, promoure l’adopció per a situacions
socioeconòmiques, això són els anys 40, això són els anys de la
postguerra! Què estan defensant aquí?

(Remor de veus)

Què estan defensant aquí? Sí, sí, estan defensant això, ho
posa aquesta proposició, llegeixin-la. Volen que els digui el
punt, que vostès diuen que no hem llegit? El punt 4.e), ho posa
directament: “la promoció d’adopció i acolliment com a
alternatives eficaces per permetre la dona gestant seguir
endavant amb l’embaràs en situacions socioeconòmiques
vulnerables”. Estan avui dient això? Això ha de desaparèixer!
Això ha de desaparèixer quan comenci a evolucionar o quan es
desenvolupi aquesta llei. 

Vostè, Sra. Bauzá, ens diu que hem de protegir les dones del
mercat laboral que és molt cruel i sí, però les lleis laborals
prohibeixen la discriminació per maternitat; però, vostè creu que
la reforma laboral del PP que permet canvis territorials als
treballadors, contractes d’una setmana, contractes de pràctiques
eterns defensa la dona embarassada? No, per a res.

Com defensar això? Com pot defensar no l’embaràs, la
maternitat, com pot defensar la maternitat una llei que diu que
avui fas feina aquí i d’aquí a tres mesos pots fer feina a l’altra
punta d’Espanya?  Com..., això ho posa la reforma laboral, com
pot algú tenir fills amb aquestes condicions? És la seva reforma
laboral, la que persegueix l’embaràs, la que dificulta ser mare.
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Ens diuen que les escoles s’adaptaran a les necessitats de les
joves que estiguin embarassades i a les maternitats posteriors;
amb qui, si s’han carregat tots els equips de suport a la
diversitat, no n’hi ha cap, amb quins equips? Posa aquesta
proposició de llei..., ho posa aquesta proposició que es crearà un
mini equip al centre, a la conselleria per donar suport aquestes
joves? No ho posa. És que vostès només parlen de principis,
però no hi ha ni drets, ni recursos.

No es preocupi, Sra. Bauzá, ja li ho dic, la nostra política de
maternitat i la nostra política de paternitat és des de la
responsabilitat i el desig. I no es preocupi, no es preocupi, miri,
li posaré un exemple: les parelles de l’Estat espanyol tenen 1,8
fills, el nostre grup parlamentari 2,9. Nosaltres som mares i
pares responsables i desitjam els nostres fills. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara... Sí, Sr. Thomàs?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per una alAlusió directa, deman la paraula en funció de
l’article 76.1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per què, Sr. Thomàs? Per què, en concret?

EL SR. THOMÀS I MULET:

S’ha dit una inexactitud que fa referència a la meva persona,
amb nom i llinatges.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, procedeixi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Mirin, senyores diputades i senyors diputats, El
Comprimido, revista d’ampli prestigi en aquest país, ja no
existeix, el va suprimir el Partit Popular a finals del 2011. Tots
els anticonceptius als quals vostès han retirat el finançament,
però no del mercat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, s’ha de remetre a la inexactitud.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...representen el 59%...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, s’ha de..., Sr. Thomàs, li he donat la paraula per
la inexactitud, li he donat la paraula per la inexactitud, just per
la inexactitud.

(Remor de veus) 

Sigui concret, per favor, sigui concret.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, amb tots els respectes, si escoltàs,
entendria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Escolt, escolt, no es preocupi que jo escolt, no passi gens de
pens, jo escolt.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...el 59% d’anticonceptius que els professionals sanitaris
recepten i prescriuen a les dones de la nostra comunitat, ara no
tenen finançament perquè el Partit Popular ho ha decidit. Això
és la gran inexactitud que ha dit i la mentida que ha dit la Sra.
Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, queda dit, queda dit. Passam a la votació.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Començam. Votam.

Queda aprovat per 31 vots a favor, 21 en contra i 1
abstenció.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, es prendrà en consideració la proposició de llei
debatuda.
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