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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem el plenari del dia
d’avui, i el primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple.

Preg silenci, per favor.

I.1) Pregunta RGE núm. 11035/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tesi del ministre d'Hisenda i Administracions
Públiques.

La primera pregunta és la RGE 11035/13, relativa a tesi del
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, que formula el
diputat Sr. Cosme Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té
vostè la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Conseller d’Hisenda, la
setmana passada novament donava vostè una opinió negativa de
l’actual sistema de finançament autonòmic, quan des dels
escons de l’oposició se li recriminava que no tenen vostès un
pla, clar almenys, per fer front a una realitat incontestable:
l’actual sistema està a punt de caducar i costa saber què pensa
realment aquest govern sobre el sistema futur.

És cert que vostè ha avançat alguns criteris: ha reclamat
major transparència, ha criticat el fons de suficiència, ha dit que
el nou sistema ens hauria de situar a la mitjana, que s’hauria
d’adaptar al nostre cicle econòmic, i també que plantegi una
certa ordinalitat. Com a mínim haurà de reconèixer que resulta
imprecís.

En tot cas abominen vostès d’un sistema de finançament que
ens va permetre rebre uns 500 milions d’euros més que amb el
sistema anterior, del Sr. Montoro, que va permetre que les Illes
Balears passassin d’estar 21 per sota de la mitjana en el
finançament a estar lleument per damunt d’aquesta. S’ha de
concloure, per tant, que el sistema actual és millor que
l’anterior. 

Entre els avantatges que teníem per compensar la històrica
marginació de les Illes Balears en matèria d’inversió de l’Estat
es va incloure a l’Estatut d’Autonomia la disposició transitòria
novena, que va començar a aplicar-se el 2009, quan es varen
comprometre quasi 2 milions d’euros; es va continuar el 2010,
amb uns 100 milions d’euros; i, siguin molts o siguin pocs, són
més dels que vostès han rebut o reclamat els anys 2011, 2012,
2013. En el seu compte de resultats hi trobam un zero, i duim el
mateix camí per al 2014. És més, el ministre Montoro ja ha
anunciat que no fa comptes complir amb aquesta previsió
estatutària, és a dir, ha anunciat que pensen incomplir la llei, i
vostè forma part d’un govern que dia sí, dia també, ens diu que
les lleis estan per ser complides, faltaria més.

Per tant, Sr. Conseller, què en pensa de les declaracions del
Sr. Montoro en referència a les inversions contemplades per
diferents estatuts d’autonomia, inclòs el nostre, que consideren
que no s’han de complir? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula el conseller de Pressuposts.

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

Ja anava a agafar-la abans que me la donés. Gràcies, Sr.
President.

Gràcies, Sr. Bonet. El Govern, contestant la seva pregunta,
el Govern no creu que la tesi del Govern d’Espanya respecte de
les inversions estatutàries sigui la que vostè formula a la seva
pregunta. El Govern no creu que la tesi del Govern d’Espanya
envers les inversions estatutàries sigui la que vostè formula a la
seva pregunta. Si així fora el Govern estaria en desacord amb
aquesta tesi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Bonet, i li vull dir
que afegiré 14 segons al temps que marca aquí, perquè ha estat
el que hem perdut...

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, per la seva generositat.
Bé, crec que deu ser l’únic govern afectat per aquestes paraules
del Sr. Montoro que considera que la tesi no és així. En realitat
crec que és negar la realitat. El Sr. Montoro va dir que no hi
havia doblers per complir amb les inversions estatutàries, i el
que trobam a faltar és una definició del Govern contundent
enfront d’un govern central i un ministre d’Hisenda que ens
marginen. Trob a faltar una declaració tan contundent com la
que va fer la presidenta de la Junta d’Andalusia, la Sra. Susana
Díaz: “No dudaremos en plantear acciones políticas y jurídicas
para la defensa del cumplimiento del Estatuto”.

Sr. Conseller, defensaran els interessos de les Illes Balears
i el compliment del nostre estatut...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

...polítiques i jurídiques al seu abast? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Pressuposts per tancar la
qüestió.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Sr. Bonet, clar, ara vostè al final em
formula una altra pregunta i la resposta és sí, d’acord?

Ningú no ha dit..., perquè vostè formulava la pregunta d’una
determinada manera, ningú no ha dit que les inversions
contemplades a l’Estatut no s’han d’incloure als pressupostos
generals de l’Estat, el Sr. Montoro no va dir això. Sí que va dir
el que vostè després ha dit que va dir, que és que no hi havia
diners per incloure-ho en aquests pressupostos generals.

És una obligació política i jurídica del Govern de l’Estat
complir una llei orgànica, que és el nostre Estatut d’Autonomia;
és una obligació política i jurídica. I és una obligació política i
jurídica derivada del fet que aquestes previsions s’inclouen a
una llei orgànica. Tothom ha de complir les lleis orgàniques. El
que passa és que vostè no desconeix que el Tribunal
Constitucional el juliol de 2010 va fer una interpretació
d’aquestes disposicions, i va assenyalar -ho dic perquè parlem
seriosament- va assenyalar que aquest tipus de compromisos
pressupostaris formalitzats a un estatut d’autonomia no
constitueixen un recurs que l’Estat hagi de consignar
obligatòriament als pressupostos generals de cada exercici. 

Sí que deia que s’han d’acordar aquestes inversions al si de
les comissions mixtes, i per tant, en virtut d’un principi de
lleialtat constitucional i en virtut d’un principi de compliment
dels acords que es pacten, s’ha de complir allò que es pacta a les
comissions mixtes; comissió mixta entre l’Estat i la comunitat
autònoma que, en el nostre cas, només s’ha reunit tres vegades:
una primera per constituir-se i aprovar com aprovarem el
reglament de funcionament; una segona per aprovar el
reglament de funcionament, i l’Estat va informar de les
inversions del 2008; no consta a la nostra conselleria aquest
informe. I una tercera l’any 2009 per acceptar el sistema de
finançament de comunitats autònomes.

Per tant el que farà el Govern serà, en el si de la comissió
mixta, reclamar...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

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

...políticament i jurídicament les inversions que corresponen a
la nostra comunitat autònoma. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 11045/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de teletraducció a l'Institut Balear
de la Dona.

Passam a la segona pregunta, que és la RGE núm. 11045/13,
relativa a servei de teletraducció a l’Institut Balear de la Dona,
que formula la diputada Sra. María José Bauzá i Alonso, del
Grup Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. El teletraductor es un
servicio que ofrece el Instituto Balear de la Mujer y que
garantiza telefónicamente la atención, la información y la
comunicación con las mujeres que necesitan ayuda del institut
i que desconocen los idiomas oficiales. Éste es un servicio que
funciona 24 horas los 365 días del año. 

Todo ello garantiza la atención a las mujeres tanto en
situaciones de urgencia, ya sean mujeres víctimas de un delito,
mujeres víctimas de violencia de género, etc., como la atención
diaria a los servicios especializados: las casas de acogida, los
centros de información de la mujer, servicio de asistencia
psicológica, etc.

Este servicio se presta a través de un teléfono móvil dotado
de un (...) auricular o a través de una línea de teléfono fijo con
conexión a la central de llamadas de la empresa Dualia, que es
la empresa que ha contratado el IB Dona para llevar a cabo este
servicio. 

Por todo ello, Sra. Consellera, ¿qué ventajas presenta el
servicio de teletraducción recientemente contratado por el
Instituto Balear de la Dona? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula en nom del Govern la
Sra. Consellera d’Assumptes Socials.

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

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. El
servicio de teletraducción del Institut Balear de la Dona se
vuelve a contratar el pasado mes de agosto gracias a una
negociación que se ha hecho i una revisión del contrato, que ha
permitido mantener las mismas características pero con una
gran diferencia, y es que antes costaba 5.300 euros mensuales
y ahora cuesta 1.800 euros, con lo cual se ha conseguido una
optimización de esos recursos prestando las mismas garantías y
teniendo la misma calidad.

Es un servicio que desde este gobierno, desde la conselleria
y desde el IB Dona por supuesto se considera muy importante,
porque permite la accesibilidad al propio instituto. Este servicio
tiene dos variantes, una que es el de llamadas inmediatas, que
puede prestarse las 24 horas ininterrumpidamente los 365 días
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del año en 15 idiomas; estos idiomas, que son los más presentes
dentro de nuestra comunidad autónoma, son inglés, francés,
alemán, chino, árabe, rumano, bereber, italiano, portugués, ruso,
polaco, checo, turco, indi y búlgaro. Pero además también
ofrecemos un servicio de teletraducciones entre 8 y 18 horas, de
lunes a viernes, en más de 30 idiomas, al margen de los que ya
he dicho anteriormente; éstos son japonés, persa, bambara,
suniki, noruego, sueco, finés, griego, ucraniano, tailandés,
eslovaco, wolof, lituano, fula, holandés, húngaro, eslovaco,
euskera, croata, danés, coreano, urdo, armenio, mandinca,
afgano, albanés, bosnio, georgiano, gallego. También se pueden
hacer llamadas a tres y multiconferencias. 

Resumiendo, este servicio presenta grandes ventajas, como
antes decía, como la confidencialidad, la facilidad del uso, la
portabilidad y la solución de barreras lingüísticas. Es muy
importante, como decías, porque permite la accesibilidad a
todas las mujeres o a todas las personas en nuestra comunidad
autónoma al margen de la nacionalidad que tengan y al margen
de la lengua en la que se comuniquen, así que vamos a seguir
apostando por este servicio, aunque la oposición veo que no
debe tener mucho interés porque no han parado de hablar
durante mi intervención. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 11055/13, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
infraestructures i oferta educativa a l'illa de Formentera.

Passam a la tercera pregunta, la RGE núm. 11055/13,
relativa a infraestructures i oferta educativa a l’illa de
Formentera, que formula la diputada no adscrita Sra. Margalida
Font i Aguiló. Té vostè la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Permetin-me primer saludar totes
les persones que avui són aquí del Moviment pitiús per la
radioteràpia. Vagi per a ells la meva salutació.

I ara pas a formular la pregunta. Sr. Camps, considera vostè
que les infraestructures i l’oferta educativa a l’illa de
Formentera són suficients?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la consellera
d’Educació.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. En aquests
moments entenem que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sra. Diputada? Té vostè la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, vull fer ús de la paraula i dir que estic absolutament en
desacord amb l’afirmació que ha fet ara la Sra. Camps. 

Miri, Sra. Camps, vostè coneix o hauria de conèixer que les
retallades en l’oferta educativa en formació professional,
comparativament parlant amb les legislatures anteriors, a
Formentera ha sofert un clar retrocés amb el seu govern, i forma
part d’una decisió, la seva, especialment greu tenint en compte
que només existeix un centre públic a l’illa, i que ha significat
pràcticament la desaparició de la formació professional
presencial, substituint-la per l’FP on line, sense cap mesura per
tal de palAliar o vèncer les qüestions que fan referència a la
pròpia doble insularitat que patim.

Sra. Camps, el Govern del qual vostè forma part serà
recordat com el responsable de l’eliminació dels cicles
formatius presencials que es vénen impartint a l’illa des de fa
més de 15 anys. Aquesta és la realitat que avui pateixen els
nostres estudiants, i això, utilitzant, si m’ho permet, una frase
seva, és una realitat escrita i indiscutible.

En matèria d’infraestructures, Sra. Camps, en aquests últims
plens, que l’he escoltat a vostè en contestació a les lloances i
lloes a la seva gestió per part dels diputats del grup parlamentari
que dóna suport al Govern, l’he escotada, i així queda recollit en
el Diari de Sessions, fer una relació detallada d’infraestructures
i de costos per, segons les seves pròpies paraules, corregir en
aquests moments totes les deficiències en matèria
d’infraestructures, una aposta sens dubte important per a les
illes esmentades. 

Ara que vostès estan elaborant el pressupost de la comunitat,
li deman, Sra. Consellera, i li agrairia que avui i aquí es
comprometés a incorporar una partida pressupostària suficient
per fer possible l’esperada i necessària construcció de l’escola
de Sant Ferran. Esper de la consellera la mateixa atenció que ha
tingut la resta de les illes en aquesta matèria, que permeti donar
ja una solució a una demanda que ja esdevé urgent a la nostra
illa.

Sra. Camps, no hi ha millor lloc ni ocasió que aquesta
perquè vostè anunciï aquesta partida pressupostària. Sra.
Consellera, a més li he de recordar que durant aquesta
legislatura les inversions a l’illa han estat zero en
infraestructures...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

...en oferta educativa.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per tancar la qüestió té ús de la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, en
aquests moments i per a aquest curs les infraestructures es fan
segons la planificació i l’escolarització que hi ha. En
conseqüència entenem que són suficients. Allò important,
entenem nosaltres, per donar l’educació no és que tinguem
grans infraestructures que a vegades no es poden pagar, sinó que
s’expedeixin els cursos necessaris. 

És de ver que és on line enguany la formació professional de
Formentera, però on line són les noves tecnologies, ens hem
d’adaptar a les noves tecnologies, i es poden practicar molts de
cursos amb aquestes noves tecnologies. Així i tot ja vaig
anunciar en aquesta cambra, i ho vaig dir perfectament i ho he
dit dues o tres vegades, que per a l’any que ve es realitzarà a
totes les illes una reestructuració total de la formació
professional, que és la segona gran mesura per aturar el fracàs
escolar, per reinserir les persones dins el mercat laboral, i es
farà una reestructuració adient a les necessitats laborals que
tenen aquestes illes, i també es realitzarà, tal i com vaig
comunicar, una integració de... (...) amb açò de les certificacions
de professionalitat que realitza el SOIB, les certificacions de
professionalitat amb la formació professional reglada. 

Açò són grans projectes que té aquest govern i Formentera
no quedarà aliena a tot açò a pesar de les ràtios; vostè entendrà
que Formentera té unes ràtios més petites que altres illes i també
es tindrà en compte, també es tindrà en compte la doble
insularitat, i tot en el seu moment.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 11058/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a deficiències als centres de salut.

Passam a la quarta pregunta, que és la RGE núm. 11058/13,
relativa a deficiències als centres de salut, que formula la
diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS. Té vostè la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom i benvingut el
Moviment pitiús per la radioteràpia. 

Sr. Conseller, quins són els centres de salut amb deficiències
greus en les infraestructures de la nostra comunitat autònoma?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller de
Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Santiago, des del Servei de Salut
el que s’ha fet ha estat organitzar un temps de resposta el més
curt possible per tal de palAliar aquelles deficiències o
incidències que puguin sortir a tots i cada un dels centres de
salut. El que hem fet ha estat sectoritzar aquest manteniment
perquè tenguin un hospital de referència per minvar aquest
temps de resposta, i com li puc dir, de les 3.397 incidències que
varen ser notificades, n’hem resoltes el 92%, i aquelles que
encara no estan resoltes i estan detectades hi ha un termini per
poder-les resoldre per si són problemes estructurals o per un
envelliment excessiu de cada un dels centres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, vol fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, no m’ha contestat la
pregunta. La hi puc fer amb un power point, si vol, però la
pregunta concreta és quins són els centres, quins són els centres
de salut que tenen greus deficiències en les infraestructures,
perquè a l’acta de dia 25 del 3 del 2013, concretament la
directora gerent de l’Hospital de Manacor diu que “se le notifica
que por deficiencias en la infraestructura de los centros de
salud de su área se paraliza la actividad de los mismos”, i això
és una ordre de la Direcció General de Farmàcia. La Direcció
General de Farmàcia dóna una ordre que es paralitzi l’activitat
de determinats centres de salut per les greus infraestructures. 

A continuació l’acta diu que “el resto de gerentes informa
que a ellos también les han llegado notificaciones”. Això és
una acta d’aquest any, de l’any 2013. Per tant li torn demanar
quins són aquests centres de salut que la Direcció General de
Farmàcia i Consum considera que s’han de tancar. 

És que és molt greu, perquè a més després les explicacions
que dóna el Sr. Sbert, gerent d’Atenció Primària, és que no hi ha
pressupostos, i que només s’arreglaran les petites coses perquè
no hi ha pressupostos suficients, i vostè a l’únic a què es
compromet és a hablar con los responsables. Per tant li
demanam una altra vegada quins són aquests centres de salut
que tenen aquestes deficiències i amb quins responsables ha
parlat vostè, si ha parlat amb el responsable de pressuposts per
aconseguir pressupostos, o ha parlat amb els responsables de
Farmàcia per aturar els expedients, perquè el que posa aquesta
acta, Sr. Conseller, és molt greu.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Santiago, efectivament en
aquesta acta es va posar de manifest aquest escrit per part de la
direcció general a la qual corresponen els temes de planificació,
i com li he respost a la meva primera part de la intervenció el
que s’ha fet ha estat sectoritzar dins els hospitals. 

Per tant Atenció Primària ha de tenir pressupost? No. Per
què?, perquè aquest pressupost de manteniment va contra el
pressupost dels serveis generals.

Fa referència també a l’Hospital de Manacor. Què s’ha fet?
El contracte de manteniment del mateix hospital de Manacor
està donant cobertura al manteniment dels centres de salut de la
seva àrea de referència, i per tant aquests centres de salut,
aquelles incidències, s’estan resolent en menor temps del que es
feia abans quan a Atenció Primària no estava sectoritzat aquest
tema de manteniment.

I com li he dit, de les 3.397 incidències, en tenim el 92%
resoltes, i les altres estan planificades i en vies de solució. Però
el més important és que no hi ha cap centre de salut...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, silenci.

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

...que hagi paralitzat l’assistència i la seva tasca, així que el que
estam fent és donar solució a totes i cada una d’aquestes
incidències. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 11038/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a radioteràpia a Eivissa.

Passam a la cinquena pregunta, que és la RGE núm.
11038/13, relativa a radioteràpia a Eivissa, que formula la
diputada Sra. Pilar Costa i Serra del Grup Parlamentari
Socialista. Té vostè la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, a la interpelAlació d’ara
fa dues setmanes sobre la radioteràpia a Eivissa, vàrem quedar
molt preocupants amb les seves paraules, perquè en resum allò
que vostè ens va dir és que era voluntat del Govern que hi hagi
radioteràpia a Eivissa, sempre que hi hagi disponibilitat
pressupostària. Sr. Conseller, dir això i res és el mateix. 

I miri, jo no he vengut aquí a fer-li cap retret, perquè don per
suposat que tots els que som aquí tenim la mateixa sensibilitat
per al tema. Però allò que sí li vull demanar, Sr. Conseller, és
claredat, transparència i sobretot que ens digui la veritat, la
veritat, perquè és de justícia i de respecte per als afectats. No
volem que la radioteràpia sigui la germana pobra de la sanitat
pública, perquè disponibilitat pressupostària mai no n’hi ha
suficient per a tots els serveis que són necessaris, però s’han
d’establir unes prioritats, i volem que la radioteràpia sigui una
d’aquestes prioritats.

I ara és el moment, Sr. Conseller, i sap per què és ara? Vostè
deia l’altre dia que té molt de pressing sobre aquest tema i que
abans no el tenia. Sap per què ara és el moment? Perquè està a
punt d’acabar les obres del nou hospital de Can Misses i perquè
d’aquí a 8 dies vostès aprovaran el pressupost general d’aquesta
comunitat de l’any 2014. I necessitam saber si hi ha pressupost
per a la radioteràpia a Eivissa.

Serà aquest servei, Sr. Conseller, una prioritat del Govern?
El té en el pressupost del 2014 que vostè ja ha entregat al
conseller d’Hisenda? Per damunt de tot, Sr. Conseller, per favor
digui’ns la veritat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per contestar el Sr.
Conseller de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Costa, l’important és recordar
exactament què es va dir en aquesta interpelAlació i em remet al
Diari de Sessions. Ni vull que sigui la germana pobra, ni
tampoc no són certes totes aquestes afirmacions que vostè ha
fet. Li vull recordar que vaig dir que 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. El pressupost
encara no està presentat a la cambra, ni està totalment aprovat,
encara està en vies de negociació. 
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Em aquest moment -li deia i continuu llegint- “estam
negociant les xifres del pressupost de la comunitat autònoma i
per tant, no és del tot cert i segur el pressupost en què comptarà
la Conselleria de Salut. Som molt conscients de les demandes
de l’illa d’Eivissa i per tant feim feina amb el màxim esforç
possible perquè pugui ser una realitat”.

Sra. Costa, aquestes paraules volen dir la implicació de la
conselleria per tal de tirar endavant, dins de la mesura de les
possibilitats i sent realistes i no creant titulars. L’important és
que a nosaltres ens valoraran pels fets, per allò que facem i
vostès la radioteràpia no la deixaran ni planificada ni feta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Costa, té vostè la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, vostè és qui
governa ara i vostè és qui ha de donar solucions a les demandes
que hi ha des d’Eivissa i Formentera. I una vegada més ha
reconegut aquí, llegint el Diari de Sessions de la interpelAlació,
que és l’únic que ha fet vostè, que només es posarà radioteràpia
si hi ha disponibilitat pressupostària.

Jo li dic que disponibilitat pressupostària no n’hi ha mai per
a tots les serveis necessaris i volem saber si per al Govern és
una prioritat o no, la instalAlació del servei de radioteràpia.

Sr. Conseller, vostè ens demana fe cega i fe cega a
l’església, però aquí som en el Parlament i aquí s’han de prendre
les mesures polítiques adients. Digui’ns, Sr. Conseller, el
concurs per a l’accelerador lineal quan el faran? Tenen un
projecte amb un enginyer nuclear? Tenen l’autorització del
Ministeri d’Indústria? Ha fet tot això, Sr. Conseller? Per favor,
és el màxim responsable de les Illes Balears en sanitat i Eivissa
i Formentera també som Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Per tancar la qüestió té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Costa, allò que no fa aquest
govern és tenir dos discursos, cosa que vostè no en pot
presumir. Li he llegit el Diari de Sessions per refer totes i cada
una d’aquestes paraules i que cobrin el valor davant dels
representants del servei de radioteràpia. A més li he dit, a
nosaltres ens valoraran pels fets. Vostès no ho varen fer, ni el
búnquer, ni la previsió, ni cap modificat.

Allò que li vull deixar clar és que en el projecte de modificat
que signàrem el mes de gener i que actualment està en avançat
estat d’execució, se va planificar allò que és el búnquer, uns
espais de 500 metres quadrats, una àrea de control, una àrea de
planificació, la sala d’espera, els banys i vestidors i l’espai
adient per a consultes mèdiques i d’infermeria, cosa de la qual
vostès no poden ni presumir ni plasmar a cap document que
això fos una realitat gràcies al projecte de planificació del Partit
Socialista quan governava.

Per tant, em remet al que he llegit i li he dit que és una
prioritat i sabem de la sensibilitat de la gent d’Eivissa i farem
feina en aquesta línia. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 11037/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a consells escolars.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 11037/13, relativa a
consells escolars, que formula el diputat Sr. Lluís Maicas i
Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera d’Educació, per què
reconeixen la tasca, el paper i l’autonomia dels consells escolars
i malgrat això no els tenen en compte?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Aquest govern
reconeix el paper dels consells escolars, sempre dins
l’articulació de la Llei Orgànica d’educació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sra. Consellera, vostès, ja els ho vaig dir, eliminen tot allò
que els molesta, silencien tots aquells que tenen una opinió
pròpia contrària a la seva. Només toleren l’obediència cega als
seus despropòsits.
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Els consells escolars no havien de ser una excepció en la
seva campanya de destrucció sistemàtica de tots els principis de
cohesió d’aquesta comunitat, perquè vostès no hi creuen en la
participació, ni de la societat en el govern dels interessos
comuns, ni de les famílies en els processos educatius dels seus
fills. De fet, la LOMCE anulAla el seu paper en els projectes
educatius dels centres, els limita les competències i els treu la
capacitat de decisió, convertint-los en espectadors de les seves
destrosses.

Li he de recordar que els consells escolars aprovaren
majoritàriament els projectes de centre, la qual cosa vostès han
ignorat. Tanmateix 200 pares i alumnes els han donat una lliçó
de dignitat, de resistència a l’arbitrarietat. Si vostès tenguessin
dos dits de seny, de sensibilitat o de vergonya, haurien escoltat
i rectificat. Però a vostès els és igual l’escola, els alumnes, els
pares dels alumnes i els criteris pedagògics. Han fet seva la
croada ideològica de l’extrema dreta.

Les seves actituds i els seus actes no indiquen només el seu
esforç per canviar de model educatiu o sanitari, de model social.
Revelen que estam davant una perversa i orquestrada operació
de frau. Estan buidant de contingut tant la paraula com, sobretot,
el concepte democràcia. Fan servir els instruments de l’estat de
dret per demolir els fonaments de l’estat de dret. Deixaran la
façana democràtica apuntalada davant un solar buit, potser amb
les runes de la convivència que hauran enderrocat. Finalment,
hauran creat un nou nyap polític, la dictadura democràtica, que
ve ser com la democràcia orgànica del general posada al dia.

Sra. Consellera, no els demanaré sentit comú, perquè seria
com demanar a les pedres que caminin, em limitaré a encoratjar
els pares i els consells escolars, que no defalleixin, que no
permetin provatures amb els seus fills, perquè tenen...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula per tancar.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Estic contenta
que cregui vostè en els fonaments de l’estat de dret, en l’estat
democràtic, en l’estat de les urnes i de la lliure votació.

Aquest estat de dret precisament és el que ens marca un
marc legal, aquí on tots tenim les nostres competències, i
correspon a l’administració educativa establir aquest marc
general per llei, perquè la llei la crea aquest estat de dret, i als
consells de drets, aprovar els projectes concrets de cada centre,
però sense apartar-se del marc general de la comunitat
autònoma.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 11046/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fons de seguretat pública.

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 11046/13, relativa
a fons de seguretat pública que formula el diputat Sr. Miquel
Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, hem tengut coneixement que la Conselleria
d’Administracions Públiques ha signat ja les resolucions que
determinen les assignacions econòmiques que rebran els distints
ajuntaments per tal de reforçar la seva seguretat i que provenen
del recent creat fons de seguretat públic. 

Nosaltres no tenim cap dubte que a les Illes Balears,
destinació turística de primer ordre, hem de procurar minimitzar
i reduir al màxim totes les conseqüències dels fets delictius que
puguin patir els nostres visitants. Tampoc no tenim cap dubte
que són precisament els ajuntaments, les entitats locals
possiblement més necessitades d’aportacions extraordinàries per
poder mantenir en òptim estat de funcionament tots els seus
serveis, també els de la seva pròpia policia. A més de tot això,
tampoc hi ha dubte que la realitat socioeconòmica dels
municipis exigeix avanços en l’actual sistema de coordinació
policial, que porti estabilitat i també, per suposat, millori la
prestació del servei de policia local.

Sra. Consellera, totes aquestes qüestions que jo li acab
d’esmentar entenem que justifiquen sobradament la vocació en
què ha estat creat aquest fons de seguretat pública, nosaltres ho
celebram, com no pot ser d’altra manera i aprofitam per
conèixer de quina manera i com han estat distribuïdes les ajudes
destinades precisament als municipis per part d’aquest fons
públic de seguretat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula la representant del Govern
la consellera d’Administracions Públiques.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, una de les prioritats
d’aquest govern és la seguretat de tots els nostres ciutadans.
D’aquesta manera, com vostè ha dit, des de la Conselleria
d’Administracions Públiques s’ha aprovat aquest fons de
seguretat pública, que és una nova línia d’ajudes destinada a
poder colAlaborar amb la seguretat de tots els municipis, tant
aquells més grans o que tenen més turisme, com aquells més
petits o que tenguin menys recursos.
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La quantia del fons cada any ve marcada per la Llei de
pressuposts corresponents i en aquest cas per a l’any 2013 hi ha
3 milions d’euros, que s’han distribuït entre 63 ajuntaments que
han estat els solAlicitants d’aquestes ajudes.

Quins han estat els criteris per distribuir? Es fa mitjançant
una puntuació basada en criteris objectius, però amb aquests
criteris aprofitam també per impulsar aquells valors que
consideram més importants. Per exemple, una millor qualitat en
la gestió de les plantilles de la policia local i també un
increment en la seguretat ciutadana. Quines han estat per
exemple aquestes puntuacions? Donam punts per exemple per
a aquelles accions que incrementin l’estabilitat de les plantilles,
és a dir, per l’increment de nomenament de funcionaris de
carrera. Donam punts també per aquelles actuacions que
millorin la coordinació policial, per exemple, potenciam la
signatura de convenis de colAlaboració entre municipis per
aprofitar sinèrgies i d’aquesta manera utilitzar els recursos de
forma comuna. Donam també punts per aquelles accions que
donin més qualitat als serveis de policia, per exemple
l’elaboració de plans d’actuació, la seva implantació i la seva
avaluació. També donam punts per aquelles figures noves que
han estat creades per millorar la qualitat dels serveis policials,
com és per exemple la creació del programa de policia tutor, o
per exemple l’SPAT, que és el Servei policial d’atenció al
turista. Una vegada valorats tots aquests criteris i distribuïda
l’ajuda, pot ajuntament pot utilitzar un 70% per a despeses de
personal i un 30% per a despeses d’equipaments, despeses de
vehicles o despeses de material.

És a dir, una de les prioritats d’aquest govern és potenciar la
millora de la qualitat dels serveis policials a tots els ciutadans,
colAlaborar amb els ajuntaments, estar al costat dels ajuntaments
en aquesta tasca i continuar avançant en seguretat per a la nostra
comunitat. Així ho fet aquest equip de govern i així ho
continuarà fent per millorar la seguretat de tots els ciutadans de
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula, Sr. Jerez?
Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 11048/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prevenció del consum de drogues als
centres escolars.

Passam a la vuitena pregunta, RGE núm. 11048/13, relativa
a prevenció del consum de drogues als centres escolars que
formula el diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló del Grup
Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa uns dies el president de
Projecte Home, el pare Català i vostè mateixa presentaren la
memòria de la campanya per prevenir el consum de drogues
entre els menors de les Illes Balears. En aquest sentit pensam
que és importantíssima la colAlaboració entre el Govern de les
Illes Balears i aquestes entitats, en aquest cas el Projecte Home,
que és una de les entitats sense ànim de lucre que més i millor
han fet feina per lluitar contra la drogoaddicció i els efectes
devastadors en la nostra societat.

Cal dir que també és important la formació de policies locals
que han de fer feina als centres escolars per tal de prevenir el
consum de drogues de menors a les diferents escoles de la
nostra comunitat autònoma. Els menors són un colAlectiu
vulnerable, que requereix d’una major protecció, respecte del
qual s’han d’impulsar un seguit de mesures i actuacions per
evitar que pugui caure dins aquest món.

Cal dir que les drogues no són únicament un problema de
salut pública per part de la persona que les consumeix, sinó que
suposen un grapat de problemes que afecten a l’àmbit familiar,
acadèmic, social i que poden tenir conseqüències també dins
l’àmbit jurisdiccional, conseqüències penals.

Ens agradaria, Sra. Consellera, que ens explicàs quina ha
estat la participació de l’Escola Balear d’Administracions
Públiques, de l’EBAP, i quina ha estat la seva actuació amb els
policies tutors, que són els encarregats de vetllar la seguretat
dels centres escolars, entre altres funcions, i, en definitiva, si ens
pot concretar quins han estat els resultats de la referida
campanya, per a la prevenció del consum de drogues als centres
escolars. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la darrera acció que ha
duit la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern en
matèria de campanyes, és la prevenció del consum de drogues,
com vostè deia, entre els escolars de les Illes Balears, a través
del programa de policia tutor.

El programa de policia tutor és aquella figura de policia que
voluntàriament s’especialitza a atendre els menors, els joves i es
preocupa per la seva seguretat. I gràcies a aquesta campanya, els
policies tutors, juntament amb un altre equip de professionals
amb molts d’anys d’experiència en matèria de
drogodependències, com és el projecte jove de Projecte Home
de les Illes Balears, s’ha duit a terme aquesta campanya de
prevenció.
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És una campanya que s’ha desenvolupat entre els mesos
d’abril a juny de 2013, és a dir, el darrer trimestre de l’anterior
curs escolar. I els destinataris han estat els escolars de cinquè i
sisè de primària, els escolars d’ESO i els de batxiller, tant de
centres públics com de centres concertats que s’han volgut
adherir a aquesta campanya de policia tutor.

Ha tengut tres tipus d’activitats: de formació, de xerrades, és
a dir, d’explicació i de prevenció i de vigilància policial.
Formació, en primer lloc s’ha fet formació als policies tutors,
mitjançant l’Escola Balear d’Administracions Públiques i
gràcies a la colAlaboració dels professionals de Projecte Home,
en total es varen formar en aquest sentit 63 professionals, entre
policies tutors i altres membres de policia. A continuació s’ha
fet la prevenció, és a dir, xerrades informatives a les escoles, 99
xerrades informatives, hi han participat 2.740 persones entre
alumnes i pares. I finalment accions de vigilància, accions de
vigilància al voltant de les escoles i les zones d’oci dels
escolars. D’aquesta manera s’han identificat 435 persones amb
tinència o consum de drogues; d’aquestes persones hi ha 119
casos que eren per consum, 21 casos possibles de tràfic de
drogues i 32 casos allà on hi havia menors involucrats. En
aquests supòsits s’han donar trasllat als serveis socials, s’ha
informat també els seus pares, per poder procedir als processos
de desintoxicació i s’han fet totes aquelles actuacions adients,
conforme als protocols, en funció de les actuacions que s’han
trobat. En concret, 50 ajuntaments han participat en aquesta
campanya mitjançant els diferents cossos de policia local. 

Finalment el que volem és donar les gràcies precisament a
aquests ajuntaments per la seva implicació, als policies tutors i
sobretot a Projecte Home a les Illes Balears, per la seva feina
encomiable i per l’extraordinària colAlaboració que han duit a
terme amb el Govern de les Illes Balears per millorar la qualitat
de vida dels nostres joves. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Vol fer ús de la paraula Sr. Diputat?

I.9) Pregunta RGE núm. 11053/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment de l'activitat de l'hospital
Joan March.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 11053/13, relativa
a l’increment de l’activitat de l’Hospital Joan March, que
formula la diputada Sra. Catalina Palau i Costa del Grup
Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Progressivament els fets ens van demostrant que encara que el
punt de partida hagi estat molt complicat per a la gestió sanitària
de la nostra comunitat autònoma, aquesta legislatura els governs
del Partit Popular aquí i a Madrid, han sabut fer front a les
dificultats econòmiques heretades i instaurar polítiques
innovadores de gestió que eviten despesa supèrflua, eliminen
borses d’ineficiència i aprofiten al màxim els recursos
disponibles. El repte principal era aconseguir l’equilibri entre

sostenibilitat i progrés, entre austeritat i qualitat i innovació.
Consideram que el Partit Popular a poc a poc i amb moltíssima
feina ho està aconseguint.

En l’àmbit nacional i a pesar dels sacrificis que s’han hagut
de fer per tapar un forat de 16.000 milions d’euros al Sistema
Nacional de Salut, el CIS ens diu que el 70,6% dels espanyols
opina que la sanitat pública funciona bé o molt bé i a les Illes
Balears també tenim bons exemples d’aquesta aposta per
l’eficiència i la qualitat dels serveis sanitaris públics. Un d’ells
és el nou model d’atenció sociosanitària implantat el 2013 a
l’Hospital Joan March, que ha permès ampliar la cartera de
serveis i augmentar en un 69% el nombre de pacients atesos
durant els primers nou mesos d’enguany.

Abans altres governs feien coses tan estranyes com destruir
els cinc quiròfans nous que hi havia a l’Hospital General, que
havien suposat una inversió de més de 800.000 euros i que
tenien una gran activitat quirúrgica, i regalar la seva maquinària
a ONG. Lògicament després els comptes no quadraven. Ara per
sort es fan les coses d’una altra manera. 

Sr. Conseller de Salut, quins són aquests nous serveis
sanitaris que ofereix l’Hospital Joan March? I ens agradaria
també que ens digués com valora vostè aquest increment de la
cartera de serveis d’aquest hospital. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller de
Salut.

EL CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, valoram molt
positivament l’increment d’activitat de l’hospital sociosanitari
del Joan March, com vostè bé deia s’ha incrementat un 69%
l’activitat assistencial d’aquest centre i, a més, s’ha incrementat
a tots i a cadascun dels programes que s’hi duen a terme.

Així, hem aconseguit un increment d’un 15% dels llits que
funcionen respecte dels que estaven en funcionament l’any
anterior, un 37% més d’ingressos hospitalaris i un 11% més
d’estades hospitalaris. 

A més, s’ha aconseguit oferir un increment a la cartera de
serveis en tres principals eixos: el primer és la posada en marxa
de la unitat de recuperació funcional, l’ampliació del servei de
radiologia que dóna atenció conjuntament també amb la
consulta de rehabilitació als centres de salut i unitats bàsiques
més propers, com pugui ser el de Santa. Maria i el de Sóller.

Per tant, el que vull fer aquí és agrair aquesta feina conjunta
tant de l’hospital Son Llàtzer amb l’Hospital Joan March com
de tots i cadascun dels seus professionals. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 11036/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a LOMQE.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 11036/13, relativa
a Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa, que
formula la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea del Grup
Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. La LOMQE, Sra. Consellera,
s’ha aprovat al Congrés de Diputats únicament amb el vot
favorable del Partit Popular, és la primera vegada que en
democràcia s’aprova una llei educativa que no ha tengut més
suport que el del partit que governa. Els altres partits han signat
un acord que significa que en el moment en què el PP deixi de
tenir la majoria absoluta aquesta llei serà derogada.

Per què ha passat açò, Sra. Consellera? Pensa que val la
pena posar-la en marxa amb aquesta premissa?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Consellera
d’Educació.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, miri,
nosaltres entenem que una cosa és el consens polític i una altra
molt distinta és el consens social. Gràcies.

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Diputada. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Li record que hi ha una vaga
anunciada per d’aquí a dos dies, però bé, ...

Si aquesta llei entra en vigor serà un dels errors més greus
comesos per un partit polític que té responsabilitats de govern.
Una llei educativa no es pot aprovar sense un mínim de consens
polític i social també i, evidentment, aquesta no ho té. 

En tot cas, el consens ha estat en contra; en contra s’hi han
posicionat totes les forces polítiques a l’oposició, tota la
comunitat educativa, en contra totes les associacions i
confederacions de pares i mares d’alumnes, la Conferència de
Degans de les Facultats d’Educació i Pedagogia i fins i tot el
Consell d’Estat. 

L’antiga LOE no va tenir més que un vot en contra, el del
PP. La LOMQE només n’ha tingut un a favor, el del PP. Sap per
què?, perquè suposa un atac sense precedents a l’educació
pública a Espanya i la subordina a la privada, perquè tracta
d’imposa un model educatiu elitista i segregatiu, perquè només
podran estudiar i obtindran èxit escolar aquells que tenen
doblers o els que obtenguin notes brillants, perquè el sistema de
revalides i l’acció primerenca d’itineraris juntament amb les
retallades, disminució de les beques, la pujada de taxes, tot al
seu conjunt el que permet és fer una selecció de l’alumnat, es
carrega el principi d’igualtat d’accés a l’educació i acaba
expulsant-los del sistema.

És una llei classista, sexista, recentralitzadora,
privatitzadora, no participativa i no té una memòria econòmica
creïble. No és una llei per a tothom, només és per al PP. És fruit
de l’autoritarisme, que els ha conduït a una majoria absoluta mal
entesa.

La LOMQE té un paralAlelisme clar amb la gestació del TIL
a la nostra comunitat autònoma. Són reformes sense consens i
sense recursos, és a dir, creadores de conflicte i condemnades al
fracàs. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió té la paraula la
consellera d’Educació.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, miri, Espanya
té el fracàs escolar més gros d’Europa i tot això gràcies a dues
o tres lleis, totes fetes pels seus partits, ni una del Partit Popular,
hi ha alguna cosa que falla. El que és segur és que el Partit
Popular no quedarà amb els braços creuats sense fer res. 

Vostè ralla de consens? Vostè troba que amb els vots que té
a l’àmbit d’Espanya i ha tengut fins i tot quan no governa el
Partit Popular es pot fer una llei sense que la voti el Partit
Popular i rallar de consens? No, senyores, no, açò no és
consens, açò és la dictadura que vostès ens volen fer veure que
implantam nosaltres.

(Remor de veus)

Un consens sense que també hi participi el Partit Popular no
és un consens. Aquesta llei és una llei que s’ha d’aprovar, s’ha
d’experimentar i nosaltres hi creim. 

És veritat que...

EL SR. PRESIDENT:

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

...canvia el sistema d’avaluació nacional...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

...i millora el rendiment i analitza el rendiment de l’alumnat
precisament per veure quines són les mancances i poder-lo
millorar. 

Es marquen tres batxillerats distints, es fa una innovació
absoluta a la Formació Professional que és importantíssim en
l’àmbit de país fer una reforma total de la Formació
Professional i en l’àmbit de comunitats autònomes per adaptar-
la a l’ocupació, això és fonamental i és importantíssim. Es dóna
més autoritat al professorat, se’ls considera autoritat pública. Es
distribueixen les assignatures en diverses modalitats. S’avança
fins i tot l’itinerari a tercer... a quart..., a tercer de l’ESO, es fan
moltes novetats de què segurament se’n rallarà i que mereixen
una oportunitat. Es mereix veure una llei feta pel Partit Popular
que estam segurs que triomfarà, anirà bé, el que sabem és que
les que hi hagut fins ara amb aquest consens que vostès diuen
que no hi ha estat, han estat un fracàs absolut i aquesta és la
realitat, la resta és negar-nos al que és evident.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 11039/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a medicaments a la farmàcia dels
hospitals per a malalts greus i crònics.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 11039/13, relativa
a medicaments a la farmàcia dels hospitals per a malalts greus
i crònics, que formula el Sr. Vicenç Thomàs i Mulet del Grup
Parlamentari Socialista. Té vostè la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom, fa una setmana, Sr. Conseller, que li
vàrem demanar sobre aquest nou copagament, i vostè va
respondre dues obvietats: que existeix un reial decret llei i una
resolució aprovada pel ministeri, pel PP i per vostè mateix i que
encara no es cobra, tothom ho sap; i després va fer una
afirmació: que ningú per manca de doblers no es quedaria sense
medicació. 

Per això li demanam, què pensa fer perquè tots aquests
malalts puguin rebre la medicació sense pagar?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller de Salut.

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

Com bé ha dit, això fa referència a dues qüestions, un reial
decret i una resolució del director general de Farmàcia del
Govern de l’Estat espanyol.

Per tant, el que feim és intercanviar impressions, fer arribar
els nostres suggeriments al ministeri i intentar fer feina conjunta
per tal que aquella gent que hagi d’anar a retirar un medicament
a la farmàcia hospitalària, idò, no els sigui una barrera l’efecte
econòmic i aquella gent que tengui dificultat per aplicar aquest
copagament continuï prenent els medicaments perquè pensant
en les persones l’important és prioritzar els tractaments
sanitaris.

Per tant, Sr. Thomàs, ni la setmana passada ni aquesta no
s’ha cobrat a cap pacient que ha anat a retirar la seva medicació
a les farmàcies dels diferents hospitals. El que feim és fer feina
conjunta amb el ministeri que és a qui corresponen els temes
legislatius i que els ciutadans d’aquestes illes tenguin la certesa
que el Govern aposta per aquesta priorització de tractaments.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, vostès dins el frau electoral del Partit Popular
varen incloure ja el copagament efectiu als pensionistes, però és
que vostè ara diu aquí que estan parlant... si vostè li ha donat
suport al consell interterritorial, si el Partit Popular ha votat el
reial decret, ha votat la resolució, ho ha fet tot, ho ha dit la
secretària del ministeri, ho acaba de dir la ministra, que té el seu
compromís que ho cobraran dia 1 de gener de 2014.

S’han ratificat davant Europa, i la realitat quina és?, ara
s’han dedicat a exprimir com a sangoneres als pensionistes amb
el nou copagament i ara volen donar una passa més, cobrar als
malalts de càncer, de leucèmia, d’hepatitis crònica, d’artritis -i
no passin pena que ja ampliaran la llista-, persones que pagarien
per no tenir la malaltia i per no necessitar el pagament.

A una dona, que per cert no la criden per fer la mamografia
preventiva, li aconsellen prendre Afinitor que augmenta un any
l’esperança de vida, vostès ho han posat a la resolució perquè ho
pagui, i vostè sap que això ni és bo ni ha de tenir efecte
dissuasiu.
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No he sentit que vostè hagi presentat un recurs d’alçada o un
requeriment com ho acaba de fer, ahir, la conselleria de Castella
i Lleó. Vostè només parla de bones intencions, avui parla de les
bonances del Joan March, fa un any el volia tancar.

Per tant, ningú no es quedarà sense medicaments, com ho
farà?, deixi a un costat l’opacitat i la poca transparència de la
seva conselleria i digui als malalts greus i crònics que mai no
pagaran per aquests medicaments, és molt simple.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per tancar la qüestió té la paraula el
conseller de Salut.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Thomàs, entenc que vostè...,
m’agradaria tenir-lo al meu costat per intentar trobar una
solució conjunta. Tots sabem que això gràcies a la seva actitud
no serà possible perquè es posa davant i el que fa és aplicar una
política destructiva i no una oposició constructiva. Entenc que
també li resulti complicat el fet de trobar una solució. Nosaltres
des del punt de vista del pacte i de colAlaboració amb el
ministeri i vostè enfront per intentar..., en aquests moments com
li deia no hi hagut cap malalt que hagi hagut de copagar en
aquestes illes. Nosaltres apostam per aquesta via del pacte i ens
agradaria tenir-lo al nostre costat. 

També entenc que aquella persona que no va ser capaç ni de
planificar ni de fer la radioteràpia a Eivissa i que en aquests
moments no és capaç de donar les explicacions al seu grup i
aprofita aquest doble discurs, també és difícil que sigui capaç
d’aportar una solució en aquesta qüestió. Per tant, com li dic, els
fets ens posen a cadascú al nostre lloc.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 11050/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència de la Llei de turisme en
l'activitat econòmica.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 11050/13, relativa
a incidència de la llei de turisme en activitat econòmica, que
formula la Sra. Lourdes Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari
Popular. Té vostè la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats,
el Partit Popular aprovà en poc més d’un any d’ençà que
començà a governar la nova llei turística. La realitat dels últims
anys havia demostrat que la indústria balear, encara que es
tracta d’una destinació àmpliament consolidat, es trobava en una
situació de pèrdua de competitivitat que requeria l’adopció de

mesures que afrontessin el problema de caire estructural i no
merament conjuntural. A més, el fet que durant anys el
compliment de la normativa que afectava el sector encarís
l’explotació en un escenari on els costs pujaven i els ingressos
davallaven amb una perspectiva cada cop més incerta,
desincentivava la inversió. La importància cabdal d’aquesta
activitat, reconeguda per tots, representa  aproximadament el
44% del producte interior brut i el 31% dels llocs de feina
directes a les nostres illes.

Aquest govern conscient de la necessitat d’una regulació
adaptada a les noves necessitats decidí afrontar la redacció de la
nova llei amb una perspectiva a llarg termini, amb una cultura
basada en el reconeixement del desenvolupament sostenible, la
innovació, la qualitat, la creativitat i la responsabilitat, una llei
que aposta per la innovació amb l’excelAlència per bandera.
Sense cap dubte un dels pilars l’esmentada llei és l’ordenació,
el foment i la promoció del turisme mitjançant la inversió
constant en la reconversió i la rehabilitació, imposant la
modernització permanent i el control de qualitat.

Malgrat tot això, aquesta llei va ser fortament contestada per
l’oposició que, en la seva línia habitual, ens acusà dels clàssics,
previsibles i falsos estereotips rancis que utilitzen cada cop que
es volen oposar al Partit Popular a falta de millors arguments, ja
saben, depredadors del territori, urbanisme a la carta, etc., que
deuen anar inclosos al manual de la bona esquerra. El fet és que
quinze mesos més tard de la seva aprovació ja podem fer balanç
de la Llei de turisme. 

Per això, Sr. Conseller, li fem la següent pregunta: quina
incidència té l’esmentada llei en l’activitat turística balear?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada, pues un año
y tres meses después de la aprobación de la Ley 8/2012 el
pasado año algunos de los resultados son los siguientes: se han
presentado más de 170 proyectos de reforma y mejora en
importantes establecimientos turísticos de alojamiento con una
previsión de inversión en el período 2013-2014 de más de 200
millones de euros y una generación de más de 3.500 puestos de
trabajo; se han dado de alta a lo largo de este año y tres meses
4.000 viviendas en un año.
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Hay que tener en cuenta que desde el año 1984 hasta el 2012
se dieron de alta en las islas aproximadamente 5.500 viviendas,
evidentemente el porcentaje es brutal, en un solo año han sido
4.000 y todo esto ha sido gracias a la clarificación, facilitación
de trámites y ampliación de supuestos y tipologías de las
viviendas susceptibles de alquiler. Estas 4.000 viviendas en un
solo año pueden suponer unas 35.000 plazas vacacionales y
aproximadamente unos 12 millones y medio de nuevas
pernoctaciones. Con ello se prevé la creación aproximadamente
de unos 500 puestos de trabajo indirectos. 

En tercer lugar, en lo que a establecimientos turísticos se
refiere, actualmente se han tramitado más de 200 aumentos de
categoría desde la aprobación de la ley, con la considerable
mejora de dichos establecimientos de alojamiento. La mayoría
de estos establecimientos aumentan de tres a cuatro estrellas o
de cuatro estrellas a cuatro superior.

Como saben el aumento de categoría de los hoteles también
aumenta la ratio de trabajadores, hay una tabla publicada por la
Federación Hotelera de Mallorca en la que se establece que en
los hoteles de tres estrellas hay un trabajador por cada 7,9
clientes y en los de cuatro hay un trabajador por cada 5,8
clientes. Ello supone que el aumento de categoría de estos
establecimientos mencionados puede suponer la creación de
unos 500 nuevos puestos de trabajo y una inversión aproximada
de 50 millones de euros.

En cuanto a turismo rural y agroturismo, en 2011
únicamente se solicitaron 4 licencias; en 2012 se solicitaron 21,
y en lo que va de año de 2013 se han solicitado otras 21.

En lo relativo al Consorcio de la Bolsa de Plazas, dada la
poca efectividad hay que tener en cuenta que en 2011
únicamente se regularon 108 plazas en un año, 108 plazas,
nosotros flexibilizamos las condiciones de pago, se ampliaron
hasta 2015 las posibilidades de pago lo que ha permitido que se
hayan regularizado a día de hoy 3.579 plazas, lo que supondrá
unos ingresos para la comunidad autónoma de 16.310.000
euros. Todo ello revertirá en las zonas turísticas maduras y se
generarán unos 400 nuevos puestos de trabajo.

Desde la aprobación de la ley, para terminar, el número de
afiliados a la Seguridad Social (...) mencionados también ha
aumentado tanto en julio como en agosto. Hay que tener en
cuenta...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

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

... siempre que no se ha consumido ni un solo metro cuadrado
de nuevo suelo.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 11051/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes de la Política
Agrària Comunitària (PAC) 2013.

Passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 11051/13, relativa
a ajudes de la política agrària comuna PAC 2013, que formula
la Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana del Grup Parlamentari
Popular. Té vostè la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
una bona gestió dels recursos públiques implica tramitar de
manera ràpida sense excuses el pagament d’aquelles quantitats
que l’Administració es compromet a abonar a les entitats i als
particulars que en són beneficiaris.

El sector agrícola ramader de Balears a més de quedar
desemparat amb l’anterior govern del pacte, que no oblidem que
va suprimir la Conselleria d’Agricultura, va patir la demora de
fins a cinc anys en el cobrament de les ajudes que li
corresponien, o sigui, plans Proagro, Proalfa, FEDER i
desenvolupament rural que afectaven cereals, primes ramaderes,
cítrics i olivar, però no varen quedar satisfets amb el fet de no
pagar, amb centenars d’expedients sense tramitar, sinó que a
més varen tenir la barra de presentar una proposició no de llei
a la Comissió d’Economia amb la qual es varen atrevir a exigir
un calendari de pagaments per al sector primari.

Lògicament, ja se’ls va dir que no podien reclamar tot el que
ells no havien fet en deutes, factures, incompliments i una
tresoreria de la comunitat que varen deixar sense un euro.

La gran diferència entre el Partit Popular i aquell govern del
pacte, que va caure per si sol i, a més, els ciutadans el varen
situar a l’oposició, consisteix que l’actual govern està al dia de
pagaments. El Govern del Partit Popular paga totes les
quantitats que aprova i, a més, s’ha posat al dia en la liquidació
de les ajudes que va deixar sense abonar l’anterior govern al
sector agrícola ramader que en conjunt pujava a més de 50
milions d’euros.

Per tant, Sr. Conseller, quina gestió ha duit a terme el
Govern perquè els 100.000 agricultors i ramaders de Balears
cobrin aquest mes 11,5 milions d’euros d’ajudes de la PAC
d’enguany?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el passat dia 16
d’octubre d’ara el FOGAIBA, el Fons de Garantia Agrària de
les Illes Balears, que és l’entitat que gestiona totes les ajudes
destinades al sector primari, va fer efectiu el pagament
d’11.655.009 euros corresponents al 50% de les ajudes que cada
any arriben a aquesta comunitat. Se solen pagar la majoria abans
de dia 31 desembre, enguany per mor de circumstàncies
excepcionals una altra vegada ens han deixat que facem una
bestreta a partir de dia 16 d’octubre.

Aquest pagament ha estat sempre una prioritat per a aquesta
conselleria, com ho ha estat, com bé ha dit vostè, el posar-nos
al dia en el pagament de les ajudes a tots els pagesos, que
moltíssimes línies i molta quantitat hi havia pendent de
pagament quan vàrem arribar.

Aquesta, com dic, és la prioritat que nosaltres vàrem assumir
i hem de dir, amb orgull, que som sempre, pràcticament, la
primera comunitat a Espanya, o dins les dues o tres primeres,
que pagam als nostres pagesos. Això és importantíssim perquè,
com bé ha dit vostè també, afecta a 7.114 beneficiaris, enguany
afecta a més que l’any passat perquè hem pogut ficar també les
ajudes que vénen destinades als fruits secs, als ametllers i als
garrovers, perquè l’any passat només hi vàrem poder ficar 5.359
beneficiaris. 

Tot això ha estat per mor que hem fet una reorganització
dins el sistema de treball al FOGAIBA, una reorganització que
comença per revisar els expedients, lògicament; coordinar
internament les accions de gestió, i donar-li prioritat, com dic,
a fer arribar els doblers aviat als pagesos. Per què es fa això?,
perquè generalment a finals d’any arriben els pagaments de
préstecs, ara estam en època de començar a comprar adobs,
començar a comprar inputs per poder fer les produccions i dur-
los així com toca. Per tant, és importantíssim avançar-los-ho. En
aquells moments també, a més, per desgràcia enguany tenim
que no ens ha plogut com toca i això fa que els pagesos hagin
d’estirar encara més de la butxaca. S’ha repartit així com toca
per totes les Illes, tal com toca amb relació a les solAlicituds
fetes i hem de dir o recordar que, si no hi ha res de nou a finals
d’any pagarem la resta del 50% de les ajudes que hi ha
pendents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 11052/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Ferrer i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adjudicació d'un milió d'euros en obres
de millora de depuradores.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 11052/13,
relativa a adjudicació d’un milió d’euros en obres de millora de
depuradores, que formula la diputada Sra. Maria Virtudes Marí
i Ferrer del Grup Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller. Ja en els anys vuitanta aquesta comunitat
autònoma va ser capdavantera en la implantació de depuradores
per fer realitat aquell desig que no anàs ni una sola aigua a la
mar sense depurar. Després d’aquells anys de gran inversió per
part de la comunitat autònoma han vengut uns anys,
especialment l’anterior legislatura, on aquestes depuradores
s’han vist realment molt perjudicades en el seu funcionament
per una manca de manteniment i d’inversions. 

Això ha fet que en aquesta legislatura, i especialment l’any
2013, el Govern establís, no sols com a prioritat de la seva
conselleria sinó com a prioritat inversora del propi govern per
al pressupost de l’any 2013, el manteniment, la millora i el
condicionament d’aquestes depuradores conscients, i crec que
tots en les nostres ciutats o pobles hem viscut algun cas, que era
una qüestió estratègica per a la nostra comunitat, tant per la
qualitat del nostre medi ambient com per la qualitat de vida dels
nostres ciutadans i també, també, per la nostra imatge turística,
fer un esforç en un moment on fer esforços pressupostaris
d’inversió és tan difícil, i crec que aquesta cambra i els
ciutadans en són conscients  -deia-, va fixar el seu govern i la
seva conselleria aquesta prioritat en matèria d’inversió en
depuradores. 

Hem vist al llarg de l’any diferents projectes i avui ja veim
adjudicacions concretes d’inversions en municipis concrets amb
depuradores concretes que jo crec que duen la tranquilAlitat a
molts de veïns i, per suposat, suposen una millora important en
la qualitat del nostre medi ambient. Avui, no és objecte de la
pregunta, però crec que sí que és una bona notícia, s’anuncia
que abans de finals d’any s’invertiran uns nous 5,5 milions, que
s’afegeixen als quasi 1.100.000 dels que parlam amb objecte
d’aquesta pregunta. Per tant, Sr. Conseller, a part de reiterar-li
la nostra coincidència en l’establiment d’aquesta prioritat de
Govern per a l’any 2013, li demanam que exposi a la cambra i
que doni a conèixer als ciutadans quines són les inversions que
tenim previstes en depuradores per a la resta de l’any 2013 i que
algunes d’elles, com ens exposarà, ja estan adjudicades. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, voldria
començar recordant que ABAQUA, l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, gestiona 80 depuradores
arreu de tot l’arxipèlag balear, 56 a Mallorca, 12 a Menorca, 11
a Eivissa i 1 a Formentera. I a més, també gestionam 180
estacions de bombament d’aigües residuals, 99 a Mallorca, 52
a Menorca, 23 a Eivissa i 6 a Formentera. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 102 / 22 d'octubre del 2013 4393

 

Al començament d’aquesta legislatura ens vàrem trobar amb
unes instalAlacions deficitàries, molt deficitàries. Jo he dit en
reiterades ocasions en aquesta cambra que quan nosaltres vàrem
entrar vàrem fer una revisió de totes les instalAlacions que
teníem i ens trobàrem amb moltes peces de depuradores, filtres,
tamisos, etc., que feia dos anys que estaven espanyats i ningú no
els havia canviat i ningú, fins i tot, pareixia que no se n’havia
temut.

Estam totalment d’acord que la importància de tenir en
bones condicions tot el sistema de depuració és fonamental, és
fonamental per al medi ambient, sense cap dubte ni un, però
també per les repercussions que té dins la indústria turística,
dins la indústria hotelera i també, per què no dir-ho?, per les
repercussions que té en tot els ciutadans de les nostres illes,
perquè al cap i a la fi som els que també ho patiríem a diari si no
el tenguéssim en bones condicions.

Això sembla que no ha estat prioritari durant una sèrie
d’anys, sembla que només ens recordam de santa Bàrbara quan
plou i ens du a una situació, en alguns casos, de, fins i tot,
gravetat extrema, fins i tot tots sabem que durant els estius hi ha
platges a les quals de tant en tant s’ha d’aturar poder-hi entrar
per mor d’aquells problemes.

Per tant, aquest govern ja des que vàrem entrar vàrem tenir
clar que era prioritari, absolutament prioritari, donar un bon
servei en depuració d’aigües, igual que també un bon servei en
el proveïment d’aigua potable. En aquest cas, per primera
vegada, des de fa ja moltíssims anys, de quan Balears realment
era capdavantera en aquests aspectes, el Govern ha posat unes
inversions d’un valor de 15 milions d’euros per fer inversions
en depuració. Dins aquest volum de 15 milions ens trobam totes
aquestes petites inversions en estacions de bombeig, en sistemes
de bombeig i en manteniment de depuradores que es fan arreu
de tota Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ho dic perquè
també l’aspecte territorial és important. Nosaltres el que hem fet
ha estat identificar per grau quines són les que estan en pitjor
situació i sempre les que estan a nivell 1, que deim nosaltres,
pitjor situació, son les primeres que emprenem. Esper i desig
que l’any que ve puguem fer inversions de cara a deixar molt
millor les depuradores de com les trobàrem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.15) Pregunta RGE núm. 11047/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Comitè de
desenvolupament de rutes de l'aeroport de Palma de
Mallorca.

Passam a la quinzena pregunta, RGE núm. 11047/13,
relativa a Comitè de Desenvolupament de Rutes de l’Aeroport
de Palma de Mallorca, que formula el diputat Sr. Carlos Luis
Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té vostè la
paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Tras los años en blanco de la pasada
legislatura en mejoras de conectividad aérea donde los
responsables estatales, autonómicos e insulares no hicieron nada
para mejorarla con una total pasividad, inactividad, sin objetivos
y nula reivindicación, salvo parchear con costosas subvenciones
a compañías privadas que incluso llevaron al descenso de
pasajeros de nuestros aeropuertos. Algunos de estos
responsables ahora, en esta cámara, intentando dar incluso
lecciones al respecto. 

En cambio, este govern desde el primer momento trabaja
desde diversas líneas sin mermar recursos públicos en mejorar
nuestra conectividad aérea teniendo, a diferencia del anterior
govern, un plan concreto en todo lo relativo a nuestro transporte
aéreo trabajando intensamente para desarrollarlo. 

Una de estas líneas ha sido constituir precursoramente a
nivel nacional los comités de desarrollo de rutas de cada
aeropuerto insular, siendo éstos una herramienta para sumar los
esfuerzos de las administraciones y del sector desde la doble
perspectiva aeroportuaria y turística con el fin de fomentar cada
aeropuerto insular y el destino de forma conjunta, nunca hecho
anteriormente, además de integrarlos en la Mesa del Transporte
Aéreo para mejor coordinación. En sus respectivas primeras
reuniones acordaron, entre otras cosas, crear la comisión técnica
de cada comité, éstas han procedido a elaborar los respectivos
planes bianuales años 2013-2014. Así, el pasado mes de febrero
cada comité aprobó su respectivo plan bianual siendo la primera
vez que se cuenta con un plan concreto preestablecido de unos
objetivos, tratando las rutas desde la vertiente turística y de
conectividad, propiamente dicha aérea.

Continuando con este gran trabajo, el pasado 3 de octubre
volvió a reunirse en este caso el Comité de Desarrollo de Rutas
del Aeropuerto de Palma de Mallorca, como previsiblemente
más adelante lo harán los del aeropuerto de Ibiza y de Menorca.
Por ello, Sr. Conseller de Turismo y de Deportes, le formulo la
siguiente pregunta, ¿podría explicar la última reunión del
Comité de Desarrollo de Rutas del Aeropuerto de Palma de
Mallorca que ha tenido lugar recientemente?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. La reunión
tuvo cuatro puntos a destacar, en primer lugar, se analizó la
situación del tráfico aéreo en temporada alta; se trató el tema de
los récords batidos por el aeropuerto de Palma, por primera vez
se han superado los 3,5 millones de pasajeros en un mes que
lógicamente fue en el pasado mes de agosto, también mejoraron
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considerablemente los meses de mayo y de junio, en julio hubo
una bajada del 1%, pero fue debido a que medio fin de semana...
o sea, teníamos medio fin de semana menos que el julio del año
pasado y eso, lógicamente, ha repercutido en el número de
pasajeros.

En lo que a mercado nacional se refiere se ha producido un
descenso en la llegada de pasajeros nacionales, cifrado en
527.000 personas en lo que va de año, que sin embargo se ha
visto compensado por el aumento de 599.000 pasajeros
procedentes de Alemania, Reino Unido, Suiza, Suecia y
Noruega. El incremento de estos mercados tiene mucho que ver
con las campañas realizadas por el comité de rutas dentro de la
estrategia fijada por los planes bienales, que luego
comentaremos.

Se analizaron las previsiones para la temporada baja, en su
punto número dos. Se explicó que la subida del tráfico
internacional, en un 8%, compensará la bajada del nacional, en
torno al 18%, la explicación es sencilla, el tráfico aéreo está
constituido en un 80% por turismo o por pasajero extranjero y
sólo un 20% por el nacional. 

En tercer lugar, se dio cuenta de las actividades de la
comisión técnica para incentivar el tráfico aéreo, que fueron las
siguientes, el comité ha mantenido nueve reuniones con ocho
agentes turísticos, se ha contactado con 16 compañías aéreas en
la conferencia, Slots IATA de la feria Routes Europa por parte
de AENA. Y por parte de la ATB se han llevado a cabo un total
de 89 acciones de promoción del destino Mallorca y Palma de
Mallorca, así como acciones de promoción de producto de
costa, de naturaleza, urbano, gastronómico y ocio en diferentes
mercados y se han realizado las campañas de Co-marketing y
Co-branding.

Para compensar la caída del mercado nacional se están
celebrando precisamente esta semana unos roadshows en
distintas ciudades españolas, como son Málaga, Barcelona,
Madrid, Valencia y Bilbao, de las que hablaré en otra ocasión.

Y por último se propuso la actualización del plan bienal,
incluyéndose nuevas actuaciones como estos roadshows y
también la captación de vuelos para el mercado de cruceros por
lo que se ha propuesto la creación de un grupo de trabajo
conjuntamente con la autoridad portuaria.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.16) Pregunta RGE núm. 11049/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a guia de comerç electrònic.

Passam a la setzena pregunta, RGE núm. 11049/13, relativa
a guia de comerç electrònic, que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari Popular.
Té vostè la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Indubtablement les possibilitats que ens proporciona internet i
la xarxa són en general absolutament multiplicadores, no es
tracta ja ni tan sols de tenir presència a internet sinó que el que
hem de fer és posicionar i emprar una eina a l’abast dels
comerços per poder així multiplicar les seves vendes obrint-se
a un mercat global.

Si bé és cert que els ciutadans de les Illes Balears som els
que més compram a la xarxa, bé sigui per la insularitat perquè
ens hem de desplaçar i els viatges són un dels serveis que més
compram a la xarxa, també és cert que els nostres comerços i les
nostres pimes són de les que menys venen a internet i per això
el Govern encerta en posar a l’abast dels comerços una guia per
crear una tenda on line. 

Evidentment, tots, cada vegada més, utilitzam la xarxa per
a infinitat de compres, sobretot de productes que ja coneixem i
que en ocasions ens estalvia temps i també doblers perquè els
costs de comercialització són, evidentment, menors. Els
comerços, les pimes i els emprenedors s’han d’adaptar als
canvis que ofereixen les noves tecnologies i perdre la por
d’utilitzar aquestes eines cada vegada més demandades pels
consumidors. Els emprenedors més joves pràcticament ja no
pensen en projectes que no siguin amb un suport electrònic, i
aquesta serà una tendència cada vegada major. 

Per poder muntar un negoci on line s’han de tenir en compte
molts de factors com quina és la tecnologia que millor s’adapta
al negoci o quin és el sistema de pagament a emprar, els serveis
de missatgeria, el màrqueting on line, o, per exemple, molts
aspectes legals que tenen a veure amb el comerç electrònic. 

En aquest sentit volem donar l’enhorabona al Govern per
posicionar-se al costat, una vegada més, de les empreses, les
pimes, els comerços i els emprenedors, actuant de nou com un
govern facilitador i que ajuda a les nostres empreses.

Sr. Conseller, sortirem de la crisi sense l’oposició, una
oposició del no a tot, un exemple lamentable de manera de fer
política. Per tant, volíem conèixer, Sr. Conseller d’Economia i
Competitivitat, quin és l’objectiu de la guia de comerç
electrònic que va presentar juntament amb el director general
d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Economia. 

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

Sr. Presidente. Sr. Diputado. La guía Comercio Electrónico
en Baleares, cómo montar una tienda on line, está destinada
directamente a los sectores que usted ha anunciado,
emprendedores, comercio, pequeña y mediana empresa, con la
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única ¿eh?, con la única intención de facilitar una herramienta
para incorporar las nuevas tecnologías en un negocio ya
existente o para que aquellos emprendedores que quieran
montar un nuevo proyecto empresarial tenga, si es internet su
camino, una guía para poder desarrollarlo. 

Usted lo ha mencionado, los hábitos de consumo están
cambiando. Hoy en día el 40% de los ciudadanos de Baleares
compran por internet, la media a nivel nacional es un 35%, pero
el problema usted lo ha detectado, sólo el 12% de nuestros
comercios, de nuestras empresas, comercializan por internet.
Esto tenemos que intentar trabajarlo para cambiar la tendencia.

El empresario, el emprendedor es conocedor de las nuevas
tecnologías y de su necesidad de incorporar en sus negocios, por
eso ponemos en marcha este proyecto que de alguna forma no
sólo desarrolla una guía sino que impulsa, ayuda y define como
montar una tienda on line. El empresario tiene que tener clara la
productividad y la productividad a través de los nuevos canales
es un elemento diferenciador, pero además no sólo para
comunicar sino para comercializar y vender sus productos.

Esta guía editada por la Fundación IBIT lo que hace es
recorrer, recorrer todos los caminos para incorporar el comercio
electrónico en un proyecto, recorrer todos los caminos para
montar una tienda on line, va desde como identificar el producto
y servicio que tienes que poner en la red hasta las medidas de
seguridad, como inscribir un dominio, las pasarelas de comercio
electrónico, como hay que llegar al consumidor, ... es decir, toda
una guía detallada de pasos para incorporar el comercio
electrónico, la tienda on line en tu proyecto. 

Mire, usted lo ha anunciado, es decir, ¿cómo tenemos que
actuar desde el Gobierno? Identificando las necesidades de
nuestros empresarios, identificando las necesidades del
emprendedor y desarrollando modelos y herramientas para que,
de alguna forma, puedan utilizarlo, podamos ayudarle y de
alguna forma mejorar nuestra productividad y nuestra
competitividad que es lo que buscamos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.17) Pregunta RGE núm. 11054/13,de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a presidència de la delegació
espanyola del Comitè de les Regions.

Passam a la dissetena pregunta, RGE núm. 11054/13,
relativa a presidència de la Delegació espanyola del Comitè de
les Regions, que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i
González del Grup Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El passat
dia 8 d’octubre per primera vegada en la nostra història el
Govern de les Illes Balears va assumir la presidència de la
Delegació espanyola del Comitè de les Regions, un mandat que
finalitzarà el mes de desembre de l’any 2014 i que estarà marcat
per una sèrie d’esdeveniments importants, com és la cimera
europea de regions amb motiu del 20è aniversari del Comitè de
les Regions, com seran les eleccions al Parlament Europeu o
com serà la posada en marxa del nou marc financer plurianual
per al període 2014-2020, un marc financer en què el Govern de
les Illes Balears està fent una intensa feina per aconseguir un
tractament diferent per a les regions insulars a les diferents
polítiques europees. Mentre uns només saben posar pals a les
rodes el Govern de les Illes Balears continua fent feina per
cercar la recuperació econòmica de les nostres illes.

Sense cap dubte aquesta presidència és una bona notícia,
tenint present que el Comitè de les Regions és l’òrgan on les
diferents colAlectivitats territorials de la Unió Europea poden
participar en el procés legislatiu i decisori europeu, amb la qual
cosa durant aquest any i mig Balear tendrà una doble
oportunitat: per una banda, coordinar tots els interessos de totes
les regions de la delegació espanyola i, per altra, reforçar el
paper de Balears i els seus problemes d’insularitat, tenint en el
president del Govern un interlocutor vàlid a nivell de totes les
institucions europees.

En aquest sentit, Sr. Vicepresident, ens agradaria que ens
pogués concretar què suposarà per a Balears aquesta presidència
de la delegació espanyola. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Vicepresident del
Govern.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Muy buenos días a todos,
señoras y señores diputados. Efectivamente, Sra. Diputada, el
Sr. Presidente asumió el pasado día 8 de octubre la jefatura de
la delegación española del Comité de las Regiones, y la va a
ostentar hasta diciembre del 2014. 

La jefatura de la delegación española supone una gran
responsabilidad, ya que le convierte en el interlocutor válido de
esta institución, y además delante de todas las regiones y
ciudades de España. El presidente asume este mandato con el
firme compromiso de defender los intereses comunes de todas
las regiones y ciudades de España. 
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Usted sabe, Sra. Diputada, que es inconcebible hablar de
Europa o hablar de la Unión Europea sin hacer referencia a su
dimensión regional, y ello sería imposible sin una institución
como el Comité de las Regiones. Durante el año 2014, como
usted bien ha comentado, la jefatura de la delegación española
tendrá la oportunidad de participar en importantes actos como
es la Cumbre europea de las regiones y ciudades. También
tendrán ocasión las elecciones al Parlamento Europeo, y es muy
importante porque se pondrá en marcha precisamente en este
año, el 2014, el marco plurianual 2014-2020. 

Es incuestionable, Sra. Diputada, que la Unión Europea es
imprescindible para asegurar el crecimiento, garantizar la
competitividad y generar empleo. La presidencia de la jefatura
de la delegación española supone un puesto en la mesa del
Comité de las Regiones; también supone tener un puesto en la
mesa del grupo del PP europeo, con lo cual el presidente va a
tener, le va a permitir una mayor visibilidad y una mayor
capacidad para representar mejor los intereses de las regiones y
de las ciudades de España ante el resto de instituciones
europeas. 

En definitiva, Sra. Diputada, el nuevo reto que asume el
presidente Bauzá al frente de la delegación española va a
suponer tener presencia en estos importantes foros europeos, en
los que va a compartir mesa con importantes personalidades del
ámbito europeo, porque están al frente de las instituciones más
representativas europeas, y esto, sin ninguna duda, será muy
beneficioso para nuestra comunidad autónoma.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

I.18) 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.

Passam a la divuitena pregunta, RGE 10238/13, ajornada a
la sessió anterior, relativa a conflicte educatiu a les Illes Balears,
que formula la diputada Sra. Francesca Lluch Armengol i
Socías, del Grup Parlamentari Popular. Té vostè la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Socialista, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Socialista, perdó.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

En primer lloc voldria que les meves primeres paraules
fossin per donar la benvinguda al Moviment pitiús de defensa
de la radioteràpia a Eivissa, que esperem que sigui una fita que
concretem aviat.

I, Sr. President, a la fi és aquí per contestar en el Parlament
de les Illes Balears, allà on ha de donar compte de les seves
polítiques. Vostè ha estat absent en un moment clau d’aquesta
legislatura, un moment en què hi ha el major conflicte educatiu
viscut en aquesta comunitat autònoma, i en un moment en què
es negocien els pressuposts generals de l’Estat i que, per tant,
són dues coses sobre les quals avui li volia plantejar preguntes.

Sr. President, fa més d’un mes que es va convocar una vaga
indefinida, que encara segueix convocada, a causa del conflicte
educatiu que vostè ha creat, una vaga indefinida que segueix
convocada i sobre la qual vostès, el Govern, no han estat
capaços d’arribar a cap solució, una vaga que va ser convocada
sota deu principis, que tenia molt a veure amb els retalls que
vostè ha fet a l’educació pública d’aquesta comunitat autònoma,
i que també té a veure amb el decret de tractament integrat de
llengües que vostè vol imposar a tota la comunitat educativa,
una aberració pedagògica sense precedents que farà augmentar
el fracàs escolar als nostres infants.

Sr. President, li vull demanar, amb el sentit comú que crec
que ha d’acompanyar qualsevol polític que vol governar, què ha
fet vostè personalment per resoldre aquest conflicte?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el president del
Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, miri, aquest
govern va adquirir un compromís clar amb tots els ciutadans de
les Illes Balears en matèria educativa i el complirà. No mirarem
cap a una altra banda i posarem en marxa tots els mecanismes
i les propostes necessaris per tal que les Illes Balears deixin de
liderar l’abandonament i el fracàs escolar, no només a Espanya
sinó també a Europa.

Aquest govern afronta aquesta etapa del trilingüisme amb la
convicció que posarà en marxa un mecanisme, un sistema, que
tendrà nins, alumnes, més preparats i més competitius. Aquest
és l’únic objectiu d’aquest govern, un govern que desitja i
espera que sigui compartit amb totes les forces polítiques avui
presents.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, té l’ús de la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, li he
demanat què ha fet vostè per resoldre aquest conflicte, no els
motius pels quals l’ha creat, que això ja ho sabem. L’ha creat la
seva mentida, Sr. President. Vostè es va presentar amb un
programa electoral que deia “consens amb el sector educatiu”;
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és una gran mentida el que vostè està fent. És una gran mentida
associar fracàs escolar o abandonament escolar al sistema
lingüístic d’aquesta comunitat autònoma. Sr. President, segueix
per mal camí.

Jo li deman: hi ha tot un sector educatiu, tots els pares i les
mares d’aquesta comunitat autònoma que estan molt preocupats,
i vostè està per fora. Vostè ha tengut jo crec que la mala idea de
reunir-se, d’anar a visitar un centre educatiu de nins amb
necessitats especials a Xile, i jo li deman per què no el visita a
les Illes Balears. Perquè vostè sap què està fent, Sr. President,
amb els seus retalls als programes de reforç?, excloure els nins
amb necessitats especials. Vostè sap què està fent amb el TIL?
Excloure aquests nins de l’educació inclusiva.

Per tant, Sr. President, el que ha de fer és dedicar-se a les
Illes Balears i agafar el bou per les banyes, i resoldre el
conflicte educatiu perquè aquella senyora és incapaç de fer-ho.

Sr. President, d’una vegada per totes...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

Sr. President, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, aquest govern
assumirà la seva responsabilitat com a força política més votada
a les Illes Balears, encara que això a vostè evidentment no
l’alegra, i canviarà un model educatiu que ha demostrat que està
fracassat i que lidera les xifres d’abandonament i fracàs escolar
a les nostres illes.

Governar, Sra. Armengol, és prendre decisions, prendre
decisions encara que tenguem sempre la política del no a tot de
l’oposició i encara que alguna no sigui compresa, entesa a curt
termini per qualque part de la societat. Però li puc assegurar que
aquest govern continuarà fent les seves reformes, absolutament
necessàries, i sobretot perquè mira al futur amb optimisme.

El que li puc assegurar és que aquest govern no ha pres ni
una sola de les seves mesures, de les seves reformes, cercant un
rèdit electoral ni tan sols valorant el seu retorn en vots, ni en
aquesta matèria ni en cap altra, i això ho sap perfectament la
nostra societat. 

Miri, Sra. Armengol, vostè i el seu partit no tenen cap
proposta de sistema educatiu. L’única proposta és dir no a tot,
sigui quina sigui la proposta...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

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

...en matèria educativa, financera, sanitària..., la que sigui. Però
no només ho sap aquesta part del Parlament, ho sap tota la
societat, no fa falta repetir-ho.

Sra. Armengol, aquest govern té un projecte i un model
educatiu, a diferència de vostès, i el complirà perquè té aquest
compromís amb la seva..., amb la ciutadania, molt diferent de
vostè, que només té un compromís, dir a tot no al que presenti
el Partit Popular. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

I.19) Pregunta RGE núm. 10518/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a maltractament a les Illes Balears mitjançant els
pressuposts generals de l'Estat.

Passam a la dinovena pregunta, RGE 10518/13, ajornada a
la sessió anterior, relativa a maltractament a les Illes Balears
mitjançant els pressupostos generals de l’Estat 2014, que
formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS. Té vostè la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. President, en primer lloc vull
donar-li la benvinguda, que a la fi, després de dos plenaris
d’absència, ve aquí a donar comptes en uns moments
especialment complicats per a les Illes Balears, atès el conflicte
educatiu i atès el maltractament que l’Estat ens continua fent.

Els dos anys dels pressuposts generals de l’Estat, les
inversions territorialitzades per a Balears, han estat els pitjors,
els pitjors els dos anys de Rajoy, dels darrers devuit anys.
Recorda com va anar l’any passat, Sr. Bauzá? Vostè va dir:
“Són uns pressuposts injusts, que maltracten les Illes Balears”,
i es varen comprometre a presentar esmenes que no varen fer,
que no varen fer. Va passar el termini i no havien presentat ni
una sola esmena.

El resultat final va ser el mateix, el mateix, a la cua. El
famós conveni...

(Remor de veus)

...aquests 90 milions que només són, si fa no fa, un 5%, com a
molt, del total que ens deu d’exercicis anteriors, d’exercicis
anteriors, no corresponents al 2013 per tant, del total que ens
deu l’Estat.
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Sr. Bauzá, què farà perquè no es torni a repetir enguany? La
meva opinió és que no farà res, que es tornarà a repetir, però
voldria saber si realment té intenció que això no es torni a
repetir i que enguany al final no siguin com els de l’any passat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Barceló. El
primer que li he de dir és que encara no sabem com quedaran
definitivament els pressuposts generals de l’Estat. Hi ha una
presentació, una proposta d’un projecte de llei dels pressuposts
generals.

El que sí li puc assegurar és que aquest govern, i jo com a
president, continuarem fent feina, on sigui i davant qui sigui, per
intentar solucionar els problemes que tenen els nostres
ciutadans, i un d’ells, precisament, és en matèria pressupostària.
He dit en anteriors ocasions que no és just, és un projecte que no
és just tenint en compte el nostre sistema de finançament, però
li puc assegurar que el fet que no sigui just no significa que
nosaltres no continuem fent feina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Barceló, té l’ús de la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies. L’any passat va fer un paperet i enguany torna a fer
-“són injustos”- un paperet. Realment o bé no fan la feina quan
toca, o bé no els fan ni punyeter cas. 

Sr. Bauzá, vostè abans ha dit que no pensa en els vots. Jo dic
que efectivament pot ser que no pensi en els vots, pot ser que
pensi únicament i exclusiva personalment en vostè. Se’n va a
Madrid, se’n va a Madrid, grans mitjans, els millors en les
retallades a l’hora d’aplicar les retallades educatives, les
retallades sanitàries, s’avancen al ministre Wert i ja comença
aquí la batalla contra la comunitat educativa..., tot per fer punts
allà, per aconseguir portades a l’ABC, a La Razón i no sé on
més. 

Aquesta és la realitat del que vostè cerca, però resultats per
als ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, zero; al
contrari, el maltractament encara és pitjor que mai. Miri que ens
ha maltractat el Govern de l’Estat sigui quin hagi estat el color
polític que hagi estat, no era difícil de superar el llistó. Bé, idò,
pitjor que mai, en tots els aspectes, no només pressuposts
generals de l’Estat, un altre dia ja tocarà parlar d’altres temes,
però els seus punts que pretén fer a Madrid ens els paguen aquí
amb el pitjor maltractament per als ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears, que són els que ho pateixen, que pateixen la
seva mala política.

Canviï això i faci que els seus diputats i senadors votin a
Madrid en contra d’aquests pressuposts si no són esmenats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Faci que votin en contra si no són esmenats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula el Sr. President del
Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Barceló, miri, li ho diré
clarament, sense cap tipus d’ambigüitat i sense mitges tintes:
aquest govern no comparteix la política pressupostària en
inversions públiques per part del Govern de l’Estat a les Illes
Balears, així de clar, i precisament per això estam fent feina.

Però li vull recordar dues coses. L’any 2011, quan el Sr.
Zapatero governava a Espanya, les inversions territorialitzades
a Balears per part de l’Estat només suposaven l’1,1%, és a dir,
211 milions menys que la mitja de l’Estat. L’any 2013, en lloc
de ser 1,1%, tenint en compte que estam en el pitjor moment en
matèria econòmica, vàrem passar a l’1,5%, de l’1,1 a l’1,5, i
record perfectament, i basta que vostès llegeixin una altra
vegada les actes en aquell moment...

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

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

...vostès en el moment va ser..., en el moment inicial, en el
projecte de llei, eren menors, i nosaltres ens vàrem comprometre
a seguir fent feina en aquesta línia, i una de les que vàrem
aconseguir, a pesar dels seus pronòstics, és que no es tendria en
compte el retorn com a conseqüència d’un compliment d’una
sentència en matèria de carreteres. Vostès varen dir que no
arribaria i varen arribar 90 milions d’euros; varen arribar, estan
compromesos i arribaran.

(Remor de veus)

Però... però vostès ja deien que no arribarien...

EL SR. PRESIDENT:

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

...i això ja està... ja està damunt la taula.

Per tant, per tant...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

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

Aquest govern... aquest govern fa una feina de cara, no fa
una feina guardant sentències ni eludint el compliment d’un
conveni unilateralment, que això és el que realment perjudica
també els ciutadans de les Illes Balears, i aquest govern, i jo
com a president, mai no juga amb hipòtesis.

Nosaltres continuarem fent feina i continuarem reclamant
allò que ens toca, però no només en matèria pressupostària i no
només per a aquest any, sinó també en matèria d’inversions i en
matèria de finançament, siguin quin sigui el moment, sigui qui
sigui que governa i sigui quina sigui la matèria pressupostària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

I.20) Pregunta RGE núm. 10538/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals del
2014 (II).

Passam..., passam a la vintena pregunta, RGE núm.
10538/13, ajornada de la sessió anterior, relativa a pressupostos
generals del 2014, que formula la diputada Sra. Francesca Lluch
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista. Té vostè
la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, deixi de
parlar en futur, és el seu tercer pressupost, que ja fa per a
aquesta comunitat autònoma, i n’hi queda un i pus, i n’hi queda
un i pus, Sr. President. El tercer pressupost del Sr. Rajoy i el
tercer pressupost Bauzá. Pitjor, impossible; pitjor, impossible.

Encara no ha entès, Sr. President, i si tengués temps
m’encantaria explicar-li-ho, o si volgués vostè parlar-ne li ho
explicaríem, com es negocia el pressupost general de l’Estat i
com es negocien les inversions estatutàries per a les Illes
Balears!

(Remor de veus)

Encara no ho ha entès! Des que vostè governa vénen zero
euros, zero, en inversions estatutàries. El pressupost general de
l’Estat...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

...el pressupost general de l’Estat, Sr. President, l’any passat, 70
euros; ens va dir, va anar per tot Espanya a dir: “Injustícia
contra les Illes Balears”. Ens vàrem quedar en 70 euros, avui
corroborat.

Enguany, que pensàvem que ja seria impossible, que fins i
tot va fer un conseller d’Hisenda per aconseguir treure pit i
aconseguir bon finançament, ens quedam en 66 euros per
habitant!, Sr. President. Castella i Lleó, també del seu partit
polític, 559 euros per habitant!, Sr. President. Això és just per
als ciutadans de les Illes Balears? M’agradaria que em
contestàs, creu just l’esforç que ens demana el Govern
d’Espanya als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Com sempre, Sra. Armengol,
vostè no m’escolta, quan li dic...

(Remor de veus i rialles)

No, em demana el que ja li he contestat, i li tornaré a
contestar que no ho consider just, i aquest govern no comparteix
els pressuposts i no comparteix la política en inversions
públiques per part del Govern de l’Estat a les Illes Balears. Li
ho repetiré en anglès, si és necessari.

I també li diré, Sra. Armengol, que continuarem fent feina.
I no ens doni lliçons de com es negocia cap pressupost, sobretot
vostè. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.
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Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Crec que vostè no ens entén. Que
vostè digui que és just o no és just no és suficient. Vostè durant
l’estiu havia de negociar els pressuposts generals de l’Estat. Ens
agradaria saber què ha fet, perquè no ha aconseguit
absolutament res. 

El pressupost general de l’Estat ja estat aprovat, el projecte,
per Consell de Ministres. Ara estam en fase legislativa. Aquest
divendres, Sr. President, acaba el període d’esmenes que poden
fer els grups parlamentaris. Ens podria explicar quines ha fet el
Grup Parlamentari Popular per millorar les inversions de les
Illes Balears?

Jo li puc explicar les que vol fer, les que farà el Partit
Socialista. Li he demanat un reunió per parlar-ne i fer un front
comú. Li he de demanat diàleg per lluitar junts per allò que és
just per a les Illes Balears. Vostè no n’ha volgut parlar. Jo ara li
deman: quines esmenes faran els seus diputats i senadors als
pressuposts generals de l’Estat? Votaran a favor o no d’aquest
pressupost general que és injust? 

Perquè, miri, li he sentit una cosa molt graciosa aquests dies
en la seva absència, en el seu periple per les Amèriques. Ens
han dit que vostè se n’anava a obrir les portes dels ministeris de
Xile, de l’Uruguai, de l’Argentina, per als empresaris de les
Illes Balears, i jo he pensat: “pobres empresaris; si aquest és el
mateix que en teoria havia d’obrir les portes dels ministeris
d’Espanya per a les inversions dels ciutadans de les Illes
Balears, estam ben arreglats”; perquè vostè, Sr. President, ens
està enfonsant. Ens ha posat a la cua d’Espanya pels seus
interessos particulars. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, és molt curiós
com vostè diu coses...

(Continuen els aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

...que no són i com no diu el que és. Sra. Armengol, vostè sap
quants de milions varen arribar a aquestes illes en inversions
estatutàries els anys 2007, 8 i 9? Idò miri, varen arribar 297
milions d’euros. Vostè sap, d’aquests 297 milions d’euros,
quants se’n varen destinar realment a inversions? Vostè no ho
sap, jo li ho diré: 150 milions d’euros es varen gastar en despesa

corrent, en aquelles famoses inversions silencioses. És a dir,
més del 50% de les inversions estatutàries se varen gastar i no
se varen invertir. I ara nosaltres, no vostès, sinó nosaltres, hem
d’intentar justificar i negociar davant l’Estat, governi qui
governi, que allò que ens reclama l’Estat, perquè no es va
invertir i que vostès es varen gastar, nosaltres no ho hem de
tornar. Sobre això vostè no fa cap referència. 

Però tampoc no fa referència a una cosa tan important ...,
vostè em diu que hem de negociar i que ens pot donar lliçons de
negociar els pressuposts. I per què no ens dóna lliçons de com
es negocia que no rompi un govern central un conveni amb una
comunitat autònoma?, perquè això va passar en aquesta
comunitat autònoma; unilateralment el Govern de l’Estat va
rompre un conveni de carreteres amb aquest Govern i vostès ni
tan sols varen piular...

(Remor de veus)

L’únic que varen fer és dir que no i no varen fer
absolutament res...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor!

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

Per tant, per una banda ens arriben 297 i en gastam 150 i per
una altra banda no reclamen, perquè, per motius electoralistes,
amaguen la sentència; 297, 150 sense justificar, 333 en convenis
unilateralment incomplerts. I nosaltres defensam aquestes illes.

Sra. Armengol, no és qüestió de dir res més, el temps la
jutjarà i nosaltres avui l’hem escoltada en el seu plantejament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

I.21) Pregunta RGE núm. 11057/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a resolució del problema educatiu.

Passam a la vint-i-unena pregunta, RGE núm. 11057/13,
relativa a resolució del problema educatiu que formula el diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té
vostè la paraula.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Bauzá, vostè se’n va anar d’aquí
a les amèriques, amb un conflicte absolutament obert, un
conflicte que vostès no han estat capaços d’arreglar, el major
conflicte que hi hagut mai educatiu, i vostè se’n va sense
resoldre’l. Tres setmanes de vaga, més de 100.000 persones al
carrer reclamant diàleg i consens al Govern i deixa aquí a
persones absolutament incapaces, permeti’m dir-li inútils, per
arreglar aquest conflicte.

Sr. Bauzá, la meva pregunta és: farà qualque cosa per
resoldre el problema educatiu? Era la pregunta que li pensava
fer, però jo li faig una afirmació, jo crec que vostè no vol fer res
per arreglar aquest conflicte educatiu, que és el pitjor. Abans li
he fet una proposta, li he dit que els diputats i senadors del grup
no votin els pressuposts generals de l’Estat si no resolen el
maltractament cap a les Illes Balears. Per allò que m’ha
contestat, sé que no serà capaç de fer-ho, que no tendrà la
valentia de fer-ho.

Ara li faig una altra proposta i li deman que de bon de veres,
oblidi aquesta obsessió de l’autoritarisme i arregli el conflicte
educatiu, però arreglin-lo de bon de veres, no com han fet fins
ara, marejant la perdiu i tenint persones incapaces d’arreglar-ho
al capdavant. Canviï els equips o, en cas contrari, s’hi posi vostè
al capdavant. I faci, per favor com a pares, com a mares i com
a professors li demanam arregli un conflicte, som pràcticament
a finals d’octubre i no està resolt Sr. Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Barceló, miri, el projecte
educatiu que du endavant aquest Govern representa el canvi
necessari d’un sistema, un canvi absolutament imprescindible
i que s’ha d’afrontar per responsabilitat amb els alumnes del
futur i s’ha d’afrontar simplement per una qüestió, escoltant,
llegint les dades que representen i que defineixen que Balears és
la comunitat autònoma que més fracàs i abandonament escolar
té d’Espanya i d’Europa. I ho tornaré repetir totes les vegades
que siguin necessàries.

Jo, Sr. Barceló, li faria una pregunta: a quin problema
educatiu es refereix a la seva pregunta, al problema educatiu de
veritat, o al problema polític? Si fa referència al problema
educatiu de veritat, no passi pena, nosaltres ens n’ocupam
perquè ens preocupa. I per això precisament intentar que no se
torni repetir aquest índex d’abandonament i fracàs escolar que
lidera Balears. Si és l’altre, vostè té la resposta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, quan tenguem la responsabilitat política,
aleshores no es preocupi que arreglarem allò que haguem
d’arreglar, això li ho puc assegurar, Sr. Bauzá. De moment
vostè és el responsable, el responsable d’aquesta situació i
s’escuda contínuament en el fracàs escolar. Li estan dient tots
els que en saben que el seu model crearà més fracàs escolar.

Ahir sense anar més lluny, ahir a Muro el seu conseller a
l’ombra el Sr. Estarellas, va reconèixer que a les zones amb
immigració no anirà bé el TIL, fracassarà el TIL. Li ho està
dient el Sr. Estarellas, ho va reconèixer ahir a una reunió. Els
alumnes que vostè va anar a veure a un institut de Xile amb
necessitats educatives especials, aquí també fracassaran, li ho
estan dient els professors i els mestres perquè el TIL no va bé
per a ells, així com està plantejat. Li ho està dient la Universitat
i li ho està dient tothom.

I el pitjor de tot...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Se li ha acabat el temps.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

S’ha acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Barceló, miri vostès varen tenir la
responsabilitat política i jo li diré què varen demostrar, que no
els interessava el mínim el sistema educatiu, i prova d’això són
els fets, el major fracàs i abandonament escolar. I no els
interessava, perquè si els hagués interessat s’hauria preocupat
perquè no tenguéssim el 39% d’abandonament o fracàs
escolar...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci per favor!

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

Si realment els interessàs, farien propostes per tenir una
educació d’excelAlència. Però durant tots aquests anys no vàrem
veure res de res. Allò que realment els preocupa és el seu
posicionament polític, cada vegada més extremista. I només
empren l’educació per una cosa, per intentar desgastar aquest
govern.
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Mirin, el principal problema que té aquesta nova proposta
del model educatiu només és una: equiparar les nostres dues
llengües i l’anglès per igual. Aquest és el vertader problema és
el vertader problema d’aquest nou sistema. Si no fos aquest, si
fos un altre, si fos el sistema de la immersió no haurien trobat
cap problema. El que passa és una cosa molt senzilla, per a
vostès la immersió és l’únic model vàlid i no volen que hi hagi
un equilibri per igual d’anglès, de català i de castellà. Aquest és
el vertader problema.

Si realment els importàs l’educació, haurien fet propostes
durant aquest any. Per a vostès la immersió està per damunt de
tot, fins i tot per davant del fracàs escolar. Aquesta és la realitat,
Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

I.22) Pregunta RGE núm. 11040/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a model de finançament.

Passam a la pregunta vint-i-dosena, RGE núm. 11040/13,
rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 11059/13, relativa a
maltractament a les Illes Balears, mitjançant els pressuposts
generals de l’Estat 2014 i que formula la diputada Sra.
Francesca Lluc Armengol i Socias del Grup Parlamentari
Socialista. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, el
finançament que rebem a les Illes Balears des de Madrid ens ve
amb tres potes: finançament autonòmic que ens asseguren els
serveis transferits, pressuposts generals de l’Estat i inversions
estatutàries. Des del 2007, vostè, Sr. President, comet un error
greu, el 2007 s’aprova el darrer pressupost, per tant, les
inversions estatutàries comencen el 2008, no el 2007, Sr.
President de les Illes Balears.

Li ho explicaré una mica. Des de 2008 liquidam a les Illes
Balears 300 milions d’euros; el 2009, 450; el 2010, 510 i el
2011, 325. Per al 2014 estan prevists 74, 74! L’acord era: 2.800
en set anys i suposen 400 cada any entre pressuposts generals de
l’Estat i convenis per a les inversions estatutàries. Quants de
convenis ha presentat vostè a Madrid per poder rebre aquests
doblers, Sr. President? Zero, vostè no ha fet la seva feina, és
impossible que rebem aquests doblers, no és ver, Sr. President?

I després hi ha l’altra pota que és el sistema de finançament
autonòmic. El Govern Aznar ens havia deixat un sistema de
finançament que ens posava 21 punts per sota la mitjana. El
sistema de finançament pactat per Antich i Zapatero ens posa a
0,5 punts per sobre la mitjana. Quin sistema de finançament
proposa als seus, Sr. President?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el president del
Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, miri el passat
dia 12 de març jo vaig em vaig presentar en aquesta cambra
voluntàriament en una compareixença per parlar del dèficit.
Aquell mateix dia, el 12 de març, jo vaig posar en marxa, vaig
posar damunt la taula, vaig informar de les propostes del
sistema de finançament. Segurament aquell 12 de març, com
sempre, vostè no em va escoltar, ni ha escoltat tampoc les
propostes que ha fet el conseller d’Hisenda. 

És igual, no passa res, set mesos després li ho tornaré
explicar, li ho tornaré explicar perquè no ha canviat res. I aquest
sistema es basa en una cosa molt bàsica, com a mínim volem la
mateixa mitjana d’inversió per habitant, amb un criteri perquè
aquest sistema tan beneficiós que vostè diu que tenim, implica
que Balears sigui la segona comunitat que més aporta a l’Estat
i que siguem el número 13 en lliurament de comptes. Tot això
evidentment marcat amb un sistema de solidaritat, perquè a les
Illes Balears volem ser solidaris, però que sigui un sistema
transparent i equitatiu. El mateix li vaig dir el 12 de març, Sra.
Armengol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Té la paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sr. President, l’important no és el que diu, és el que fa i
vostè no fa res. Continua dient tot està igual, però és que aquest
és el problema, no entén que aquest és el problema?, que des
que governa no tot està igual, està pitjor, està pitjor, Sr.
President.

Havíem aconseguit un sistema de finançament, jo li dic, el
vol millorar? D’acord, com el vol millorar? Em diu paraules
buides de contingut, paraules buides! Vostè incompleix el més
important, que és que cada pressupost general de l’Estat és
pitjor per a les Illes Balears i a més no aconsegueix cap conveni
d’inversions estatutàries, que ens salvarien, inversions
necessàries a les Illes Balears. No ho entén, Sr. President?
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I a més, continua instalAlat a la mentida, em torna parlar avui
del recurs de carreteres. Escolti, Sr. President, el recurs
contenciós de carreteres el vàrem posar nosaltres, nosaltres, i
vostès encara han estat incapaços de cobrar els doblers d’aquell
conveni de carreteres i ja basta de mentir, de demagògia i de
paranoies, Sr. President...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci per favor!

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Aquesta és la realitat i nosaltres vàrem aconseguir cada any
inversions estatutàries i un pressupost general de l’Estat millors
i un sistema de finançament que per primera vegada ens posava
a la mitjana.

Sr. President, la conclusió d’avui és molt clara, vostè no ha
fet res per resoldre el conflicte educatiu, no ha fet res per
millorar el pressupost general de l’Estat, no ha fet res per
millorar les inversions a les Illes Balears, no ha fet res per
millorar el finançament. Sr. President, de què serveix (...)?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula per tancar la qüestió el
Sr. President del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, miri amb aquesta
afirmació que ha fet, no sé què contestar. Vostè no sap que la
interposició del recurs la va posar el Govern del Sr. Matas l’any
2004, no ho sap?

(Remor de veus)

Crec que està mal informada, crec que el va posar el Sr.
Matas l’any 2004.

Però bé, si ja partim d’aquesta base anam malament. I vostè
és curiós que em qüestioni les inversions estatutàries. Jo li
recomanaria que parlés amb la exministra i vicepresidenta del
Govern del Sr. Zapataro, Elena Salgado, que em va dir
personalment quan estaven estipulats en els seus pressuposts,
aprovats pel Sr. Zapatero el darrer any, que no compliria amb
les inversions estatutàries i ho va dir simplement perquè no
tenien recursos. Això ho va dir la Sra. Elena Salgado. 

I vostè em diu que li és igual. És molt curiós que li sigui
igual no dir el que va dir la Sra. Elena Salgado i no intentar
equilibrar la situació amb allò que diuen altres. Sra. Armengol,
molt ràpidament, només li puc dir que jo li vaig explicar tot allò
que fa referència al sistema de finançament i al sistema de ...
finançament, en definitiva, dia 12 de març. Li podré explicar

totes les vegades que faci falta. Ara, si ja partim de la base que
vostè no sap qui va interposar el contenciós en matèria de
carreteres, anam malament.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President.

II. InterpelAlació RGE núm. 10281/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política en relació
amb les inversions reconegudes per l'Estatut d'Autonomia.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 10281/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política en relació a les
inversions reconegudes per l’Estatut d’Autonomia. Per
defensar-la té la paraula el diputat Sr. Marc Pons. 

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Pocs dubtes hi queden ja, la coincidència de governs populars
a Madrid i a les Illes Balears la estam pagant molt car els
ciutadans de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.
Els pressuposts generals de l’Estat ens ho recorden cada any,
mentre ens confirmen tant el menyspreu del President Rajoy cap
a les Balears, com el poc interès del President Bauzá per fer
valer la comunitat autònoma que ell mateix representa. No hi ha
ni sensibilitat de Madrid per reconèixer els esforços i les
aportacions econòmiques de les illes, ni ganes des d’aquí per
poder-se imposar davant d’un Govern central que cada vegada
escolta menys. La història d’aquesta legislatura així ho constata.
L’arribada del Partit Popular ha suposat la desfeta inversora de
l’Estat a les Balears, tornam estar a la cua de tot i allò que és
pitjor, sense cap esperança perquè es reconegui aquesta situació
desproporcionada, injusta i inadmissible que té com a únics
responsables els governs del Partit Popular...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, preg silenci, senyors diputats!

EL SR. PONS I PONS:

I les xifres d’aquesta desfeta inversora que tan bé està
executant el Sr. Montoro, amb la complicitat del nostre
conseller d’Hisenda són demolidores. Els pressuposts generals
del 2011, els darrers del Govern socialista, fixaven una inversió
a les Balears de més de 180 milions d’euros, el pressupost
general de l’Estat del 2014 n’invertirà només 74 milions. De
183 milions d’euros a 74 milions en tres anys, una reducció del
77% en inversions territorialitzades de l’Estat a les Balears des
que el president Bauzá està governant aquesta comunitat. 
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I l’excusa que no hi ha diners no és vàlida, ja que són prou
les comunitats autònomes que han incrementat les seves
inversions respecte de l’any passat, respecte de l’anterior i de
l’altre. Les inversions de l’Estat a Aragó s’incrementaran només
en un any un 12%, les de Cantàbria un 24%, les de Ceuta i
Melilla un 16 i un 24%. A Navarra les inversions augmentaran
un 99% i així i tot tenen règim foral. I fixin-s’hi bé, totes elles
estan governades pel Partit Popular: Aragó, Cantàbria, Navarra,
Ceuta i Melilla, totes amb increments d’inversions de més dos
dígits, mentre que aquí hem sofert una reducció de les
inversions del 77% des de l’arribada del president Bauzá. Açò
sí, som els campions de les retallades, de les reduccions dels
serveis públics i fins i tot d’una recuperació econòmica que
ningú no veu. I clar, mentre les comunitats autònomes d’arreu
de l’Estat incrementen o mantenen les seves inversions, aquí es
redueixen any rere any. 

La conseqüència només pot ser una, Balears ha tornat a estar
a la cua de les inversions estatals, gràcies al president Rajoy i
gràcies al president Bauzá, i els ho torn demostrar amb dades
d’inversió. A Castella-Lleó l’Estat invertirà 559 euros per a
cada habitant, a Cantàbria 335 euros per a cada habitant, a
Extremadura 318 euros per a cada habitant i a Balears? A
Balears s’invertiran 66 euros per a cada habitant. 559 euros a
Castella-Lleó per 66 a les Balears. L’Estat invertirà nou vegades
més a Castella-Lleó que a les Balears. Estam a la cua de les
inversions, som els darrers, som la comunitat autònoma de tot
Espanya on menys inverteix l’Estat. I allò que encara és pitjor,
cada vegada inverteix menys, anam cada vegada pitjor.

No troba açò impresentable, Sr. Marí? Què fa vostè com a
responsable directe de la hisenda de les Balears? Ho continuarà
justificant? Ho continuarà qüestionant amb la boca petita, per
després davant del Sr. Montoro tornar retre acatament?
Continuarà dient amen a cada reducció que s’ha produït al llarg
de tots aquests anys? No creu que ja ha arribat l’hora que el
Govern realment es planti?, l’hora que actuï amb contundència?
I miri, ja li ho han recordat avui i jo li ho tornaré recordar, miri
que ho tenien fàcil. Al Govern li bastava defensar els acords
fixats a l’Estatut d’Autonomia, li bastava pactar amb el Govern
del Sr. Rajoy el compliment d’una llei orgànica, el compliment
d’una llei orgànica. Però ni tan sols açò han estat capaços de fer.
Bastava que el dèficit inversor que es produeix cada any en el
pressupost general de l’Estat, fos compensat amb les inversions
estatutàries. 2.800 milions d’euros a invertir en total a les Illes
Balears durant set anys, 400 milions d’euros cada any. 

Ara ja sabem que n’hi ha 800 que no han arribat i que no
està previst que arribin. Només que el Govern de l’Estat invertís
cada any a les Balears allò que li ve marcat per llei orgànica, en
aquests moments no estaríem a la cua de les inversions de
l’Estat. És cert que tampoc no seríem els primers, senzillament
tendríem unes inversions per càpita d’uns 357 euros per habitant
i encara ens en faltarien, d’aquí a arribar als 559 de Castella-
Lleó. Però almanco ens permetria actuar, executar inversions
productives que tinguessin un retorn sobre l’economia real,
inversions que ajudessin als sectors tecnològics que donessin
resposta a les demandes dels sectors turístics, que enfortissin les
nostres infraestructures de transport i comunicació, que en
definitiva portessin competitivitat a la nostra economia, creessin
llocs de feina i generessin espais favorables per a noves
inversions privades. 

Però res de tot açò no s’està produint, el Sr. Bauzá i el Sr.
Marí, el Govern de les Illes Balears estan consentint aquests
incompliments. És més, els han posat totes els facilitats perquè
el Govern de l’Estat incompleixi l’Estatut d’Autonomia. Ho
torn repetir, el Govern de les Illes Balears ha posat totes les
facilitats, totes, al Govern de l’Estat perquè pugui incomplir
l’Estatut d’Autonomia, perquè a Mallorca, a Menorca, a Eivissa
i a Formentera estiguem a la cua de les inversions de l’Estat.
Digui’m, si no, Sr. Marí, per quin motiu després de dos anys i
mig de legislatura el Govern encara no ha presentat davant
Madrid ni un sol projecte vinculat a les inversions productives.
Voldríem que expliqués, Sr. Marí, per quin motiu el Govern de
les Illes Balears no té previst presentar en tota la legislatura
projectes per afavorir la inversió pública que aporti musculatura
a la nostra economia, que no se n’adona que si vostès no agafen
la iniciativa, que si no presenten projectes i convencen de les
seves bondats aquí continuarem estant a la cua d’Espanya?

Açò, però, malauradament no acaba aquí perquè dia 30 de
setembre, fa ara tres setmanes, el ministre Montoro anunciava
la desaparició de les inversions estatutàries. El ministre
Montoro va afirmar que no compliria el mandat fixat per
l’Estatut d’Autonomia i ningú -ningú- del Govern de les Illes
Balears no va fer res. Han passat tres setmanes des que Madrid
anunciés que a les Balears no arribaran els 800 milions que ens
manquen, tres setmanes des que anunciàs que unilateralment
s’incomplirà el pactat entre els governs, que s’incomplirà una
llei orgànica aprovada i el Govern de les Illes Balears encara no
ha fet res.

Que ho pot explicar, Sr. Marí, què han fet fins ara per
defensar el Govern que vostè representa? Que pot explicar,
conseller Marí, què ha fet fins ara per garantir que el Govern de
l’Estat compleixi l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?
Que pot explicar, conseller Marí, què farà a partir d’ara, amb
quina contundència actuarà per garantir que el Govern de l’Estat
inverteixi 800 milions d’euros que haurà d’haver executat abans
que acabi el 2014? O l’única actuació del Govern serà lamentar-
ho, la de recórrer a la resignació de l’incomprès sense moure ni
tan sols un fil?

Avui ha volgut donar-nos una espècie d’explicació el Sr.
Marí i ens ha dit, m’ho confirmarà vostè, que reclamaran
responsabilitats polítiques i jurídiques a la Comissió de
Seguiment. Jo li deman, Sr. Marí: si vostè pensa fer això, quina
autoritat té el Govern Bauzá per demanar responsabilitats
jurídiques i polítiques quan resulta que no ha estat capaç de
presentar els projectes que l’Estatut d’Autonomia demanava al
Govern que presentàs? Quina força política i jurídica tendrà
vostè si no ha complert la seva part de les obligacions, si ha
estat incapaç de presentar ni un sol projecte davant Madrid? La
resposta serà només una: vostè no té cap força per reclamar res,
perquè no ha estat capaç ni tan sols de presentar res.
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Per tant, li demanam que siguem un poquet seriosos, els
ciutadans volem saber què farà el Govern de les Illes Balears
per garantir les inversions i els recursos que per llei ens
corresponen a les Illes Balears i que no arriben, però com ho
farà per aconseguir-ho de veritat, no per rentar la cara.

Cal recordar-ho, perquè les obligacions del Govern del Sr.
Rajoy amb Balears no són només les d’executar les inversions
fixades a l’Estatut d’Autonomia, són també les d’aprovar el
proper any un règim especial per a Balears que doni una
resposta als perjudicis econòmics causats per la insularitat.
Parlam d’ajudes directes a l’exportació, a la indústria, als
sectors tecnològics i energètics, parlam de recursos per millorar
les comunicacions entre illes i amb la península. 

Amb menys de tres mesos serem de ple en el 2014, ha fet els
deures ja i té una proposta de REB, Sr. Marí? L’ha remesa a
Madrid? Ens l’explicarà algun dia, o han decidit que no
emprendran cap acció perquè les Balears tenguin un règim
especial que reconegui els problemes de la insularitat?

Vaig acabant ja, senyores i senyors diputats, Sr. Marí, el
2014 seran els darrers pressuposts que executarà en la seva
totalitat el Govern del Sr. Rajoy, per tant aquesta és realment la
darrera oportunitat que tenen vostès per endreçar tot allò que
des de l’arribada del president Bauzá s’ha anat enfonsant.

Per aconseguir-ho, per evitar que aquesta legislatura no
esdevengui en una legislatura perduda, nosaltres li exigim,
primer, que garanteixi la totalitat de les inversions estatals que
corresponen a les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

...i que a dia d’avui encara no han arribat, 800 milions
d’euros que no podem perdre. Segon, que acordi un nou REB
efectiu que doni resposta als perjudicis econòmics generats per
la insularitat i que entri en vigor abans d’acabar el 2014, li vull
recordar que per a açò només té poc més d’un any. I tercer, que
qualsevol nou sistema de finançament que s’acordi amb l’Estat
reconegui el principi d’ordinalitat.

És a les seves mans, Sr. Marí, poder-ho aconseguir, té la raó,
la ciutadania, l’oposició, són al seu costat, per tant, li demanam
que sigui valent, que els utilitzi amb determinació i que eviti
que aquesta acabi essent una legislatura perduda. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

Per part del Govern té la paraula el conseller d’Hisenda i
Pressuposts, el Sr. Marí.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pons, gràcies
especialment per la mà estesa de la darrera part de la seva
intervenció, el que passa és que quan un es troba la mà estesa un
ha de sentir que té la mà estesa, no sé si tenc aquesta sensació,
de paraula sí, però de fets no crec que..., jo almenys no ho sent
així, no sent que tenguin la mà estesa.

Esper que aquesta compareixença i crec que si podem fer un
debat seriós i rigorós, tal vegada els ciutadans podran treure
alguna cosa en positiu, esper que amb aquesta compareixença
puguem discernir entre la fantasia, que és el que em sembla que
durant els últims anys s’ha format en aquest tema d’inversions
estatutàries, i la realitat. Mirem si ho podem destriar, no?,
perquè en aquest tema hi ha hagut anuncis grandiloqüents i pocs
fets.

Ja sabem el que diu l’Estatut d’Autonomia, la disposa
novena de l’Estatut d’Autonomia, diu que la inversió de l’Estat
s’establirà atenent la inversió mitjana per càpita realitzada a les
comunitats autònomes de règim comú. Diu també que aquesta
inversió s’ha d’homogeneïtzar, ja en parlarem d’això de cómo
se homogeneiza esta inversión, ja en parlarem d’això, perquè tal
vegada ens en duem qualque ensurt, no?, hi ha criteris que diuen
que per homogeneïtzar hem d’excloure ferrocarril i carreteres i
tal vegada això té sentit tècnic, d’acord? Però bé no hi ha cap
banda o jo almenys a la nostra conselleria no he trobat cap paper
que digui com es fa aquesta homogeneïtzació, a veure si em
sortirà la paraula.

El que és veritat en matèria d’inversió pública de l’Estat,
territorialitzada a l’Estat, el que és veritat són les sèries
històriques d’inversió pública que publica la Fundació BBVA
i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques, aquestes
sèries històriques demostren que des de l’any 1964 a l’any 2004
la política d’inversió pública a Espanya ha intentat fer una
distribució equitativa de renda, és a dir, que les comunitats
autònomes convergissin en una mitjana, essent l’Estat la mitjana
de cent que les comunitats autònomes convergissin en matèria
d’inversió pública.

Dons bé, només hi ha dues excepcions en aquests quaranta
anys: una, les comunitats autonòmiques cantàbriques excepte
Galícia que ja està... i Extremadura, que ja estaven en una
posició bona a l’inici de la sèrie històrica a l’any 1964 i que
encara han millorat més, i una altra excepció, negativa, les Illes
Balears, l’única comunitat que en quaranta anys -en quaranta
anys d’inversió pública de l’Estat, en quaranta anys- no només
no ha convergit cap a la mitjana, sinó que encara s’ha allunyat
més. Aquesta és la lamentable situació de la inversió pública a
les nostres illes durant -repetesc- quaranta anys.
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Bé, què intentava l’Estatut d’Autonomia del 2007? Intentava
rectificar aquesta política d’inversió pública; política d’inversió
pública que ja em dirà vostè si el que feim és una política
d’inversió pública que tendeixi a redistribuir la renda o feim una
política d’inversió pública eficient que cerqui rendibilitat i una
vegada obtinguda la rendibilitat ens permeti redistribuir la
renda.

Jo crec que en el segon i el Govern de les Illes Balears creu
en el segon, d’acord? Quan es feia el debat d’inversió pública i
es deia “on invertim els diners de ferrocarril?” i nosaltres dèiem
“escolti, els ha d’invertir a l’arc mediterrani, té una gran
possibilitat d’invertir perquè és més eficient, perquè és més
rendible i després podrem repartir aquesta rendibilitat”, en
canvi, els governs socialistes de l’any 1992 varen decidir que
era millor invertir cap a Andalusia en matèria de transport de
ferrocarril. Per tant, podem discutir això, quina política de
distribució d’inversió pública podem fer.

L’Estatut intenta corregir això i a través de la Comissió
Mixta, el que li puc dir és que només he trobat a la conselleria
actes de tres reunions, una per constituir i parlar de com
aprovarem el reglament de funcionament, una altra per aprovar
el reglament de funcionament i l’Estat va informar de les
inversions estatutàries de 2008, jo no tenc l’informe, no consta
a la meva conselleria, igual si vostès ho tenen ens ho poden
participar, i una tercera reunió de la Comissió Mixta per
acceptar el sistema de finançament del 2009, això és el que hi
ha. No es va reunir la Comissió Mixta el 2010, tampoc no la
varen reunir el 2011, segurament perquè vostès varen aprovar
un règim de funcionament d’aquesta comissió que exigeix que
l’Estat estigui d’acord a reunir-la i que exigeix que l’Estat
estigui d’acord amb l’ordre del dia. Per tant, si l’Estat no hi està
d’acord, idò no es reuneix i punto, segurament és el que els va
passar el 2010 i el 2011.

Inversions, miri, vaig a sumar les inversions directes de
l’Estat més els convenis d’inversions estatutàries efectivament
transferits, perquè una cosa és el que es firma, 433 milions en
matèria de ferrocarril i transferits 57, eh? Bé, efectivament
transferits, l’any 2008, total d’inversió, sumat els pressupostos
que també hauríem de parlar de la liquidació dels pressupostos,
però bé, sumat els pressupostos més el conveni del ferrocarril:
328 milions d’euros, quan l’Estat aquell any invertia 24.000
milions d’euros. Com es quedava vostè de distància a la
mitjana? Es quedava amb 223 euros per càpita, per baix de la
mitjana.

El 2009, que vostè diu “no, és que varen venir 500 milions”,
bé, varen venir via pressupost 287 i convenis 206 milions: 494
milions, que són 451 milions per càpita. A quina distància de la
mitjana ens quedàvem? A 80 euros per càpita ens quedàvem per
la mitjana. Sap vostè a l’any 2013 a quina distància ens quedam
de la mitjana? A 74 euros per càpita, o sigui, ens quedam més
prop de la mitjana que el millor any de vostès.

Què podem dir a més sobre quines inversions estatutàries
s’han fet? Centrem-nos en el tema d’inversions perquè podem
parlar de tot, podem parlar de sistema de finançament, de REB
o del que vostè vulgui, però centrem-nos en el tema de les
inversions estatutàries. S’han firmat 25 projectes d’inversions
estatutàries, un el 2008, uns altres el 2009 i uns altres el 2010.
Diners efectivament transferits: 298 milions d’euros, si excloem

el conveni de ferrocarril, d’acord?, si no, l’afegim i el sumam,
57 milions del conveni de ferrocarril, bé, 298 milions d’euros.

Quant està pendent d’execució? 95milions d’euros, pendent
de justificació, 95 milions d’euros, d’acord. Quant hi havia a
l’inici d’aquesta legislatura pendent d’execució, per tant, que
havien vengut els diners i vostès els havien destinat a despesa
corrent? 150 milions d’euros, és que això és així, d’acord?,
podem parlar d’inversió, però si vostè se’ls gasta en despesa
corrent, escolti.

Podem parlar de quina força negociadora tenim a Madrid,
però si un apareix a Madrid i diu “oiga, que vengo a hablar de
mis inversiones estatutarias”, el primer que et diuen a Madrid
per fer-te passar vergonya és “pero si tu te las has gastado en
gasto corriente, usted lo que tiene que hacer es devolverme 150
millones”, és que és el primer que et diuen.

Aquesta és la posició negociadora que té aquest govern amb
Madrid, gràcies al seu esforç, gràcies al seu esforç.

Escolti, què més hem fet aquesta legislatura? Miri,
“comisiones de seguimiento y control previstas en los
convenios comunidad autónoma-Administración General del
Estado: en cuatro años 2007-2011, 9 comisiones”, s’han
constituït; en dos anys, 2011-2013, vint comissions s’han
constituït. 

Comissions o reunions de seguiment de comissions
estatutàries i de convenis estatutàries de la CAIB amb
l’Administració General de l’Estat: del 2007 al 2011, 9
reunions; del 2011 al 2013, 45 reunions de seguiment de
convenis estatutaris.

Reunions de la comunitat autònoma amb les entitats
executores i amb els consells i amb la UIB: del 2007 al 2011, 9
reunions; del 2011 al 2013, 15 reunions. Això sí, després vostès
cada dia parlen de vagos, ineficaces, ineptos, maleantes.

A què ens hem dedicat? Ens hem dedicat a no haver de
retornar els diners de les inversions estatutàries que
efectivament varen venir i a prorrogar terminis, perquè no
vencessin, perquè puguem fer les inversions quan tenguem
disponibilitat pressupostària, quan tenguem més disponibilitat
pressupostària.

Hem prorrogat tots aquests convenis estatutaris, els darrers
per Resolució de la Secretaria d’Estat de Turisme, de 14
d’octubre de 2013, les inversions estatutàries en matèria de
turisme referides a l’illa de Mallorca, al Consell de Mallorca,
que contemplen aquelles de rehabilitació del Castell de Santueri,
del monestir de Bellpuig i altres zones turístiques, com també
la referida a l’adquisició i rehabilitació de Can Weyler i el
centre internacional de fotografia Toni Catany. Hem prorrogat
aquests convenis també, en període de justificació de 31 de
desembre de 2007, millor dit, període d’acabament del conveni
31 de desembre 2016 i període de justificació fins a 31 de
desembre de 2007.
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Ens hem dedicat a això, ens hem dedicat a no haver de
tornar els diners que vostès varen gastar en despesa corrent, ens
hem dedicat a reunir-nos contínuament perquè aquestes
inversions estatutàries surtin endavant.

Al final no hi ha 2.800 milions d’euros damunt la taula,
també podem fer un front comú per cercar aquest document, per
cercar el document en què se signen els 2.800 milions d’euros,
perquè a la nostra conselleria tampoc no hi és. L’he cercat, eh?
I cregui’m que si vostè m’aporta el document i jo el veig i el
discutim, idò el reconeixeré, no hi ha cap problema, però ja veu
vostè que 400 milions d’euros,...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

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

Vaig acabant, Sr. President. ..., 400 milions d’euros no han
vengut mai i la mitjana no ha vengut mai perquè s’ha d’agafar
la mitjana respecte a la inversió que fa l’Estat aquell any i a
més, encara més després el que hem de fer és homogeneïtzar-la,
segons el criteri que tal vegada en aquell document varen fixar
vostès amb el Govern de l’Estat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per al torn de rèplica té la paraula el Sr. Marc Pons,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Marí, des del més absolut
respecte, és el discurs de la persona derrotada, de la persona
incapaç d’afrontar una realitat que permeti garantir per a les
Illes Balears allò que ens correspon.

Començaré desmuntant falsedats, li deman que es miri la
liquidació del 2011 aprovada per vostès i trobarà totes les
inversions estatutàries que cerca, són totes allà pendents
d’executar, vostè ho sap perquè els recursos varen arribar. Per
tant, l’únic que ha de fer és desbloquejar aquests recursos i fer
les inversions. Ja està bé d’excusar-se rere açò per deixar de fer
més coses!

Els nombres rodons, amb aquests set anys a les Illes Balears
han arribat al voltant d’uns 2.000 milions d’euros, n’hi falten
800 -n’hi falten 800- i... si vostè diu que no és veritat i que
encara són manco, idò miri, n’hi falten més encara per arribar.
En set anys han d’haver arribat i vostès tenen la responsabilitat,
perquè governen, de posar la màquina en funcionament per fer
possible que els recursos arribin.

Jo li deman, què han fet vostès? I la resposta és sempre la
mateixa: res, no han presentat un sol projecte, i ara en rallam
d’açò.

Els recursos, feim comparativa de nombres, després
entrarem a l’altra part, en la legislatura 2007-2011 varen arribar
aquí 1.585 milions d’euros. Liquidacions -liquidacions- fetes,
1.585 milions d’euros i amb aquest govern, que ja anam cap als
darrers pressuposts, quants n’han arribat de l’Estat? 322. Així
estam, Sr. Marí, així estam. Per tant, aquí hi ha cosa que vostès
no fan bé i s’ho han de mirar, ho han de voler afrontar i no ho
volen fer.

Em deia el Sr. Marí “mà estesa”, li agraïm les paraules de
mà estesa, que estam contents, però que no se les creu. Miri, li
hem duit propostes per redactar un REB de manera conjunta i
vostès ens han dit que no, no s’han volgut asseure ni amb
nosaltres; els hem demanat que elaboréssim un pla d’inversions
per poder presentar a Madrid; els hem fet propostes concretes i
a totes ens han dit que no, a totes.

Siguem rigorosos, però, i em sembla molt bé, Sr. Marí,
siguem rigorosos, Estatut d’Autonomia, disposició transitòria
novena a la qual vostè feia referència, l’hi llegiré, l’hi llegiré,
segon apartat: “per fer front al compromís inversor el Govern de
la comunitat autònoma de les Illes Balears proposarà al
Ministeri d’Economia i Hisenda els convenis oportuns per a
l’execució dels programes i actuacions estatals”, segon apartat
de la disposició transitòria novena, el Govern autonòmic
proposarà davant Madrid, i jo em deman: i si durant tres anys el
Govern autonòmic no presenta res, què succeeix? Idò que
Madrid no hi destina res. I què passa? Doncs que ens quedam
amb 77 euros per habitant, a la cua de tot.

I ens ve aquí el Sr. Marí, de campió a més a més, i ens diu:
demanarem responsabilitats jurídiques i polítiques perquè no
ens fan arribar les inversions estatutàries. I quan se’n vagi
davant el Sr. Montoro, -que jo ho vull veure com ho fa açò, eh?,
m’ho crec-, i li digui açò, el Sr. Montoro li dirà, espera, espera,
a veure, i què heu presentat vosaltres, què volíeu fer? És que no
heu presentat res, què ens vens aquí a reclamar jurídicament que
executem obres si no n’heu presentada cap? I això és el que
intentam fer-li veure, Sr. Marí, que mentre no prenguin, no facin
aquesta passa de decisió no tenen cap tipus d’autoritat per
reclamar res. Per tant, la primera que han de fer és aquesta, la
primera. 

Continuam essent rigorosos, i el Sr. Marí ha obert el dubte
i deia, jo no sé si les inversions en ferrocarrils formen part de les
inversions estatutàries o no perquè... disposició transitòria
novena, segon punt, “formen part de les inversions estatutàries
R+D+I transports, ports, medi ambient, ferrocarrils...”.
L’Estatut d’Autonomia parla de ferrocarrils? Sí. Quin dubte té
vostè? Per tant, no vengui aquí a continuar sembrant ombres de
dubte quan l’Estatut d’Autonomia és ben clar, per tant, jo sí que
li dic, siguem rigorosos. No, no, no em mostri la premsa,
l’Estatut d’Autonomia és el que val i l’Estatut d’Autonomia diu,
“el Govern autonòmic ha de presentar projectes davant de
Madrid”. Els ha presentat? No. Els ferrocarrils en formen part,
és cert o no? Sí, perquè ho diu l’Estatut d’Autonomia. Per tant,
no vengui a reclamar.
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I la tercera qüestió, continuam essent rigorosos, ens diu el
Sr. Marí: home, és que la Comissió Mixta d’Economia i
Hisenda s’ha reu..., sap quina és la funció de la Comissió Mixta
d’Economia i Hisenda? No és allà on s’han de presentar els
projectes, els projectes es presenten davant el Govern i la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda s’encarregarà del
seguiment de l’execució dels compromisos anteriors. Mentre no
hi hagi projectes que vostès presentin resultarà...

(Alguns aplaudiments)

... que no hi fan seguiment. Això és el que li intentam fer veure,
Sr. Marí, i açò és fonamental.

Per tant, creim que en aquest aspecte ens sembla que el
Govern hauria de fer una passa endavant.

I ja acab, amb la darrera reflexió de totes, que és una
pregunta que també li dic, em deia, el Govern autonòmic ha
presumit i s’ha acabat convertint, va presumint per on passa, de
ser el campió de les retallades, de ser el campió de l’asfixia dels
ciutadans, del desmantellament de l’administració pública, de
ser els primers i els més complidors de totes les ordres de
Madrid. I açò, de què serveix ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

...si després resulta que aquí no ens arriba res i ens posen a la
cua de tot? S’equivoquen d’estratègia perquè fan tot el que
Madrid els diu i, a més, s’encarreguen vostès mateixos de
renunciar a tot allò a què nosaltres tenim dret. Per tant, han de
canviar d’estratègia econòmica, d’estratègia política, s’han de
posar a fer feina i sobretot han de tenir el coratge suficient
davant Madrid per fer possible que allò que vàrem tancar a un
Estatut d’Autonomia sigui realitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En torn de contrarèplica té la paraula el
conseller, Sr. Marí.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Pons, aquest govern no ha estat
mai derrotat, ni va mai a cap banda amb cara de derrotat, ni
vàrem posar cara de derrotat quan ens vàrem trobar 1.500
milions de forat, vàrem afrontar les nostres responsabilitats fent
feina per sobre de titulars i per sobre de frases grandiloqüents.

Miri, bé, jo, com li he dit, el document signat l’any 2007
dels 2.800 milions jo a la conselleria no l’he trobat, però de
l’anterior conseller el que sí he trobat és una entrevista
d’octubre de 2007, on diu: “se habla de inversión
homogeneizada que desde el punto de vista presupuestario es
aquella, exceptuando trenes y carreteras, que se realiza en las
comunidades del régimen común.” És un concepte, inversió
homogeneïtzada...

(Remor de veus)

Sr. Pons, Sr. Pons, esperi..., inversió homogeneïtzada és el
que posa l’Estatut. L’anterior conseller d’Economia diu que es
refereix a exceptuar trens i carreteres, i jo crec que tècnicament
segurament té raó, inversión homogeneizada, inversión
homogeneizada, ho posa l’Estatut. Tal vegada tècnicament té
raó, però segurament és millor que l’Estat, acordar amb l’Estat
a què ens referim amb la inversió homogeneïtzada. 

Sumant inversions pressupostades als pressuposts generals
de l’Estat, més convenis d’inversions estatutàries entre 2008 i
2011 per arribar a la mitjana els queden 581 milions d’euros.
Sumant els pressuposts generals de l’Estat inversió a la
comunitat autònoma de les Illes Balears de 2012 a 2014, per
arribar a la mitjana ens queden 353 milions d’euros, d’acord?
Del 2008 al 2011 per arribar a la mitjana falten 581 milions
d’euros i del 2012 al 2014, i suposant que els del 14 es liquidin
tal com figuren ara, falten 353.

Presupuesto liquidado del Estado en 2010, fuente,
Intervención General de la Administración del Estado y
Presupuestos Generales del Estado. Sap vostè on érem a la
liquidació del pressupost 2010, excloent País Basc i Navarra?
La posició quinze, quinze de totes les comunitats autònomes,
érem darrera, no?, o els últims, érem els últims. Presupuesto
liquidado 2010.

Podem jugar amb els números i mirar-los d’una manera,
mirar-los d’una altra, d’acord?, al final es tracta de donar
solucions als problemes que té la gent...

(Remor de veus)

... bé, sí, jo faig trampes...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor, deixin parlar el conseller.

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

... no, escolti, escolti, vostès tenen raó sempre, per tant, és molt
difícil venir aquí a fer un debat perquè sempre assumeixen una
posició...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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... de superioritat moral permanent. No cumplirán el déficit, y si
lo cumplen será a costa de grandes sufrimientos. Escolti, com
quedam, se cumple o no se cumple?

Inversions. No, no, no es fan inversions, escolti, fan sempre
una posició... s’apropen al debat sempre des d’una posició de
superioritat moral, i així és molt difícil discutir res.

Els projectes, li ho torn a dir, els projectes plantejats a
Madrid estan plantejats a Madrid i Madrid el que diu és,
devuélveme 150 millones que te gastaste en gasto corriente...

(Remor de veus i alguns aplaudiments) 

... això és el que diu Madrid, que sí, que això és el que diu
Madrid. Escoltin, anam a continuar fent feina per... sí, no, no,
escoltin, miri, l’any passat...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Deixin continuar, en silenci, al Sr. Conseller.

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

... l’any passat també tot això era un desastre, el problema que
vostès tenen és que parlen massa i massa d’hora, s’han tirat un
any dient que era un desastre i tal, encara no tenen l’honestedat
política, no política tant fa, intelAlectual de reconèixer que hi ha
90 milions de convenis de carreteres que el seu partit
unilateralment va resoldre, hi ha 90 milions de convenis de
carreters que computen com a ingressos a l’exercici 2013 i que
estan contemplats per al seu pagament pressupostari a l’exercici
2014. Quatre plans d’equilibri financer rebutjats pel seu propi
govern l’any 2011. I nosaltres, quan arribam el juliol de 2013,
presentam el pla d’equilibri, incloem els 90 milions de
carreteres i l’Estat ens ho aprovat, vostès encara no tenen
l’honestedat intelAlectual d’almenys reconèixer-ho. Per això
ningú no els creu. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 10896/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política del Govern en matèria dels
serveis de salut a Eivissa, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 9557/13.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació de la Moció RGE núm. 10896/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
en matèria dels serveis de salut a Eivissa, derivada del debat de
la InterpelAlació RGE núm. 9557/13. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula, i per un temps de deu
minuts, el Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la presència del
Moviment Pitiús Pro Radioteràpia que ha vengut aquí i venir
des d’Eivissa a donar suport a una moció sabem que és un
esforç important i això demostra un poc l’interès que hi ha a
Eivissa per aquest tema.

Jo quasi voldria començar pel final, del que em tocaria avui
començaria pel final, perquè abans d’arribar aquí he llegit unes
declaracions de la senyora portaveu del Grup Popular dient que
quasi segur donarien suport a aquesta moció, i jo el que vull és
felicitar-los i el que preteníem era que tots junts poguéssim tirar
això endavant. Voldria pensar que serà així, que es donarà
suport a aquesta moció per part de tots els grups que som aquí.

Però clar, aquesta és una moció que ve a causa de la
interpelAlació que vàrem fer fa dues setmanes, Sr. Conseller, i
que crec que vàrem tenir un debat com toca, però nosaltres ens
anàrem, i ho sap vostè, amb dubtes i amb coses que no teníem
gens clares i que ens continuen preocupant, i que avui quan la
Sra. Costa li ha fet la pregunta en el torn de preguntes també ens
hem quedat amb aquests dubtes, amb aquests dubtes hem quedat
exactament igual, perquè vostès i la gent d’Eivissa quan parlam
del tema de la radioteràpia sempre hem posat de manifest que
desitjam i volem i lluitam i que tots treballam perquè quan
s’obri el nou hospital ja hi sigui el servei de radioteràpia. Jo,
supòs que vostè ho sabrà millor que jo, però vull pensar que
l’entrega per part de l’empresa del nou hospital no s’anirà més
enllà d’un mes i poc perquè està pràcticament llest i és a punt
per entregar-lo. 

Però clar, aquest matí, quan li feia la pregunta la Sra. Costa,
vostè ha dit dues coses que jo li vull precisar, Sr. Sansaloni, i les
hi vull precisar amb tot el respecte del món. Li ha dit al Sr.
Thomàs, “nosaltres feim allò que no feren vostès, no varen fer
ni búnquer ni planificació” I clar, aquí entren els meus dubtes,
perquè hi ha mentides per a mi, vostès llavors m’ho poden
desmentir perfectament. Diu, “no varen fer ni búnquer”, vostès
tampoc no l’han de poder fer el búnquer, no, jo no m’ho crec
personalment, no m’ho crec; jo he vist fotos, fins i tot que el Sr.
President del Consell va publicar, perquè jo no som tècnic, li ho
torn a repetir, però em diuen que els búnquers van en funció de
l’accelerador que es posa, quan s’ha triat el model d’accelerador
es fa el búnquer llavors, si aquest accelerador ni el tenim
pressupostat ni el duim a concurs per a l’adquisició, com ho
farem això? Què és el que fem? Aquest és el primer dubte que
tenc.

I diu, “... i vostès no el varen fer”, clar, lògicament no el
vàrem fer perquè l’hospital no estava acabat, l’hospital li vàrem
deixar a mitges. Però si, estava planificat o no? Sí que estava
planificat, i, sap per què estava planificat i no estava fet? Perquè
hi havia l’espai i perquè primer s’havia de comprar
l’accelerador per a llavors fer el búnquer. Algú m’ho
desmentirà, però evidentment els tècnics no em diuen això.

Per un altre costat, vostè, el Sr. Marí, ara treu uns retalls de
diari, jo li treuré un retall de diari de 16 d’octubre de 2008, el 16
d’octubre de 2008, hi ha aquest diari aquí que a mi m’agradaria
que si és tan amable vostè, si em dóna permís, li pugui passar al
Sr. Conseller perquè el tengui, Sr. President... 
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(Se sent de fons una veu inintelAligible)

... sí, sí, seguiré jo endavant, perquè tengui aquests retalls on
veurà perfectament que, com li dic, el 16 d’octubre de 2008, es
deia: “El Parlament insta el Govern a oferir radioteràpia en
cuanto abra el nuevo hospital.” Això és un acord d’aquesta
casa del dia 16 d’octubre del 2008. El veim tots. Per tant, sí que
hi havia un acord. O també estic enganyat amb això? Puc estar-
hi enganyat.

Però n’hi don un altre, n’hi don un altre que és de 31 de
març del 2009, unes altres declaracions, igual ens enganyava a
tots, però jo crec que no, que no és així, vull dir, vull suposar
que el Sr. Thomàs per a vostès deu ser molt dolent, però per a
mi no ho era tant perquè continuu dient que passarà a la història
per ser el conseller de Salut d’aquesta comunitat que ha posat en
marxa, que va posar en marxa i va començar les obres del
millor, bé, d’un gran hospital per a Eivissa, de l’hospital que ens
mereixem tots els eivissencs. Deia, “Thomás confirma que el
nuevo hospital ofrecerá radioterapia, hemodinámica y
neurocirugía”. Això es deia, com dic, el març del 2009. Per
tant, sí que ho deia públicament, sí que ho anunciava i tenim un
problema si no ens posam d’acord amb això. 

Però els dubtes també ens entren a nosaltres quan vostè
l’altre dia fins i tot ens va dir d’alguna manera que tenguéssim
fe. Jo tendré tota la que vostè em demani, supòs que aquesta
gent que és aquí també tendrà tota la fe que faci falta, però hem
d’aclarir què és el cert: quan obri el nou hospital les portes, hi
haurà servei de radioteràpia? El servei de radioteràpia hi serà al
cap de dos mesos d’haver obert, al cap d’un any, al cap de dos
anys o al cap de vint-i-cinc anys?

Això és el que volem que ens detallin, perquè estic segur
que per a tots vostès els és molt fàcil dir aquí, vostès ens
demanen que posem el servei de radioteràpia, sí, hi estam
d’acord. Sí, però, quan? Quan el tendrem? Aquesta és la
pregunta. Amb quines condicions el tendrem? El tendrem amb
les mateixes condicions, tendrem aquest servei amb les mateixes
condicions que té qualsevol ciutadà de l’illa de Mallorca? Que
és el que demanam, les mateixes condicions, no les volem
millors, ni pitjors tampoc, volem les mateixes condicions, que
crec que és el sensat.

I clar, i a la moció, que consta de sis punts, i que vostès la
coneixen perfectament i ja ho diran, hi ha algun punt més que
llavors ens diran que els pareix... però que tot són acords que
vàrem arribar en el moment que es va posar en marxa el nou
hospital i són acords que ens vàrem posar d’acord a Eivissa i
ens vàrem posar d’acord aquí, en el Parlament, en la legislatura
passada, perquè, fins i tot, acords conjunts hi ha, acord conjunt
per unanimitat del Consell d’Eivissa en data 26 de setembre de
2008, acord conjunt de tots els grups del Consell d’Eivissa en
data 31 de maig de 2012 i acord conjunt de tots els grups en
data 8 de juny de 2013 per part del Consell de Formentera.

Vull dir, estam tots d’acord amb allò que volem, però els
dubtes que nosaltres li expressàvem, Sr. Conseller, són els que
no tenim clars, aquests on deim, quan serà aquest procés? Però
amb això que li deia inicialment sempre deim, tenim, que ha
estat fins ara, un excelAlent hospital per a Eivissa, que en el seu
moment va ser un pas molt important d’ara a l’any 84, que és
l’actual hospital, i tots vàrem quedar, vull dir, jo me’n record
quan el Sr. President del Consell d’Eivissa, estant a l’oposició
ho demanava i hi estàvem d’acord, i crec que hi continuam
estant, que l’actual hospital es converteixi en un centre
sociosanitari, en un hospital sociosanitari. 

Bé, darrerament hem escoltat que això possiblement no es
faria ara. Jo els diré una cosa, jo respect qualsevol argument que
hi pugui haver, però si un hospital feim el trasllat i el deixam
buit el deteriorament que tendrà serà molt gran, i vostè ho sap,
Sr. Conseller. Vull dir, supòs que qualsevol tècnic li dirà que al
cap d’un any de tenir-lo buit, idò, el cost de posar-lo en
funcionament quan toqui costarà deu i si en passen dos costarà
cinquanta i si en passen tres en costarà 150 perquè estarà tancat
i ens caurà a trossos i serà una llàstima, no estam en situació de
perdre diners, de perdre recursos. Per tant, nosaltres demanam
que el més aviat possible es posi en funcionament.

També hi ha dos punts que fan referència que el Parlament
de les Illes Balears insti el Govern a atendre, abans d’un mes, la
possibilitat, la petició que s’ha fet de poder visitar les obres, que
no sigui el dia de la inauguració quan ho faci tothom perquè la
inauguració no és trasllat, però el lliurament de les obres pot ser
imminent. Vull dir, que ja ho sap vostè i creim que serà així.

Per un altre costat, que es lliuri còpia, es doni compliment
de la solAlicitud de documentació de còpia del modificat del
contracte de la concessió del nou hospital de Can Misses,
presentada l’1 de febrer del 2013.

Això són les peticions que nosaltres feim en aquest moment,
però jo vull insistir una vegada més, ens preocuparia molt, no
ens deixaria satisfets, que avui tampoc no es pogués donar
resposta a les preguntes que vàrem fer fa quinze dies, ara o fa
catorze dies, fa quinze dies. I per un altre costat, que no ens
aclarissin, que simplement ens anàssim d’aquí amb algun acord
que digués, sí, el nou hospital de Can Misses tendrà
radioteràpia. I ens quedàssim amb totes les preguntes aquestes.
Sí, però, quan? Sí, però, com? Sí, com ho podem fer si
tècnicament no compleixen tots els requisits que es demanen?

Jo no he de treure determinats papers ni determinats
documents perquè vull pensar que els tenen vostès. El Reial
Decret 35/2008, de 18 de gener d’aquell any, parla
d’instalAlacions radioactives amb finalitats científiques,
mèdiques, agrícoles, comercials o industrials. Jo supòs, Sr.
Conseller, estic convençut que vostè el coneix millor que jo, es
compleixen tots els punts que es demanen en aquests moments?
Perquè clar, jo tendré tota la fe, vull dir, jo no tenc res en contra
de vostè, a mi m’agradaria molt poder donar-li una abraçada
molt forta el dia que s’inauguri l’hospital d’Eivissa i tenguem el
servei de radioteràpia, li ho assegur, vull dir que estaré molt
satisfet, no venc a criticar-li res, venc a demanar-li una vegada
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més que vostè i tots els membres del Partit Popular lluitin per
aconseguir aquests 2, 3 milions d’euros per posar en marxa el
servei de radioteràpia a l’hospital d’Eivissa. I parlam d’un país
allà on ahir llegia una notícia, que per allargar un submarí que
hem fet malament, per allargar-lo 11 metres gastarem 200
milions d’euros. Tot és qüestió de prioritats, és qüestió de
prioritats amb l’Estat central i és qüestió de prioritats amb el
Govern autonòmic, si vostès volen, la radioteràpia serà a Eivissa
aviat, si no és el dia que obri les portes, perquè no pot ser,
perquè jo pens que és materialment impossible, jo els agrairia
molt que ens diguin la veritat, jo els criticaré haver dit que
s’obriria el dia que obrissin l’hospital i que no ho fan, però els
donaré suport fins que ho facin al màxim...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Tarrés per favor.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No, no m’ho torni dir Sr. President, perquè ja he acabat i
esper la contestació dels altres grups.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Per fixar la posició i per part del Grup
Parlamentari MÉS té la paraula la diputada Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia una altra vegada a tothom i
una altra vegada agrair al Moviment per la Radioteràpia de les
Pitiüses que sigui avui present, que és un clar indicador, una
demostració de l’interès que té el conjunt d’Eivissa i
Formentera perquè això sigui una realitat.

Vagi per dit ja que el Grup Parlamentari MÉS donarà suport
als 6 punts de la moció del Grup Socialista, que podríem que té
tres parts, tres punts referits al servei de radioteràpia per a
Eivissa i Formentera al nou hospital de Can Misses; un punt
referit a un centre sociosanitari i a un centre de salut de l’actual
hospital de Can Misses, i dos punts que podríem dir que són de
bones pràctiques del Govern en relació amb l’oposició.

Parlam d’un hospital d’Eivissa en què tots vàrem demostrar
el seu interès, jo vull posar per exemple que a l’anterior
legislatura, dels pocs decrets llei que es varen fer, un dels
decrets llei va ser efectivament de caràcter urbanístic per poder
accelerar la construcció de l’hospital de Can Misses, perquè si
no hagués estat un procediment molt més llarg. En vàrem fer
pocs, en vàrem fer 7 o 8, i un d’aquests va ser aquest,
demostrant realment l’interès que tenia l’anterior Govern i tots
els grups polítics que li donàvem suport.

Clar, però, és ver que, una vegada que vàrem escoltar la
intervenció que va fer el Sr. Conseller, fa 15 dies i fent la lectura
del Diari de Sessions, creim que és molt convenient el debat
que es produeix avui en aquesta cambra; perquè, llegida la
intervenció del Sr. Conseller, també escoltada, però sobretot
llegida, en què va molt bé subratllar i mirar, fa 15 dies no tenim
la garantia que quan s’obri l’hospital de Can Misses el servei de
radioteràpia estigui en funcionament. Amb les paraules del
conseller en el butlletí del Parlament no està garantit. Jo diria
que més aviat el contrari, no són gens tranquilAlitzadores, no?,
perquè bona part de la seva intervenció la va dedicar a relatar
les característiques que tendrà el nou hospital de Can Misses;
vàrem parlar d’ampliació d’urgències, ampliació de llits, àrees
de consulta, hospital de dia, etcètera, però l’objectiu de la
interpelAlació que es va fer dia 8 d’octubre, que era si s’obriria
o no Can Misses amb un servei de radioteràpia, no hi va haver
cap tipus de concreció. Per tant, el debat que avui es produeix
en aquest Parlament jo crec que és interessant, bé, és necessari,
més que interessant és necessari. Avui el Parlament ha de dir al
Govern que això és prioritari i jo confiï que el Grup
Parlamentari del Partit Popular estarà amb el Grup Socialista i
amb el Grup MÉS per dir al Govern que això és prioritari.

Les paraules del conseller són: “La intenció d’aquest Govern
és que el nou hospital de Can Misses compti amb serveis de
radioteràpia”. Però quan? La intenció, ningú ho dubta. Parla,
una altra de les frases: “quan hi hagi disponibilitat
pressupostària”. Quan hi haurà aquesta disponibilitat
pressupostària? El pressupost no ens ve caigut del cel, són
decisions polítiques, són decisions que primer es fan en el
Govern i després es fan en el Parlament, per tant, hi ha d’haver
voluntat política per prioritzar això.

Ens diu que no s’ha fet el concurs de l’accelerador, això sí
que ho concreta. Clar, si no s’ha fet aquest concurs, l’hospital de
Can Misses si s’obri a principis del 2014 ja no s’obrirà amb
aquest servei.

Clar, totes aquestes paraules que va dir el conseller a la seva
intervenció, ens allunyen de l’objectiu que tenim tots, sobretot
que hi ha una demanda social molt clara, que l’hospital de Can
Misses s’obri amb aquest servei. No és que el conseller i el
conjunt del Govern no siguin conscients de la necessitat
d’aquest servei, perquè fins i tot arriba a dir: “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”. Vull dir que és molt conscient que no només és necessari
per a malalts de càncer, sinó per a altres tipus de malalts
palAliatius que no reben l’atenció del servei de radioteràpia,
perquè la seva malaltia els impedeix venir a Mallorca. Vull dir
que som conscients tots d’aquesta necessitat, tan sols hi ha
d’haver voluntat política per aplicar-la, només hi ha d’haver
voluntat política per aplicar-la.
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Hi ha un moviment social que avui és aquí representant que
els diu que Eivissa i Formentera ho volen. Doncs, quin és el
problema? Jo cada vegada estic més convençuda que el més
important de l’acció política, que l’encert de la gestió política és
encertar en les prioritats, perquè els recursos són escassos i les
necessitats són moltes, en sanitat, en educació, en serveis social,
en qualsevol, en habitatge, en qualsevol, per tant, encertar amb
les prioritats és fonamental. I que a més a més, aquestes
prioritats no tenguin contestació pública, vull dir que les teves
prioritats que decideixis com a polític, tenguin un ample suport
social. Qui qüestionarà del conjunt de les Illes Balears, ja no
d’Eivissa i Formentera, que no es dediquin uns doblers a aquest
servei? Qui ho qüestionarà? Ningú. No és una prioritat? És una
prioritat, és una necessitat, ningú no qüestionarà aquesta
prioritat, ningú. Doncs per què no?

A més a més, tenim una situació que en política deim
oportunitats i és l’obertura d’un nou hospital. No és que haguem
d’adaptar un hospital antic, que hi hem de ficar aquest espai,
que és molt difícil, que no hi ha espai. No, no és que el tenim,
i vostè mateix va dir que hi havia l’espai, que hi havia el
búnquer aquest. Per tant, tenim l’oportunitat, tenim la prioritat,
tenim la demanda social clarament expressada, hi ha una clara
voluntat per part de tots. Només ens falta el compromís del
Govern, de dir que hi haurà pressupost en el 2013 i en el 2014
per a aquest servei.

Per tant, jo li faria una concreció in voce als dos primers
punts quan diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a realitzar la modificació
pressupostària en el 2013", a no ser que això suposi una
modificació pressupostària sine die, vull dir que pot ser el 2014
o el 2015, per tant el 2013. I el segon punt que seria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar tots els tràmits per assegurar, i tot el que
segueix, en els pressuposts del 2013 i en els pressuposts del
2014". Vull dir que no només hi hagi el servei, sinó que a més
dins el 2014, en que s’estarà realitzant, hi hagi les
modificacions. Perquè així com està redactat podria ser que fos
un pressupost que no se sap exactament si són els del 2014 o del
2015. I per tant pens que és important la concreció, perquè
ningú no discutirà que això sigui una prioritat, ningú li ho
discutirà.

I jo crec que avui aquest Parlament ha de fer aquesta funció,
davant la inconcreció del Govern, davant la manca clara del
Govern en aquest compromís, no ho vàrem aconseguir fa 15
dies, ni avui a la pregunta que li ha fet la representant del Partit
Socialista, no ha aconseguit tampoc treure aquest compromís
del conseller, el Parlament li ha de dir al conseller que té el seu
suport, perquè quan vagi a discutir els pressuposts, que sabem
que tots els consellers voldran, té tot el suport del Parlament per
dir que en el 2013 i 2014 hi ha d’haver doblers per a això. Avui
ha de sortir vostè d’aquesta cambra amb el suport de tots
nosaltres perquè pugui discutir amb el conseller de Pressuposts
que aquest servei hi ha de ser. Perquè les paraules del conseller,
també, a veure si, ens diu que vostès volen fer-lo i que “per tant,
intentem que en un futur i de forma progressiva, quan toqui, hi
haurà un servei de radioteràpia”. Avui el Parlament li diu que
toca ara i que toca en els pressuposts del 2013 i toca en els
pressuposts de 2014.

A la resta de punts també els donarem suport, són els punts
que demanen un centre sociosanitari i un centre de salut a
l’actual hospital de Can Misses. Sobre això no crec que hi hagi
un suport, el centre de Son Dureta s’està deteriorant, no hi ha
cap projecte. Me’n record que fa un any, no, més d’un any, aquí
es va fer per part de la Sra. Castro, en aquell moment consellera,
una proposta perquè el mes de juny d’aquest any 2013 es
començarien les obres de Son Dureta. Zero, no n’hi ha hagut.
Record que discutíem amb els parlamentaris per les ràdios i ens
deien que sí, que sí, res. Verge del Toro, zero. L’espai
sociosanitari no els interessa i no els interessa perquè a les actes
que nosaltres demanam i de tant en tant ens envien, ho diuen
molt clar, els serveis sociosanitaris són massa costosos, són més
barats els serveis hospitalaris d’estada curta i per tant, aniran
progressivament cap aquesta línia. Però nosaltres li donarem
suport perquè cada vegada seran més necessaris els centres
sociosanitaris.

I després a l’altre punt també, el de bones pràctiques. És
inaudit que rebem preguntes parlamentàries un any i mig
després d’haver-les solAlicitades, amb una contestació genèrica.
Per una memòria de 50 folis et facin desplaçar a la conselleria
a demanar aquests folis, que qualsevol escolar du una carpeteta
amb 50 folis. Coses d’aquestes que dificulten la gestió de
l’oposició, nosaltres li donam suport. Supòs que vostè no té cap
problema en el punt número 5, que diu que el nou hospital de
Can Misses no només sigui per al Grup Socialista, sinó per a
qualsevol diputat o polític que ho demani.

Però jo crec que avui, si aconseguim, encara que en els altres
tres punts no ho aconseguim, però si ho podem aconseguir en
els tres primers, que s’obri el servei de radioteràpia durant
aquest any, o que quan s’obre l’hospital de Can Misses s’obri el
servei de radioteràpia, crec que avui haurà valgut la pena
aquesta sessió parlamentària, si no realment seria molt
decebedor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer lloc,
agrair la presència en aquesta cambra de persones, pacients o
ex-pacients, ciutadans d’Eivissa en definitiva, sensibilitzats amb
la necessitat de radioteràpia a Eivissa. Jo estic convençut que
tots a Eivissa volem radioteràpia, a Eivissa. Així se’ns ha fet
arribar des de fa temps per part de les associacions contra el
càncer d’Eivissa i darrerament pel moviment ciutadà Pro
Radioteràpia. Però també s’ha vist en moltes preses de postura
i acords plenaris, alguns citats a l’exposició d’aquesta moció.
Tots avalen que els partits polítics d’Eivissa han votat sí a la
radioteràpia. 
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Però el problema com sempre, és l’ambigüitat socialista, de
dir una cosa i fer l’altra, de qualificar de mentiders els que
parlen amb la voluntat de solucionar problemes, per intentar
salvar una gestió nefasta que se va fer l’anterior legislatura, amb
un malbaratament que va generar un dèficit sanitari de 830
milions d’euros, amb informes de la Sindicatura de Comptes en
aquest sentit.

(Alguns aplaudiments)

Gestió feta des de la contradicció i l’engany, perquè vostè
Sr. Tarrés, ho sent molt, però el varen enganar, alguns dels que
té ara ben a prop, algú està més lluny que habitualment. Una
forma de gestionar basada en dir coses i no complir-les, en dir
coses i fer el contrari, en dir coses i l’endemà desmentir-les. En
dir sí davant milers de firmes i després dir no portes endins. I
així ho varen fer amb la radioteràpia.

En el programa electoral del PSOE del 2007, vostès duien
la radioteràpia com a prioritària. “Antich asume plenamente la
reivindicación de la izquierda de Ibiza, a la que ha prometido
que será una de las prioridades del futuro Govern balear en
materia de salud”. 2007, ah, però una vegada guanyades, el dia
3 de setembre de 2008, dóna l’orientació de la legislatura, no a
la radioteràpia. “Thomàs dice que el hospital no incluye
radioterapia. Así que en estos momentos técnica y
científicamente no se justifica. No se considera que sea un
servicio que tenga que funcionar en Eivissa”. Sr. Thomàs,
PSOE i davant vostè Sr. Tarrés i a Eivissa Sr. Tarrés. I no era la
primera vegada que li feien això, li varen fer això en la
promoció turística i sobre aquest tema li ho varen tornar fer. Li
varen negar la radioteràpia, després de dur-la en el seu programa
electoral, uns mesos abans davant vostè i a Eivissa, dia 3 de
setembre de 2008.

Per això, qui els parla, des de l’oposició del consell insular,
va presentar una moció en el ple del consell insular dia 26 de
setembre del 2008, amb un acord que vostè cita a l’exposició
d’avui. En aquell moment vàrem presentar la següent moció,
vostè era en el Govern, vostè era president del consell: “El ple
del Consell Insular d’Eivissa insta el Govern de les Illes Balears
que en el projecte del nou hospital de Can Misses figuri la unitat
de radioteràpia, així com la posada en marxa d’aquest servei des
del moment de la seva inauguració”. Això ho vàrem demanar
nosaltres, però el seu representant, el seu portaveu i el seu equip
de govern va exposar el següent, va proposar una esmena
transaccional perquè, a continuació de la posada en marxa
d’aquest servei, s’hi afegís “si és possible”, ja que considera que
tot un hospital no es pot posar en funcionament des del primer
dia.

I a partir d’aquí la redacció final d’aquesta moció, amb la
qual nosaltres vàrem estar completament d’acord amb aquesta
transacció, va quedar de la següent manera i és la base de totes
les reivindicacions: “El ple del Consell Insular d’Eivissa insta
el Govern de les Illes Balears que en el projecte del nou hospital
de Can Misses figuri la unitat de radioteràpia, així com la
posada en marxa d’aquest servei, si és possible, des del moment
de la seva inauguració”. I a partir d’aquí, la posició del Partit
Popular s’ha mantingut exactament com vàrem acordar, no així
la seva. Un exemple, és la votació en contra en el ple del
Consell Insular d’Eivissa, de dia 2 de març de 2009, del
següent: “El Consell Insular d’Eivissa insta el Govern de les

Illes Balears a instalAlar el servei de radioteràpia del nou
hospital d’Eivissa, donant compliment als acords presos en
aquest sentit en el consell i en el Parlament de les Illes Balears”.
Vostès, sigui pel que sigui, varen votar no a aquesta proposició.
Incoherent i erràtic i ara venim amb presses i amb adhesius. 

La postura per tant, del Partit Popular ha estat clara des d’un
principi. I a la presa de possessió com a president, dia 1 de juliol
del 2011, ho vaig recalcar: volem seguir amb la construcció del
nou hospital de Can Misses amb radioteràpia i el vell hospital
reconvertir-lo en sociosanitari. Volem que els ciutadans puguin
tenir els serveis a ca seva, evitant en la mesura del que sigui
possible, el desplaçament de pacients. Vaig mantenir aquesta
postura i aquesta línia en els plens de dia 25 de maig, no de dia
31 de maig, s’ha equivocat, Sr. Tarrés, les presses de vegades
duen aquestes coses, i 28 de juny de 2013, acords que varen
votar per unanimitat.

És important, Sr. Tarrés, mantenir una línia coherent i
exigir-la. La reivindicació no s’ha de fer d’entrada als mitjans
de comunicació, s’ha de lluitar des de dins, i si vostè ho hagués
fet així, tal vegada ens hauríem trobat almenys el búnquer fet.
Però vostè el que feia era parlar en els diaris i seguir seient a la
cadira. Perquè si hagués fet el que pregonava, voldria dir que no
li varen fer ni cas, perquè l’evident és que el Govern balear
socialista no volia radioteràpia i vostè no entenia res. I si no, li
trec un retall de premsa, com ha tret vostè també, de data 24 de
desembre de 2008, posterior a tots els que vostè ha tret: “Tarrés
afirma no entender la postura del conseller sobre radioterapia.
Él quizás no cree en ello, pero hay un acuerdo político que está
por encima de él. No entiendo por qué la postura del conseller
es tan dura sobre esto, en lo que quizás él no cree..., -jo estic
segur que no hi creia-, pero, bueno, hay un acuerdo político que
está por encima de él, manifestó el presidente”.

(Alguns aplaudiments)

Quin acord, Sr. Tarrés, quin acord, quin acord, Sr. Tarrés! El
que no es va complir perquè no varen deixar prou espai per a la
radioteràpia ni en els plànols, tot per cobrir expedient. És a dir,
sí portes enfora, no ports endins. Per això ja el 21 de novembre
del 2010, de cara a les pròximes eleccions, que varen ser el
2011, vostè ja es protegia a una entrevista: “¿Estará este
servicio operativo desde el primer momento o se convertirá en
una batalla de reivindicación posterior? No, hombre, no, el día
que se inaugure el nuevo hospital tiene que estar el servicio de
radioterapia, otra cosa es que se tarde un mes o dos, porque
me dicen que el problema és técnico.”

Efectivament, efectivament, és a dir, eleccions 2011, el
Partit Popular, amb coherència des del principi no duia obrir el
nou hospital de Can Misses amb radioteràpia funcionant des del
principi, però el PSOE tampoc, amb incoherència respecte de la
postura d’avui. Postura incòmoda per a vostè, entre d’altres
coses perquè hi ha socialistes vinculats amb sanitat que ja li han
dit que no jugui més i que ho deixi en mans de tècnics i
professionals.
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Sr. Tarrés, no seré jo qui posi rèdit polític davant criteris
tècnics, no seré jo qui imposi criteris polítics per sobre de
criteris professionals, no ho faré, i com vostè ho sap bé, perquè
és molt amic d’aquestes pràctiques, jo quedaria molt bé
aconseguint ara un titular fàcil, però la realitat és que no són els
polítics els que han de dir als professionals sanitaris a quin
moment han d’obrir un quiròfan o un altre servei, amb això no
jugam. Però que li quedi clar, volem radioteràpia i hem treballat
en aquest sentit des de sempre, cosa que vostès no varen fer, des
de dins i fort.

El nou hospital de Can Misses serà una realitat l’any que ve,
malgrat el context econòmic que ens varen deixar, amb un
important increment de recursos assistencials a disposició de
pacients i professionals, però per a això es va haver de fer una
modificació negociada amb la concessionària i, entre d’altres
coses, s’ha hagut de modificar l’àrea prevista per a vostès per a
radioteràpia del projecte inicial, perquè hi havia simplement un
grafiat, és a dir, una creu sobre un paper; una reserva d’espai
insuficient i inviable, tot per cobrir l’expedient, tal era la
intenció socialista de fer la radioteràpia. De 235,98 metres
quadrats, que era el que vostès havien rallat, que eren al projecte
inicial, el Partit Popular ha fet una modificació que suposa un
espai de 500 metres quadrats, amb búnquer inclòs, que no hi
era.

El nou hospital de Can Misses, de forma progressiva i
escalonada, s’ha d’anar dotant dels mitjans tècnics per fer que
a l’any 2014 la major infraestructura sanitària d’Eivissa doni
respostes a les necessitats de la població pitiüsa. I aquest és el
compromís, mantenint la postura el Consell Insular d’Eivissa
que s’inclogui la radioteràpia en aquest termini, el que hem dit
i demanat des del principi.

Per tant, radioteràpia sí, amb bones condicions i amb una
qualitat de tractament òptim i equiparable al tractament que es
fa a Son Espases, independentment de si és en el mateix
moment de l’obertura del nou Can Misses, però sempre dins el
2014, això és el que vol el Consell Insular d’Eivissa, és el que
hem dit des d’un principi, i així ho continuaré mantenint i
reivindicant.

Per això, votarem sí a la radioteràpia, votarem sí, votarem sí
a la radioteràpia; però sí que m’agradaria un text alternatiu dels
punts 1 i 2, primer, perquè el punt número 1 es tracta de fer (...)
dels pressuposts del 2013 que estan quasi abocats als
pressuposts del 2014. I respecte del punt número 2, parlam de
la imminència d’obrir-se, és a dir, en el moment que s’obre
l’hospital de Can Misses hi ha d’haver la radioteràpia a ple
funcionament, això és una cosa que està reconeguda que
tècnicament és molt difícil que es pugui arribar a fer.

Crec que deu saber que Son Espases es va obrir el desembre
del 2010 i que es va continuar fent radioteràpia a Son Dureta
fins al desembre del 2012, és a dir, aquesta continuïtat s’ha de
fer absolutament per criteris tècnics.

(Remor de veus)

Per tant, dels punts 1 i 2 jo li propòs la següent redacció, li
propòs la següent redacció, ajuntant els punts 1 i 2: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a accelerar tots els tràmits per assegurar que el servei de
radioteràpia podrà oferir-se des del mateix moment de
l’obertura del nou hospital de Can Misses a Eivissa si és
possible tècnicament, sempre dins el 2014, i adoptant aquelles
mesures pressupostàries que siguin necessàries.”

Respecte del punt número 3, quant que s’asseguri la
percepció de la totalitat de la cartera de serveis ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Vaig acabant, Sr. President. I de les especialitats metges
previstes, el pla funcional, li diré que el pla funcional es va
haver de modificar, que actualment es modifiquen i es treuen a
concurs un seguit de dotacions, que la dotació de (...) és en
tramitació i algun està adjudicat, per tant hi ha partides
econòmiques suficients.

Sigui com sigui li votarem que sí.

El punt número 4, respecte que contengui centre
sociosanitari, nou centre de salut de Can Misses i altres serveis
complementaris, li votarem que sí, Sr. Tarrés.

El punt número 5, respecte de visitar les obres del nou
hospital de Can Misses, li votarem que sí, Sr. Tarrés, malgrat
que s’ha de fer de forma ordenada, s’ha de recordar que el
conseller de Salut encara no l’ha visitat.

I quant al punt número 6, també li votarem que sí, Sr.
Tarrés, quant al punt número 6 també li votarem que sí, Sr.
Tarrés.

Per tant, crec que és una moció amb la qual podem posar-
nos d’acord, d’aquí podem sortir tots junts amb una moció
aprovada i, si accepten la proposta del Partit Popular, crec que
podem anar tots junts. Però sigui com sigui estic convençut que
el Partit Popular serà qui dugui la radioteràpia a Eivissa el 2014.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per part del grup proposant, té la paraula el Sr. Tarrés.
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EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Serra, no m’esperi en aquest joc,
no m’hi esperi. Miri, ha sortit aquí i ha sortit ben desbocat, vull
dir açò crec que els agrada, no? Ha parlat d’ambigüitat a la
nostra proposta, de parlar de mentides, de malbaratament, que
l’enganyaren, m’ha parlat de la promoció turística; escolti, Sr.
Serra, jo venc a parlar de la radioteràpia, jo venc a parlar del que
vostè ha estat intentant defensar amb les Festes de la Terra, amb
el president davant, que em sap molt de greu que hagi vingut
gent d’Eivissa i el president no es digni ser dins la Sala, em sap
molt de greu, gent d’Eivissa preocupada pels malalts i el
president ha d’entrar quan hi fan referència, això em sap greu.

(Alguns aplaudiments)

Però vostè, vostès -gràcies, Sr. Bauzá, per entrar en aquests
moments, però m’hagués agradat que hagués sentit, hagués
escoltat el que ha dit el seu portaveu en aquest tema que tractam
aquí; no és un exemple, jo personalment no consider que sigui
un exemple d’educació ni de ganes de tirar endavant un projecte
a Eivissa.

(Remor de veus)

Perquè ve a parlar de coses que no tenen res a veure amb la
proposta que es fa avui; vull dir, ho ha de mesclar tot. Jo sé que
vostè em té molta mania a mi, no sé què li he fet, sí! Vostè em
té molta mania a mi, li fa molta ràbia determinades coses i ha de
venir aquí a esplaiar-se. Jo li he dit moltes vegades a vostè,
vostè a mi mai no em sentirà aquí dins sortir a aquest lloc a
criticar-lo a vostè. I sap per què? Perquè he estat president,
perquè entenc què és ser president i entenc què és la lleialtat
d’una illa per reivindicar coses. Vostè això no ho entén, vostè
només entén els enfrontaments polítics per armar, per muntar
guerra, que és el que vostè pretén en aquests moments, per això
li dic que no m’hi trobaran.

Estic molt satisfet que em digui que votarà una sèrie de
punts a favor, però clar, no li acceptaré de cap manera que em
digui un afegitó que posa “si és possible”. Miri, sí és possible;
si és vostè qui ho ha estat demanant, si és vostè que a les Festes
de la Terra, quan va venir el Sr. Bauzá a Eivissa, que va dir “En
el moment que s’obri el nou hospital hem de tenir el servei de
radioteràpia”, al Sr. Bauzá li va demanar vostè a l’Ajuntament
d’Eivissa amb les Festes de la Terra, i el Sr. Bauzá va sortir en
el discurs i va dir: “Hi haurà radioteràpia, si és possible”. Cosa
que no ens va agradar a nosaltres, perquè nosaltres volíem que
fos en el moment de l’obertura.

(Remor de veus)

I clar, ens trobam, ens trobam, ...

EL SR. PRESIDENT:

Prec silenci, per favor, deixin...

(Continua la remor de veus)

Silenci, per favor, que és en ús de la paraula el Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, jo sé que el Sr. Serra es posa nerviós ...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

... es posa nerviós sovint i es desboca sovint, però bé. Ve
aquí i em treu uns escrits i diu: no sé si té raó o no té raó. Sr.
Serra, però vostè ha dit que en el 2008 vostè havia fet una
proposta i havia parlat de la radioteràpia, és cert o no que m’ho
ha dit? I que ens ho exigia. I que el Sr. Thomàs havia dit que
veuríem si hi hauria radioteràpia o no hi hauria radioteràpia, és
cert o no que ho ha dit vostè?

(Remor de veus)

A l’any 2008 no havien començat les obres del nou hospital
de Can Misses. En el 2008 no s’havia arribat a un acord amb els
propietaris dels terrenys. En el 2008 aquest govern i els governs
d’Eivissa negociaven amb els propietaris l’adquisició dels
terrenys.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I si en el 2008 el conseller que hi havia de sanitat deia que
no hi hauria radioteràpia o que tenia dubtes o que no sabia si
n’hi hauria, hi tenia tot el dret, però el president d’Eivissa amb
el president del Govern varen aconseguir que digués que hi
havia radioteràpia, com li he mostrat, que hi hauria radioteràpia.
Però és que em sembla ridícul haver de venir aquí a barallar-me
a dir si vostè ha dit o jo he dit, que és el que pretén. No, vostè
els ha d’explicar a aquesta gent el que ha explicat durant un any
i mig que porta i que a un ple del Consell va dir, que s’enviaria
i s’enviaria, conjuntament, -i jo demanaria que poguéssim
recuperar aquesta proposta del Consell d’Eivissa- que en el
moment de l’obertura de l’hospital nou de Can Misses hi hauria
radioteràpia.

És més, els vaig a posar una sèrie de coses que pos en dubte,
no hi ha pressupost, no hi ha l’accelerador i em diuen que (...)
búnquer. Jo continuu dient que nosaltres, i ara torni’m a
desmentir alguns que tècnicament no és ver, i llavors ho
comprovarem, quan es té l’accelerador i se sap quin accelerador
es vol posar es fa el búnquer, perquè no és a l’inrevés, no és un
moble que es posa dins una casa, és un accelerador que
cadascun té unes característiques diferents. Però resulta que aquí
tenim un plànol, això és el búnquer i l’accelerador, Sr.
Sansaloni, supòs que vostè ho coneix, que vostè ho reconeix;
aquest és el búnquer del qual parlam.

I això només té un petit problema, que això posa un nom
d’una empresa, posa un model d’accelerador, “accelerador
lineal”, proposta d’implantació.

(Remor de veus)
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Per què no surten aquí i ens diuen: escolti, nosaltres ho
volem fer, ho volem fer aquest any, però ho privatitzarem. I per
això ho tenen determinat ..., però que ho diguin.

(Remor de veus)

Jo l’anomeno a vostè, vostè em diu “i”, res, cap problema.

(Remor de veus)

El volen privatitzar, nosaltres el volem públic. Nosaltres el
volem públic. Que ho volen fer, per què no venen aquí i ho
diuen? Per què són aquí aquests plànols, per què els tenc jo? Per
què els té alguna empresa, per què els té alguna empresa?
Perquè políticament surt aquí el Sr. Serra i diu: és que
políticament no és possible, han de ser els tècnics els que ho
diguin. No, senyor, no, políticament nosaltres diem què volem
i els tècnics es posen i fan al servei del que demanen els polítics,
en qualsevol cosa. Volem un hospital nou? Volem un hospital
nou; què tengui aquests serveis? Que tengui aquests serveis, i
som els polítics els que ho diem, i nosaltres a Eivissa demanam
que volem el servei de radioteràpia, hem demanat, des de la
seva obertura, ja.

(Remor de veus)

I vostè surt aquí i diu, i es gira: sí, volem la radioteràpia. I
tots els eivissencs la volem. Però quan? Quan sigui possible?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No, ja.

Gràcies, Sr. President, entre altres coses perquè en el minut
i quaranta-cinc segons passats m’ha tallat a la primera
intervenció i al Sr. Serra no l’ha tallat, als dos minuts (...)

EL SR. PRESIDENT:

I ara ja en du un i cinquanta-dos.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No hi ha cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

En du un i cinquanta-dos, Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Però vull acabar donant les gràcies al Grup MÉS, dient que
les seves propostes les acceptarem i que l’exemple que ha posat
de Son Dureta esper que no es repeteixi amb l’hospital
d’Eivissa, perquè és tirar els doblers de mala manera.

Així que moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies a
tots.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés.

Per què em demana la paraula, Sr. Serra?

EL SR. SERRA I FERRER:

Sr. President, m’han dit que per demanar un recés no fa falta
invocar cap article, afortunadament, però crec que la
importància del tema seria de demanar un recés d’uns minuts
per intentar arribar a un acord dels punts 1 i 2.

EL SR. PRESIDENT:

Si tots els grups hi estan d’acord, aquesta presidència no té
cap inconvenient.

Doncs dos minutets o tres.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, president.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, reiniciam la sessió. Senyors portaveus, em poden dir si
hi ha algun acord o si s’ha de votar d’alguna manera...?

Sí, Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Després d’aquest recés he de dir que
no arribam a un acord, senzillament per això, perquè sempre hi
ha aqueixa frase enmig, de "si és possible", i nosaltres volíem
aquest compromís que en el moment de l’obertura del nou
hospital el servei estigués en funcionament, i per tant he de dir
que en el punt número 1, l’apunt que s’ha fet des del Grup MÉS
d’afegir que era en el 2013, que posa “el concurs per a la
contractació de l’equipament tecnològic en el 2013", i en el
segon punt, que posa “en els pressupostos 2013 i 14". I en el
cinquè punt, que posava “per part del Grup Parlamentari
Socialista”, que posi “per part de qualsevol grup parlamentari”.

Aquests són els acords que hi ha. Amb la resta no..., li he de
dir que no hi ha hagut acord.
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, en ser esmenes in voce..., en ser esmenes in voce és
necessari que hi hagi l’assentiment per poder-se tractar i votar
de tots els grups polítics. Sí, vostè té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no estam d’acord amb el fet
que s’acceptin segons quines esmenes in voce perquè venguin
d’un partit i no d’un altre. Nosaltres hem mostrat les dates clares
i el compromís clar...

(Remor de veus)

...que sigui en el 2014 en base al pla d’obertura de l’hospital.
No hi ha una voluntat d’arribar a un acord, cosa que lamentam,
i sobretot pels representants d’Eivissa que hi ha avui, i
evidentment no acceptam cap altra esmena.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores com s’ha de produir la votació?, perquè no ho
hem arribat a aclarir.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Nosaltres demanaríem votació separada dels punts 1 i 2, i
després dels altres.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Entenc...

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sr. President, supòs que haurem d’acceptar, com a grup
proposant, si acceptam la votació separada per aquests dos
punts...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Si vostès consideren que tota la moció fa referència a una
qüestió única, però són punts diferents. Però vostè decidirà. No,
no, vostè dirà el que...

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No, que acceptam que hi hagi la votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, correcte. 

Aleshores aquesta presidència entén que els punts 3, 4, 5 i 6
s’aproven per assentiment, tal com vénen? Hi està d’acord? Idò
aprovats els 3, 4 i 5.

Aleshores passam a votació, que entenc que es pot fer
conjuntament, dels punts 1 i 2. Passam a votar i votam.

25 vots, sí; 32, no. Per tant no s’aproven aquests dos punts.

IV. Compareixença del conseller d'Hisenda i
Pressuposts, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 8012/12, relativa a
incrementar inversions per a les Illes Balears en els
pressuposts generals de l'Estat (escrit RGE núm. 10293/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista).

Passam al següent punt de l’ordre del dia, passam al punt
quart de l’ordre del dia, que correspon a la compareixença del
conseller d’Hisenda i Pressupostos per tal de retre comptes del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 8012/12,
relativa a incrementar inversions per a les Illes en els
pressupostos generals de l’Estat, escrit RGE núm. 10293/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
diputat Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller d’Hisenda, aqueixa compareixença s’ha solAlicitat
per intentar aclarir què ha passat amb una moció aprovada en
aquest parlament fa ja alguns mesos. 

Per començar m’agradaria dir que en aquest cas m’agradaria
parlar de la realitat, i li dic això, Sr. Conseller, perquè he tengut
la sensació que a l’anterior punt, quan parlava de les inversions,
l’he vist una mica forçat a l’hora de buscar arguments per
utilitzar en la seva intervenció, i m’agradaria que en aquesta
parlàssim de realitat i intentàssim fer poca ficció.

Miri, vull recordar la reacció del Govern quan es van
conèixer les inversions que el pressupost general de l’Estat per
a l’exercici 2013 contemplava per a les Illes Balears. Era una
inversió clarament insuficient, injusta, i jo diria que fins i tot
ridícula, si ho comparam amb moltes altres, i va provocar una
indignació, reconeixement d’aqueixa injustícia, i l’expressió de
la necessitat de millora per part del Govern. En aquest tema i en
aqueixa qüestió tots hi estàvem d’acord, en aquell moment, i de
fet el Grup Socialista va presentar i va registrar el dia 17
d’octubre de l’any 2012 una proposició no de llei que va ser
objecte de debat, com li he dit, el dia 19 de febrer, quatre mesos
després de la seva presentació. Era una proposició molt senzilla,
que simplement pretenia amb dos punts rebutjar el projectes de
pressuposts generals de l’Estat per al 2013 i, en el segon, instar
el Govern a fer totes les gestions al seu abast per incrementar
aqueixes inversions i apropar-les a la mitjana per càpita.
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Donat aquest temps transcorregut, quatre mesos, estàvem ja
dins l’exercici 2013, la proposta d’acord es va modificar i es va
aprovar per unanimitat un sol punt amb un text que deia
literalment: “El Parlament de les Illes Balears considera
negatives les xifres d’inversió que els pressupostos generals de
l’Estat destinen a les Illes Balears per a 2013, i insta el Govern
de les Illes Balears a fer totes les gestions que estiguin al seu
abast per situar la nostra comunitat, com a mínim, a la mitjana
per càpita d’inversió estatal”.

Sr. Conseller, amb la seva arribada al front de la Conselleria
d’Hisenda es va produir un canvi, ho hem de reconèixer,
substancial en l’argumentari sobre la greu situació econòmica
que pateix la nostra comunitat autònoma, igual que la resta de
l’Estat, un canvi en els arguments però no així en les mesures
polítiques a aplicar, que no varen ser gaire diferents. Segons
vostè, Sr. Marí, i després més tard el president del Govern
també es va apujar al carro, la situació ja no era un problema de
dèficit, ni tan sols un problema d’endeutament, les úniques
opcions viables fins a aquell moment, i així ho va reconèixer
vostè en el mes de maig en una interpelAlació, i va ser la seva
darrera frase d’aquella interpelAlació. Segons vostè ara estam
davant un greu problema de finançament. 

Ara demonitzen l’actual sistema de finançament, un model
de finançament que, per cert, els suposa, una vegada fetes les
corresponents liquidacions, una inversió, una aportació anual de
més de 500 milions d’euros, Sr. Conseller. M’agradaria saber,
si no tengués aqueixa aportació, com hauria vostè quadrat
pressupostos o el seu govern. 

Com dic, demonitzen aquest actual model i aquí, i vull
ressaltar aqueixa paraula, aquí, reclamen la necessitat urgent de
la seva revisió i la negociació i l’aprovació d’un nou model.
Això m’agradaria que quedàs clar, també, i vull recordar una
frase que ha pronunciat vostè, Sr. Conseller, a la interpelAlació
anterior, que ha dit que no és partidari d’anuncis grandiloqüents,
de fer anuncis grandiloqüents i pocs fets, així ho ha dit vostè.
Idò bé, vostè aquí ens anuncia la negociació i l’aprovació d’un
nou model. 

Però, Sr. Marí, a pesar d’aqueix canvi d’argument de què li
he parlat de fons, resulta que un any després de la desfeta de la
inversió d’aquest exercici 2013, on el Govern es queixava
amargament d’una inversió per càpita de 70 euros, molt
allunyada dels 225 de la mitjana estatal, idò resulta que ara, i
amb tota aqueixa feina que suposadament es ve fent des del
Govern, resulta que el 2014 ens trobam amb una inversió que ni
tan sols no arriba a aquests 70 euros. Vostè, Sr. Conseller, ha
repetit que més dèficit equival a més endeutament, i ha afirmat
que no és just que per finançar els seus serveis públics s’hagin
d’endeutar els ciutadans d’aquestes illes quan altres comunitats
autònomes obtenen aquests ingressos via sistema de
finançament. Hi estam d’acord, Sr. Conseller, però al mateix
temps li preguntam què fan vostès, què fa vostè, Sr. Conseller?

Jo li diré quina és la realitat dels fets. Cada any s’endeuta
més; accepta sense dir res que l’Estat incompleixi l’Estatut en
matèria de finançament, fins i tot ho arriba a justificar; no
reclama el compliment estricte i íntegre de l’actual model de
finançament; i resulta que el 2014 seguirem sense un model de
finançament, i a més incomplint l’actual model vigent.

Sr. Marí, en el mes de febrer el seu grup parlamentari i els
grups de l’oposició els instaren a fer totes les gestions que
estiguessin al seu abast per situar les nostres illes a la mitjana
per càpita en inversió estatal. Vostè mateix va parlar en el mes
de maig d’un nou sistema de finançament, i va dir que hem de
negociar en els pròxims mesos. Tornam a allò de les
declaracions grandiloqüents, eh?, Sr. Conseller. I vista la realitat
ara, en el mes d’octubre de 2013, coneguda la previsió que
figura com a inversió en els pressuposts generals de l’Estat per
al 2014 i que afecta directament les Illes Balears, comprovam
que es castiga més que abans la nostra comunitat autònoma.
Què ha fet el Govern des de gener cap aquí?, des que van
conèixer els problemes per al 2013? Què ha fet per solucionar
el 2014? Poca cosa, pel que es veu. Què ha fet vostè des del mes
de maig cap aquí amb els anuncis que va fer? Què ha negociat
amb el Govern de l’Estat aquest estiu? N’ha tret algun profit,
d’aqueixa negociació?; de moment, pel que coneixem, no n’ha
tret cap, cap ni un.

I ens agradaria saber quins són els plantejaments que
realment vostè ha fet davant Madrid i si arribarem a veure
l’obtenció de beneficis de les seves propostes, seves i aqueixes
del president del ja famós debat de la compareixença
solAlicitada, on va exposar tots aquells propostes i punts, però
traurem algun benefici d’això? Pel que coneixem, Sr. Conseller,
o finalment no han negociat res, contràriament al que vostè va
assegurar, o han decidit no plantar cara al Govern de l’Estat,
acceptar sense més el càstig sistemàtic a les nostres illes, o, el
que resulta igual de preocupant, que a Madrid vostès no pinten
res, els prenen el pèl, o fins i tot com va dir un diputat del seu
grup, que els dóna suport en aquest Parlament, els prenen per
tontos. 

Darrerament, Sr. Conseller, vostès li he de recordar que
renunciaren a inversions ja pressupostades a canvi d’un pla
d’equilibri a pocs mesos de l’arribada al Govern. Vostès es
mostraren disgustats però comprensius -m’agrada ressaltar això
de comprensius- amb les retallades en la inversió per al 2013 a
les nostres illes. Ara protesten aquí molt fort, però a Madrid no
se’ls sent, ni diuen res pel que fa referència a la inversió per al
2014. Cada any estam pitjor, cada any es fa més el ridícul, i
cada any la comunitat autònoma està més enrere.

Darrerament vostès han aparcat el tema de les inversions
estatutàries, Sr. Conseller, ho hem pogut comprovar a la
interpelAlació que se li ha fet, i poca cosa o res sabem del nou
REB. Ara pareix que el més urgent i més actual és el tema del
finançament. Què podem esperar en finançament autonòmic en
el pressupost de la comunitat autònoma per al 2014, Sr. Marí?
El projecte de pressupost per al 2014 suposam que ha d’estar
tancat; estam en el mes d’octubre, ja, teòricament hauria d’estar
tancat. Hi veurem alguna millora en aquest aspecte, en aquest
pressupost, Sr. Marí? 
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Per acabar, perquè ja no em queda més temps, i en resum,
fins ara en inversió i en finançament molt d’anunci i cap
resultat. Li torn recordar la frase d’anuncis grandiloqüents i
pocs fets; aquí també, en finançament, molts d’anuncis i pocs
fets; en inversió, moltes protestes i pocs resultats. NulAlitat
absoluta de gestió, Sr. Conseller. La situació és preocupant i,
per tant, com que la situació preocupa, necessitam i volem
conèixer què està fent aquest govern per canviar aqueixa
realitat, què està fent aquest govern per donar compliment a una
moció aprovada per unanimitat i on es reclamava i s’instava el
Govern a fer tot el que estigués al seu abast perquè la situació
de la inversió i del finançament d’aquesta comunitat autònoma
milloràs. 

Fins ara el que sabem és decebedor, el que sabem és
preocupant. Ens agradaria que vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sr. President. ...sortís aquí ara a continuació i intentàs
aclarir la situació i, si és possible, posar algun tipus de
tranquilAlitat. De moment estam molt preocupats.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el conseller d’Hisenda i Pressupostos.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Boned, perquè em toca
aquest matí, de conformitat amb el Reglament de la cambra,
donar compte sobre en quina mesura s’ha complert la resolució
aprovada per aquest parlament, en què s’instava el Govern de
les Illes Balears a fer totes les gestions que estiguessin al seu
abast per situar la nostra comunitat com a mínim en la mitjana
per càpita de la inversió estatal. Per donar compte d’això el que
m’agradaria dir-li és que jo consider que malgrat que el Govern
ha fet tot el que estava al seu abast la realitat és que de moment,
l’any 2013, no estam en la mitjana d’inversió estatal.

Puc dir això i puc entrar en les xifres. Vostè, no ho sé, em
sent decebut perquè a vegades costa fins posar-se d’acord en
coses que pareixen molt evidents i són molt òbvies, no? Escolti,
els pressupostos de 2013 duien una xifra d’inversió
territorialitzada de 78 milions d’euros, que suposaven..., que
suposaven..., de 78,49 milions d’euros, d’acord?, i jo crec que,
no ho sé, alguna cosa haurem fet en el sentit que també podem
afegir el 2013 els 90 milions del conveni de carreteres de 1998.

Per donar compte del que hem fet, el 6 de maig de 2013 es
va reunir la comissió mixta en matèria de carreteres, vaig
assistir-hi jo personalment, el secretari d’Estat i el director
general de Transports de la nostra comunitat, als efectes de
liquidar el conveni de carreteres de l’any 98, i, bé, fruit d’això

l’Estat ha acordat que aquests 90,4 milions d’euros computen
com a ingrés per a la comunitat autònoma a l’exercici 2013 i es
reflecteixen pressupostàriament als pressupostos generals de
l’Estat del 2014 per poder-los pagar.

Si vostè em concedeix això, si em concedeix això, vol dir
que la inversió, la inversió pública de l’Estat perquè, clar, és
veritat, vostè dirà “escolti, no és inversió nova”, no, però allò
bo, o allò dolent, d’aquests convenis de carreteres és que són
333 milions fets a pulmó per la comunitat autònoma, i això fa
que la comunitat autònoma, quan vostès varen deixar el Govern,
tenia un romanent negatiu de tresoreria de 800 milions d’euros;
ara el té de 300, ara el té de 600, perdó. D’acord? Vull dir que
és important recuperar aquests diners. No és inversió nova, és
inversió feta i és important recuperar aquests diners.

Bé, si em concedeix això, doncs la inversió per habitant és
de 152 euros per càpita, l’any 2013 és de 152 euros, la inversió
per habitant en el total de l’Estat l’any 2013 és de 227 euros per
càpita, per tant, i responent la pregunta d’aquesta interpelAlació
d’acompliment, doncs ens situam a 74 euros per càpita de la
mitjana estatal, d’acord?

Vull dir-li que en el momento de mayor esplendor de las
inversiones estatutarias ens vàrem situar a 80 euros de la
mitjana estatal, d’acord? A l’any 2013, si em concedeix això,
doncs ens situam a 74 euros per càpita de la mitjana estatal.

Després vostè fa uns altres tipus de consideracions i es
refereix al sistema de finançament i es refereix a l’endeutament
i es refereix també a les inversions estatutàries, i tot plegat feim
un totum revolutum i feim allò que fan..., no?, está aquí la
bolita o está allí o está en el otro lado, i ens posam un capell i
ens ho llevam per parlar d’altres coses i ens ho tornam posar,
però al final tenim..., jo intentaré també complir amb les frases
grandilocuentes, no cediré, miraré d’anar fent, posant per ordre
els fets, no? I els fets, els fets és que vostès encara no tenc clar
si volen canviar el sistema de finançament o no el volen canviar,
si consideren que el del 2009 és positiu o no és positiu; si
consideren que s’han de publicar balances fiscals o no s’han de
publicar; si consideren que hem de mirar d’arribar a un cert
principi d’ordinalitat o no. Tot això jo no ho sé, jo el que sé és
el que planteja el Govern de les Illes Balears, creiem que tenim
un greu problema de finançament que ens origina el sistema de
finançament, i per què ho creiem?

Perquè, malgrat vostès diguin el contrari, no ens serveix un
sistema de finançament que podria situar-nos en la mitjana dos
anys després, perquè els esforços dels ciutadans amb
ajustaments de despesa els hem de fer enguany. I enguany, si
sumam les entregues a compte i la liquidació definitiva de l’11,
dos anys després sumarem les entregues a compte del 13, la
liquidació definitiva del 13; però enguany, els recursos de què
disposam avui, avui, són les entregues a compte més la
liquidació definitiva de l’11. Per tant, els recursos de què
disposam avui per pagar la despesa d’avui, ens deixa 9 punts per
sota de la mitjana. Perquè l’esforç en despesa l’hem de fer
enguany, no d’aquí dos anys.
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Què el sistema de finançament era millor que el del 2001, li
vaig dir jo el primer dia que vaig arribar aquí, però també vaig
dir que, malgrat l’esforç del Govern del moment i malgrat
l’esforç de la societat civil del moment, aquest sistema
continuava perjudicant greument la nostra comunitat. Però això
no és descobrir res nou, perquè vagi vostè i faci comptes i faci
comptes si el sistema de finançament del 2001 era millor que el
que hi havia abans. Clar que era millor que el que hi havia
abans, bastant millor.

Per tant, en matèria de finançament ja ens ho aclariran, el Sr.
Joan Mesquida diu que no fa falta publicar les balances fiscals;
jo crec que sí, és membre del seu partit, no? bé, jo crec que sí,
crec que està bé plantejar que coneguem totes les dades i anem
a negociar un sistema de finançament amb totes les dades
damunt la taula, que tenguem les dades de les balances fiscals
a finals d’any; que tenguem les dades de la nova estructura
fiscal de l’Estat i el nou repartiment de fets imposables dins
l’Estat, per no endur-nos una sorpresa. El que sí que ha demanat
també el Govern de les Illes Balears és que si negociam el
sistema de finançament dins l’any 2014, el que hem demanat és
que almenys entri en vigor també l’1 de gener del 2014, com va
passar l’any 2009, es va aprovar el desembre del 2009, però va
entrar en vigor amb efectes 1 de gener del 2009.

Volem reformar el sistema d’entregues a comptes, volem
major capacitat normativa, volem major correlació amb el cicle
econòmic de les economies regionals, és a dir que el sistema de
finançament respongui al nostre cicle econòmic i no al cicle
econòmic del conjunt de l’Estat, perquè això també ens
perjudica. Volem fer un esforç, continuar fent un esforç
d’ordinalitat, però que aquest esforç de solidaritat i l’equitativa
distribució de renda que l’Estat ha de preservar, doncs no
significa que es desconfiguri totalment el principi d’ordinalitat
a la sortida del sistema.

Crec que això s’entén perfectament i crec que són bases
positives per iniciar la negociació del sistema i si, a més, sabem
les balances fiscals, doncs molt millor, no?

I en matèria d’inversions, ja ho hem parlat aquest matí, i en
matèria d’inversions estatutàries doncs també ho hem parlat
aquest matí: l’any 2010, incloent inversions estatutàries, la
liquidació dels pressuposts generals de l’Estat, érem la darrera
comunitat autònoma. I la política d’inversió pública de l’Estat
durant aquests cinquanta anys doncs ha estat la que ha estat i el
que constatam és que s’ha produït una desconvergència de les
Illes Balears respecte de la mitjana, és a dir, ens hem allunyat de
la mitjana.

Totes aquestes coses es continuaran fent al llarg dels
pròxims mesos i mirarem de revertir i intentarem amb totes les
forces revertir aquesta inversió pública que reflecteix aquest
projecte de pressuposts generals de l’Estat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, intervenció de la rèplica del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, em diu vostè que en
compliment de la moció aprovada en el mes de febrer, aquest
govern ha fet tot el que ha pogut i reconeix al mateix temps que
ha fet tot el que ha pogut i que, havent fet tot això, no estam en
el 2013 en la mitjana d’inversió estatal. Però és que el problema
no és que no hi estiguem en el 2013, i li diré una cosa, miri: jo
no tenc cap problema que en el moment que vegem que,
efectivament, aquests 90 milions d’euros de què vostès parlen
són aquí, reconèixer que són aquí, no passa res. Però vostè ho ha
dit, clar, a vostè li agrada parlar, diu, només ens quedam a 70
euros. Sí, ens quedam a 70 euros i 70 euros són molts d’euros
per arribar a la mitjana, tenguem en compte que hi ha qualque
comunitat autònoma que se’n va al doble de la mitjana. No té
cap mèrit, no té cap mèrit, Sr. Marí, que nosaltres ens quedem
a 70 euros quan altres doblen la inversió per càpita de la
mitjana, tal vegada és que n’hi ha que fan millor feina o saben
fer la feina d’una altra manera, que els agrada més a Madrid.
Potser, qualque motiu hi ha d’haver perquè uns doblin la
inversió per càpita mitjana i nosaltres, essent molt optimistes i
acceptant el que encara no hem vist, perquè no han arribat, ens
quedam a 70 euros, això és així.

Però és que, a més a més, encara que puguem reconèixer que
som a 70 euros, el 2014 han tornat a fer, no una passa, tres
passes enrera, perquè és que no hem arribat ni tan sols a aquells
70 euros per càpita inicials prevists per al 2013; no, no, hem
quedat encara més enrera, 66 euros. Sr. Conseller, vostè
considera que, coneguda la previsió del projecte 2014, aquest
govern ha complert el que es va aprovar a la moció? S’ha fet tot
el necessari per arribar a la mitjana? No, senyor, no, senyor, és
que som molt lluny, som de 60 a 225, hi ha molta diferència!
Vostès hauran fet feina, si jo no ho dubt, jo no dic que no facin
feina, però crec que la deuen fer malament i fora de temps,
perquè si no és mal d’entendre.

Miri, vostè em parla de 333 milions, si ja ho sé, 333 milions
és el que es reclamava perquè va ser la inversió que,
voluntàriament i unilateralment, va fer el Govern d’aquestes
illes, incomplint el conveni que contemplava xifres molt més
baixes -sí, senyor, sí, senyor conseller, ho hauria de saber:
conveni del 2004, xifres molt més baixes, i si vol li pos un
exemple, que, a més li recordarà allò que els agrada tant a
vostès dir, que no gasten el que no tenen; conveni del 2004,
dues autovies a Eivissa, 8,5 milions d’euros, cost final, una
vegada aprovat el que han aprovat vostès, peatge a l’ombra, 520
milions d’euros. On és allò de què no gasten el que no tenen i
que fan tot el que poden?

(Alguns aplaudiments)
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Sigui conseqüent, Sr. Conseller.

Em diu, sistema de finançament, que no saben el que volen.
Jo li agrairia que escoltàs quan és aquí i quan parla l’oposició.
Millorar? Li hem dit que sí, li hem dit que sí. Actual sistema?
També li hem dit que estam en contra de la seva opinió. Vostès
demonitzen l’actual sistema, però vostè haurà de reconèixer que
encara que sigui amb un retard de liquidació de dos anys, quan
arriben aquests 500 milions, a vostè, són molt ben rebuts, i
arriben aquests 500 milions de millora. Amb l’anterior sistema
el qual, per cert, el seu partit defensava quan els nostres
negociaven un nou model, érem a 21 punts de la mitjana, Sr.
Marí, 21 punt de la mitjana, i ara demonitzen aquest perquè
diuen, què? Dues coses: que quan arriba el que arriba no ho fem
servir per al que toca i que, a més, arriba dos anys tard. Bé,
doncs arreglin els pressuposts i els comptes amb aquest
condicionant que arriben dos anys tard, però no diguin que
aquest sistema és pitjor i és dolent. Què és millorable? Hi estam
d’acord, ja li hem dit que sí.

Ens parla d’ordinalitat. Escolti, Sr. Marí, li va dir l’altre dia
el Sr. Diéguez a una pregunta, li ha dit avui el Sr. Pons a la
interpelAlació, li ha reclamat que vostè demanàs ordinalitat a un
nou sistema de finançament. Vostè no escolta.

Balances fiscals? Clar que sí. Per què no? Jo el que digui el
Sr. Mesquida, em sembla molt bé la seva opinió, ja es
publicaren, la darrera vegada que vàrem publicar unes balances
fiscals no era el PP qui les va publicar, eh?, jo li vull recordar.

Miri, per anar acabant, Sr. Conseller, ha estat vostè qui ha
fixat el focus sobre el model de finançament, quan parlam
d’inversions en aquestes illes i de necessitats d’aquestes illes, ha
estat vostè, vostè ha intentar aparcar les inversions estatutàries
i ha aparcat el REB i parla de finançament; però què passa,
quina és la realitat? Vostè fa molta feina, però a Madrid què li
diuen? No volem escoltar res de finançament, fins al segon
semestre del 2014 no ens parli de finançament. I vostè fa un
plantejament del 2014 ja quasi quasi comptant amb un nou
model de finançament i, a més, vostè mateix ha fet declaracions,
vostè ho ha dit, dient que espera que aquest nou finançament
entri en vigor el dia 1 de gener del 2014. El president del
Govern avui ha dit “aquest govern no juga amb supòsits”, frase
textual del president del Govern avui matí. Si no juga amb
supòsits, què fa vostè, Sr. Conseller?

Vostè sap, perquè vostè no m’ho ha dit a la seva intervenció,
què li ha dit el Govern de la proposta del nou model, de les
reclamacions que fa Balears què li ha dit el Govern? On està
disposat a arribar? Quin és l’objectiu nou que vostès es marquen
per arribar a aquest model de finançament? Quines són les
necessitats mínimes que ha de cobrir aquest model de
finançament? De tot això vostè no n’ha parlat, jo li preguntat a
la intervenció, vostè no ho ha dit.

I vostè ens parla d’un futur pressupost, que dins 4 dies ha
d’entrar en aquest parlament, on se suposa que a partir de l’1 de
gener hi haurà un model de finançament, que es negociarà en el
segon semestre, que no sap ningú que és el que acceptarà i que
no sap ni tan sols si tendrà el consens de la majoria de
comunitats autònomes perquè arribi a l’aplicació real.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, vaig acabant.

En conclusió, Sr. Conseller, li deman coherència, li deman
coherència amb el que es diu i amb el que es fa. I pel que
coneixem no han fet la feina, no han complert la proposta que
es va aprovar i si ho han fet és que no en saben prou. Em sap
molt de greu, però li he de dir que hi ha governs molt millors
que el seu.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica, el conseller d’Hisenda.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Boned, simplement dos o tres
matisos: un, no em canviï del 2013 al 2014 i faci comptes i sumi
nous i vuits i cartes..., hem parlat del 2013 i del que veníem a
retre compte era de què ha fet el Govern, si ha fet tot el que era
al seu abast per incrementar i per atracar-se a la mitjana, i jo
crec que li he contestat directament al principi de la meva
intervenció, d’acord?

Per altra banda, fruit o com a conseqüència del que vostè
acaba de dir, doncs ja sabem per què no varen reclamar mai els
333 milions del conveni de carreteres, perquè vostè acaba de dir
que, bé, que no quiere, que no vol que Madrid ens torni allò que
ens vàrem gastar, ...

(Remor de veus)

... això és el que acaba de dir. Jo crec que és el que acaba de
dir, però bé, és veritat que de vegades fent interpretacions un
s’equivoca, però jo crec que vostè acaba de dir que no s’ha de
reclamar a Madrid perquè..., perquè bé, bé, ...

(Remor de veus)

Jo crec que sí que hem de reclamar a Madrid que ens torni
unes infraestructures públiques que fèiem sota un conveni, sota
uns convenis concrets i que, unilateralment, una ministra del
Govern de Madrid, va dir que s’acabava. Fixi’s vostè: 300
millones por un lado de inversiones estatutarias, pero te quito
333 por el otro porque me cargo el convenio. Imagini’s quin
negoci hem fet, no? O sigui, perquè d’inversions estatutàries
l’únic que varen venir són 300 milions d’euros, dels quals 150
es varen destinar a despesa corrent, bàsicament.
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Sr. Boned, anam parlant d’aquests temes i segurament
haurem de debatre més vegades i fer seguiment de les diferents
qüestions que es plantegen envers dels pressuposts generals de
l’Estat, envers la inversió, envers del sistema de finançament, jo
crec que és correcte. Hem demanat, però una cosa és demanar-
ho i una altra cosa és que després, amb la negociació, doncs al
final, efectivament el sistema de finançament surti amb efectes
d’1 de gener del 2014 o amb efectes 1 de gener del 2015, el
Govern de les Illes Balears el que ha fet és demanar que surti
amb efectes retroactius a 1 de gener del 2014. És un
plantejament d’inici a una negociació, d’acord?

I també està d’acord el Govern que primer que tenguem
totes les dades sobre la taula, balances fiscals el desembre,
modificació de tot el nostre sistema tributari el març i a partir
d’aquí doncs es negocia la modificació del sistema de
finançament vigent.

Res més, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

V. Compareixença del conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, per tal de retre compte del compliment
de la Moció RGE núm. 9237/12, relativa a prospeccions
petrolíferes (escrit RGE núm. 10294/13, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista).

Passem al cinquè punt de l’ordre del dia, corresponent a la
compareixença del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori per tal de retre compte del compliment de la moció
RGE núm. 9237/12, relativa a prospeccions petrolíferes.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, Sr. Conseller, esper
que avui amb la dinàmica parlamentària i aquests debats i
aquestes compareixences es trobi vostè còmode, perquè l’altre
dia a la comissió em va deixar preocupat, en què va expressar
les seves reticències a certes dinàmiques parlamentàries que
s’utilitzaven avui i que no li semblaven gaire necessàries, i que
fins i tot va arribar a dir que democràticament eren dubtoses.
Esper que aquesta no li ho sembli i que tenguem un debat el més
cordial possible i intentem treure-li algun profit, Sr. Conseller.

Miri, vull fer una reflexió sobre el problema, vostè, ja n’hem
parlat, fa un any tenguérem l’oportunitat d’obrir un debat aquí
amb una interpelAlació, que jo mateix li vaig fer, sobre el tema
de les prospeccions petrolíferes que hi ha previstes i aprovades
i que alguna de les previsions situen a uns 40 quilòmetres de la
costa de l’illa d’Eivissa. No fa falta recordar el problema, tots
el coneixem, l’hem repetit moltes vegades, les conseqüències
són greus i són greus fins i tot les conseqüències de la primera
fase, que són simples sondejos, i ja no vull ni pensar amb la
possibilitat de les greus conseqüències que podria tenir una

segona o una tercera fase, quan ja entràssim en les hipotètiques
perforacions i extraccions.

A tots els problemes que ja hem repetit moltes vegades s’hi
afegeixen algunes situacions noves que jo crec que val la pena
citar, alguns descobriments nous: no fa gaire vàrem tenir
l’oportunitat de conèixer que precisament a la zona d’aquests
sondejos s’hi han descobert camps marins d’esponges pedra a
700 metres de profunditat, amb un valor incalculable perquè
aquests camps s’havien trobat a la zona atlàntica, però eren
desconeguts a la zona mediterrània, segons els experts. Jo crec
que és un tema afegit a les preocupacions de les conseqüències
que poguessin tenir aquests prospeccions petrolíferes. 

Sr. Conseller, en el debat de la interpelAlació ara fa un any
vostè va manifestar la seva prioritat i confiança amb les
negociacions. De fet, no record exactament quin dia era del mes,
però sé que va dir que l’endemà d’aquell debat d’interpelAlació
tenia vostè una reunió amb el ministre d’Agricultura i Medi
Ambient, el Sr. Arias Cañete. La veritat és que res més hem
sabut ni d’aquella reunió ni de cap altra si és que se n’han
produït a partir d’aquell moment. No coneixem cap novetat que
ens permeti ser mínimament optimistes quant a allò que hauria
de ser l’objectiu final d’aquest Parlament i d’aquest Govern que
és la derogació dels permisos concedits el 2010. I per tant
s’incrementa la preocupació pels anuncis de la companyia Cairn
Energy que és qui té la concessió, com dic els anuncis per part
d’aquesta empresa, de l’imminent inici de la primera fase
d’aquestes prospeccions.

Vull recordar també que des de la primera fase de
prospeccions sísmiques suposa una important despesa en
milions d’euros per part de la companyia que té el permís. Per
tant, deixam un dubte damunt la taula: què creu vostè que farà
el Govern si d’aquesta primera fase s’obté un resultat positiu,
tenint en compte la despesa que ja haurà fet per a aquesta
primera fase? Jo crec que pocs dubtes ens haurien de quedar a
tots si entenem que el futur que ens espera seria autoritzar
l’extracció i com a conseqüència directa, sense cap dubte
enfonsar el nostre present i el futur dels nostres fills. Crec que
és prou clar. 

Sr. Conseller, jo crec que ha arribat el moment que per part
seva, que, com he dit abans, vostè ens va dir que era partidari de
la negociació, però en aquella moció posterior a la interpelAlació
que es va aprovar hi havia un punt on s’instava el Govern a
exercir les accions de qualsevol tipus, incloent les polítiques i
judicials necessàries per impedir l’execució de les prospeccions.
De les accions polítiques en coneixem el resultat, fins ara res de
res. Si atenem les declaracions dels responsables, tant dels
ministeris a Madrid, com, i això encara és més preocupant
darrerament, d’algun responsable del Partit Popular en aquestes
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illes, poca cosa podem esperar de les negociacions polítiques.
La pregunta és, hi havia aquí una altra opció, accions judicials,
no és nova, altres administracions ho han fet. A vegades hi ha
hagut 50 sentències negatives sobre un mateix i en un moment
donat, no se sap molt bé per què, acaba apareixent una sentència
positiva, i això és així i vostè ho sap perfectament, no m’ho
negarà. Que altres administracions hagin fracassat no vol dir
que sigui necessari que es fracassi també, potser podem
aprendre d’allò que s’ha fet incorrecte amb les accions judicials
per part d’altres administracions, intentar modificar-ho, intentar
adaptar-ho, intentar cercar la fórmula perquè realment el resultat
sigui molt diferent.

Per tant, jo crec que, arribats a aquest punt, Sr. Conseller, les
accions polítiques estan clares com he dit, no hi ha voluntat del
Govern.

Pel que sabem, per part seva, llavors vostè tendrà
l’oportunitat d’emprar aquesta informació si hi és, tenir aquesta
reunió posterior al dia de la interpelAlació i s’ha dit per part dels
responsables en aquesta comunitat autònoma, que s’havia enviat
alguna carta al ministeri expressant la seva preocupació
intentant impedir les prospeccions. Però repetesc, no s’ha fet res
més. Jo crec que deu mesos després d’aquell primer debat, Sr.
Conseller, potser és hora de plantejar-se el resultat obtingut per
la via de les negociacions i per tant de les accions polítiques i
plantejar-nos si no és hora ja d’iniciar les accions judicials
perquè probablement quan s’intenti, si s’espera molt més,
iniciar aquestes accions, ja s’haurà arribat tard, perquè d’un dia
per l’altre, donades les circumstàncies, l’empresa concessionària
iniciarà la primera fase de l’exploració i per tant, iniciarà les
feines.

Jo li vull recordar dues circumstàncies que crec que val la
pena tenir en compte, que figuren en el Diari de Sessions i que
vostè les tengui presents, normativa, repetesc, que entenem que
n’hi ha i que es va incomplir en el seu moment: Llei 34/1998, de
7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, i Reial Decret Legislatiu
1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprovava el text refós de la
Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes i perforacions
petrolíferes. En els dos casos, a un d’aquests s’estableix una
superfície màxima de 100.000 hectàrees en aquests permisos
d’extracció, Cairn Energy en aquest moment en té 400.000. I
per un altre costat, s’establien les necessitats d’uns informes o
d’una avaluació d’impacte ambiental, la qual en el seu moment
no es va tenir en compte, no tan sols no es va solAlicitar del
Govern autonòmic afectat i corresponent la petició d’un estudi
d’impacte ambiental, sinó que entenem que es va incomplir
normativa, ja que si aquestes autoritzacions i perforacions poden
tenir incidència i poden posar en perill determinats espais
protegits, o amb una determinada protecció, han de passar a una
fase i a un annex següent que obliga a fer, prèvia a
l’autorització, un estudi d’impacte ambiental. I això
efectivament, no es va fer tal com tocava en aquell moment. Ara
la Comissió Balear de Medi Ambient ha fet, efectivament, un
informe, però el problema és que arribam tard perquè no veim
que a conseqüència d’aquest nou informe de la Comissió Balear
de Medi Ambient s’hagi fet res real i efectiu. 

Els anuncis de l’empresa a reunions amb l’administració a
Eivissa i a altres indrets, anuncien que segueixen endavant, que
tot està com estava previst inicialment, no hi ha cap canvi. Jo
crec que s’ha de posar damunt la taula tot allò que sigui

necessari, tot allò que sigui a l’abast de l’administració per
intentar, com a mínim, que la situació capgiri i que arribem a
l’objectiu que ens havíem marcat, l’objectiu que no és altre que
intentem evitar ja, si és possible, la primera fase d’aquestes
perforacions. Perquè jo, particularment, i com jo molta gent i
m’imagín que segur que vostè mateix també, no es creuen allò
de què els permisos van per fases i cada fase requerirà del seu
corresponent permís, jo no m’ho crec. Digui’m, si no, vostè, si
pensa que els resultats dels primers sondeigs d’aquesta primera
fase són positius, si el Govern de Madrid decidirà a la petició de
permisos per a la segona fase, que és de perforacions, dir no, ara
no poden perforar, han estudiat sí hi ha alguna borsa de petroli,
però ara no els donam permís perquè facin les perforacions. Jo
no m’ho crec sincerament. Hem de cercar la manera més ràpida
i la manera més eficient si és possible que això no arribi a
passar.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Govern té la paraula el
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Sr. Gabriel
Company.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Boned, efectivament li hem
donat moltes voltes i jo crec que en aquest cas tots estam
sensibilitzats amb aquest assumpte. És a dir, aquest Parlament
per unanimitat ja ha votat un seguit d’ocasions, el mateix ha
passat a Eivissa i el mateix ha passat a Menorca, per tant jo crec
que estam perfectament alienats.

Vostè diu que arribam tard, sí arribam tard, vostè ho ha
reconegut moltes vegades, cada pic que ha sortit a la tribuna i
crec que el discurs que vostè ha fet en aquest cas, jo almenys
trob que és perfectament correcte i reconeixent que,
efectivament, el Govern que va aprovar això que era el Govern
del PSOE, va aprovar la possibilitat de fer unes primeres
anàlisis, que és del que es tracta i, a més, ho va fer sense ni tan
sols consultar les Illes Balears. Per tant, això nosaltres ja ho
hem corregit, nosaltres quan entràrem ens adonarem i ho vàrem
corregir, vàrem dir que no podia ser de cap manera que no se’ns
contemplàs com administració interessada, havien demanat
només opinió a València quasi quasi, com aquell que diu, i això
s’ha corregit. No varen fer el mateix en el Golf de Lleó, en el
Golf de Lleó sí que se’ns va demanar parer.
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Per tant, arribam tard des del moment que ja aprova el nou
Govern del Partit Popular a Madrid i el ministre ho ha dit en un
seguit d’ocasions, ell diu que no ho pot aturar perquè creu que,
si no, faria prevaricació, ho ha dit de forma continuada a les
preguntes que li han fent responent-ho, però per posar un poquet
de fil, hem de tenir clar que la competència per aprovar les
prospeccions petrolíferes a la mar i la corresponent tramitació
és competència de l’Estat, de l’administració estatal. Nosaltres
el que sí hem aconseguit ha estat que es fes l’avaluació
d’impacte ambiental, jo supòs que vostè no ho sabia, a posta li
deia que sí s’està fent, en aquest moment s’està fent l’avaluació
d’impacte ambiental, cosa que no s’havia fet. Nosaltres ho
vàrem exigir, ho vàrem fer també a través de la Comissió Balear
de Medi Ambient, dient que requeria que es fes avaluació
d’impacte ambiental.

Nosaltres d’ençà que hem parlat d’això, perquè en relació a
la moció que hi havia, em demanava què hem fet d’ençà que
hem començat a parlar d’aquesta problemàtica: dia 8 de juliol
del 2013 va sortir, amb número de registre 23542/2013 de la
Conselleria d’Agricultura, un escrit que jo mateix vaig firmar i
vaig dirigir a José Manuel Soria, ministre d’Indústria i Energia,
en què li comunicava, en primer lloc, que el Consell Insular
d’Eivissa, en sessió plenària aprovà, per unanimitat, una
declaració institucional, mostrant les seves reticències a la
campanya sísmica al Golf de València. També el Consell
Insular de Menorca, en sessió ordinària del ple, aprovà per
unanimitat una ferma oposició a les prospeccions sísmiques de
la zona marítima entre el nord de la costa de Menorca i la Costa
Brava de Catalunya. En el mateix escrit també li comunicava
que els habitants i els sectors socials i econòmics de la societat
balear estan preocupats, ja que només es preveuen efectes
negatius directes per a les Balears, tant per al medi natural com
per al motor econòmic de les illes, que és el turisme, com també
per al sector primari de la pesca. Per tot això, vaig solAlicitar al
ministre que se solucionés aquest conflicte de manera ràpida,
coherent i considerant el principi de precaució.

També dia 8 de juliol del 2013, i amb número de registre de
sortida 23544/2013, va sortir de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, un escrit, una altra vegada firmada
per mi, dirigit al ministre Miguel Arias Cañete, ministre
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, amb un contingut
similar a l’anterior, fent incidència al rebuig generalitzat de tots
els estaments de les Illes Balears pels riscos que suposa per al
medi ambient de les Illes Balears, no sols els estudis
sismològics, sinó, que és el que a vostè també li preocupa, una
futura possible prospecció petrolífera, instant a solucionar el
conflicte de forma ràpida i coherent, una altra vegada
solAlicitant-li aplicar el principi de precaució. 

Dia 31 de juliol, el ministre Soria contesta l’escrit, tenc la
carta per aquí, en el sentit que som en el procés d’avaluació
d’impacte ambiental, per tant, ens diu ell que l’alerta no està
justificada i que si l’explotació s’arriba a realitzar, serà
compatible amb el turisme de la comunitat autònoma.

Dia 30 d’agost del 2013 també ens contesta el ministre Arias
Cañete, en el sentit que comparteix la necessitat d’una avaluació
profunda i justificada tècnicament i per això es redacta l’estudi
d’impacte ambiental de la prospecció del Golf de València, i és
en aquest moment que les inquietuds es tendran en compte a

l’hora d’avaluar els riscos i veure si aquests són admissibles i
també analitzar les propostes de mesures de control.

Per tant, nosaltres en principi hem mantengut aquesta
dinàmica de gestions amb els dos ministres. Jo al ministre Soria
ja n’hi havia enviada una altra de carta, mostrant-li la postura
totalment contrària d’aquest Govern, la qual, a més, estava
emparada pel mandat d’aquest Parlament, totalment contrària
que es facin aquests estudis. Perquè, lògicament, si es fan
aquests estudis, com bé diu vostè, si es troben borses de petroli,
doncs el lògic és que es vulgui tirar endavant després amb una
cosa que encara seria molt pitjor. Per tant, jo crec que nosaltres
en tot moment hem d’anar mostrant oposició.

Hi ha moltes maneres, és ver, d’envestir, com vostè diu i ho
també la moció que es va aprovar, exercir accions tan polítiques
com judicials o d’altre tipus. Miri, jo he parlat de forma més o
manco continuada també amb el conseller de Canàries, que és
un lloc allà on es fan prospeccions i és la comunitat autònoma
que realment ha lluitat i continua lluitant en els tribunals amb
l’Estat espanyol, ho han perdut tot fins ara. El que vostè em diu,
sí, és ver, nosaltres també podem entrar dins un camí, el que
passa és que dins un camí sabent que hem de fer els mateixos
processos que han fet davant nosaltres Canàries i la
jurisprudència ens marcarà el que ens marcarà, doncs tal vegada
val més anar d’una altra manera i és molta pressió política,
social i econòmica sobre el ministeri a Madrid, perquè intentem
frenar-ho.

En aquests moments què hem aconseguit? Hem aconseguit
retardar totes les coses i demanar amb aquest principi de
precaució que s’estudiïn, s’analitzin i fent les avaluacions
d’impacte ambiental. És vera com vostè ha dit que inicialment
es va tirar endavant amb aquest projecte anant a través de
l’annex 1 i ara anam a través de l’annex 2, és a dir, tot el que
sigui posar les traves legals que tenim a l’abast per tal d’aturar-
ho, nosaltres ho volem fer sense cap dubte i ho estam fent.
També li puc dir, crec que ho sap, que properament hi haurà una
visita a BrusselAles al director general, perquè amb el comissari
europeu generalment funciona així, que abans volen passar per
la direcció general, allà on també se li farà arribar la total
oposició per part, em consta, del Consell d’Eivissa, amb el seu
president al capdavant, defensant aquesta postura d’oposició.

Nosaltres el que també hem fet ha estat des de la Direcció
General de Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic, hem
contestat a diferents estaments, no només a nivell de ministres,
sinó també a nivell de subdireccions generals d’avaluació
ambiental, adjuntant els nostres informes i tot fent-los saber que
parlam de xarxes ecològiques europees de Natura 2000,
directives d’hàbitats i d’aus, en definitiva, posant damunt la
taula tot el que nosaltres creim que legalment ens pot donar
suport per frenar-ho. Fins i tot li demanàvem que es consultassin
l’Institut Espanyol d’Oceanografia o l’Escola Superior
d’Ecologia Marina de la Universitat de cara a valorar molt bé
els riscos.
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Ja dic, dia 4 de juny de 2013, el ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears, com a òrgan ambiental de la
comunitat autònoma i en el tràmit de consulta prèvia realitzat
pel ministeri, sobre si és necessari que el projecte se sotmeti a
avaluació d’impacte ambiental, va aprovar de forma resumida
que el Ministeri d’Agricultura sotmeti el projecte al
procediment d’avaluació d’impacte ambiental, que a l’estudi
d’impacte ambiental es millorin les mesures correctores amb
unes més eficients, que s’avaluïn impactes acumulatius a les
àrees adjacents i que també s’hi han d’incloure filmacions per
visualitzar les comunitats, etcètera.

En definitiva com dic, es tracta de fer tot el possible per
frenar el que ens han posat damunt la taula, el que ja hem trobat
quan nosaltres entràrem a governar, que són unes autoritzacions
que mai no s’haurien d’haver concedit. Ara veurem si som
capaços de frenar-ho. En això hi estam lluitant tots i fins i tot,
lògicament, també preveient a veure què pot passar, si no som
capaços d’aturar-ho, com a mínim tenir uns principis de
precaució o almanco que hi hagi el màxim de mesures que
controlin tot l’assumpte. És ver que això és preocupant i que per
a les Illes Balears d’entrada..., jo vaig tenir oportunitat
d’asseure-me amb aquesta empresa aquesta setmana mateixa,
amb Cairn, i els vaig expressar la nostra oposició total i absoluta
a aquest projecte, entenent que ells tenen uns drets, que a ells els
varen concedir uns drets per part del Govern del PSOE, que
governava a Madrid en aquells moments, i que, bé, aquests drets
els poden tenir, però que nosaltres hi estam totalment en contra.

Fins on podem arribar legalment? Doncs encara no ho
sabem, esperem que la part política faci les seves feines. Sí que
li vull dir que han fet moviments, dins l’avaluació d’impacte
ambiental ja ens varen manifestar que presenten una sèrie de
mesures correctores, però això no és el que nosaltres volem, Sr.
Boned crec que aquí tenim molt clar el que volem tots i és que
no es facin aquestes campanyes, ho podrem aturar?, idò no ho
sé, que arribam tard?, li torn dir que quan vàrem entrar a
governar ja arribàvem tard i això ens ha de servir per al futur,
ara batallarem en tot el que puguem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, que arribam tard és
evident, que la situació és complicada és molt clar, però, sap el
que és preocupant? Dues coses: per un costat que... jo no vull
dubtar que des del Govern es faci la feina que es pugui fer, el
que passa és que quan un en determinats moments intenta
aprofitar situacions en benefici propi, llavors d’alguna manera
queda enganxat i compromès, i són molts els càrrecs del Partit
Popular, no només a les Illes Balears, sinó a nivell de Madrid,
de portaveus del partit, de portaveus de grup parlamentari que
en el seu moment i abans d’aquesta darrera campanya electoral
juraven i perjuraven que si guanyava el Partit Popular aquest
problema deixaria d’existir. Hi estam d’acord, aquí i a les
administracions, a totes les administracions d’aquestes illes

sempre hem expressat la nostra posició contrària, fins ara, fins
ara, Sr. Conseller, i ara li diré per què dic fins ara.

Miri, fa un any pràcticament en la interpelAlació em va parlar
del mateix que em deia avui, de minimitzar efectes si fos
necessari, d’intentar negociar al màxim de mesures aplicables
amb l’empresa, efectivament no ens serveix, com a mínim al
nostre grup no li serveix, als ciutadans d’Eivissa no els serveix,
als de Formentera tampoc no els serveix, crec que a qualsevol
que se sentís afectat pel perill que té damunt el cap, tampoc no
li serviria. Per tant, hem d’anar més enllà d’això, hem d’anar
més enllà d’això perquè per via de retardar l’inici d’aquesta
primera fase, que està molt bé, com més tard millor, esperem
que aquest més tard signifiqui que no arriba, però retardar
tendrà els seus efectes, però no només això.

Efectivament, som coneixedor que la Comissió Balear de
Medi Ambient ha emès l’informe on fa una sèrie d’exposicions
molt clares, si abans teníem dubtes, ara ja deixa clar xifres i
quantitats claretes també. En referència amb aquesta primera
fase de prospeccions sísmiques diu molt clarament que la
comunitat científica estima en 180 decibels el nivell d’intensitat
acústica a partir dels quals es poden provocar mals irreversibles
fins a cetacis, tortugues i d’altres, i hem de recordar que aquesta
primera fase suposa unes feines que es faran amb una intensitat
acústica d’entre 249 i 265 decibels. Per tant, simplement aquesta
primera fase ja és realment preocupant, sense comptar com hem
dit que les posteriors són les que realment faran tremolar, si no
caure, definitivament la nostra principal indústria, que és el
turisme.

Li deia, però, que hi havia un segon fet que era preocupant
i que també s’hi havia d’intentar buscar alguna solució. Li he dit
que tots havien fet declaracions molt clares, per part del
ministre, efectivament, se li poden enviar escrits, però el
ministre en el mes de juliol d’aquest 2013 va fer unes
declaracions en què deia que ratificava la negativa del Govern
central a fer marxa enrere a les prospeccions petrolieres al
Mediterrani. Ho va dir el Sr. Soria, i a més va dir que si el
resultat és positiu s’hauria d’explorar què es decidiria en el
govern posteriorment. No, però, quasi, quasi el que ha fet és
confirmar, aquesta primera fase hi serà i jo li record el que li he
preguntat abans, si aquesta primera fase és positiva, tenguem
molt clar que ningú de Madrid no mourà un sol peu per intentar
impedir-ho.

No només això, sinó que també hi ha en aquell mateix mes
declaracions de responsables del Partit Popular que expressen
preocupació, el mateix president del Consell d’Eivissa en el seu
moment que va dir, crec que encertadament, que no hi havia “ni
el más mínimo atisbo de que el ministerio esté dispuesto a
replantearse las prospecciones”, així ho va dir, i llavors va
acabar la frase dient “yo ya tenía claro que el Gobierno central
estaba decidido a no evitar las prospecciones”. La preocupació
del president del consell és clara i evident, no confia amb els
responsables del seu propi partit a Madrid per reconduir la
situació, però és que si això, si les declaracions del Sr. Soria, la
preocupació del Sr. President del consell, de totes les
administracions d’aquestes illes no són suficients, a nosaltres hi
ha un fet que ens preocupa, que aquí és on li deia que hi ha un
posicionament d’inflexió que modifica el que s’havia fet fins
ara. Fins ara havíem anat tots a una, suposadament, però miri,
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d’aquest any mateix, hi ha unes declaracions del secretari
general del Partit Popular, Sr. Miquel Vidal, que diu
textualment “de momento no harán nada para evitar unas
prospecciones para buscar hidrocarburos en el fondo marino
entre Eivissa y Valencia”, el secretari general del Partit Popular
a les Illes Balears. I també diu: “la opción de llevar las
prospecciones a los tribunales ha sido rechazada...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

...completamente por el secretario general del Partido
Popular”. La pregunta és: qui tendrà més pes arribat el seu
moment, el Partit Popular amb el seu secretari general al front
o el conseller amb les seves preocupacions?

Permeti’m que dubti, em sap greu, però en aquest cas dubt
que vostè aconsegueixi imposar-se al Partit Popular complet.
Està clar que aquí s’aproven coses, però tenc la sensació que
d’alguna manera -com han dit alguns diputats alguna vegada-
aquí es pren el pèl, el Grup Popular vota a favor d’unes coses i
el partit al qual pertanyen llavors per darrere fa tot el contrari,
i això, Sr. Conseller, no és complir amb allò que s’aprova aquí,
això és enganyar els ciutadans, enganyar aquest parlament i fer
una política bruta i vil. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica té la paraula el
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori el Sr. Gabriel
Company.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Boned, és vera que
depenent de la cadira en què un juga, li toca fer un discurs o fer-
ne un altre i tots som presoners, tots els que jugam som
presoners a un moment o l’altre del que diu la història.

Miri, li llegiré entre cometes una notícia del Diari d’Eivissa
de dia 20 de març del 2011: “El mero hecho de que el Gobierno
de España quiera saber cuáles son las riquezas que tiene en
materia energética tampoco debería crear esta situación de
escándalo, cuando ya se han hecho sondeos en otros momentos
y nadie ha dicho nada”, president Antich, devora a la foto hi ha
el Sr. Xico Tarrés i el Sr. Vicenç Thomàs.

(Remor de veus)

Vull dir que tots, en el moment en què hem estat, hem hagut
de fer, fins i tot li diuen perquè no quedin dubtes que el Sr. Xico
Tarrés i que el PSOE d’aquí varen intentar oposar-se, perquè no
n’hi ha de dubtes, però miri la notícia, diu: “El ministerio
corrige a Tarrés y advierte que el consell no puede vetar las
prospecciones”, això era el seu ministeri, el del PSOE. Vull dir
que ens trobam tots lluitant sempre amb aquesta història. 

Li puc assegurar que he estat molt clar quan he parlat amb
Madrid i els he dit: no ens interessa, no ho volem, no hi ha res
positiu per a les Illes Balears, ho tenim clar això? Què hi ha de
positiu perquè ens facin unes prospeccions aquí devora? Per a
les Illes Balears, res. Per tant, les vegades que n’hem parlat crec
que ho hem tengut clar. Per tant, sense cap dubte, sense cap
dubte ni un, crec que tots estam alineats aquí, el que passa és
que també depenent de la cadira que un té doncs es pot permetre
segons quines coses i segons quines no. 

Continuava dient el Sr. Antich: “No nos escandalicemos por
el tema más de lo que toca “. Jo estic segur que ell estava ben
preocupat, segur, perquè el conec i sé que el preocupava aquell
tema, per tant, ho dic per allò de les manifestacions que em treia
que si fan uns, que si fan els altres, miri, vostès saben què és
lluitar amb els seus propis companys de Madrid i què és
aconseguir coses i què és de vegades no aconseguir-les, però
crec que el que hem de tenir molt clar és que nosaltres ens
trobam amb un assumpte que està començat i que, tornar enrere,
el ministre diu que, segons els seus informes jurídics, no ho pot
tornar enrere perquè si no el podrien acusar de prevaricació.

Jo no hi he entrat si és ver o no, però sí que els que hem
tengut o tenim responsabilitats aquestes coses posen nerviosos,
i demanam ho podem fer o no ho podem fer? Tots sabem el que
està demanant ara d’indemnització o el que diuen que s’ha de
pagar a aquesta gent que feia aquestes proves, que sense cap
dubte crec que ja és ver que no s’haurien d’haver fet.

El que tenim clar és que aquí a Balears -i això li he transmès
amb aquestes mateixes paraules al ministre d’Agricultura, Medi
Ambient a Madrid, com ho he tramès a l’empresa Cairn, que el
seu director general va ser al meu despatx -com li he dit- fa una
parell de dies, em sembla molt bé que vostès tenguin uns drets
adquirits, ara, el que ha d’entendre és que nosaltres -i crec que
el president d’Eivissa també li va fer saber una cosa semblant-
nosaltres aquest negoci no el volem, no ens interessa, només ens
pot fer mal. Per tant, un negoci que només pot fer mal a les Illes
Balears han d’entendre que ens preocupa que es faci i per tant,
intentam rebutjar-lo per totes.

Aquesta és la nostra postura, és que no n’hi ha més, és que
crec que, a més, amb una postura on estam tots alineats ni
m’interessa a mi ni crec que li interessi a vostè fer-nos entre
nosaltres foradar la barca en què volem anar tots.

Per tant, li assegur que continuarem essent contundents,
veurem com va evolucionant i dins aquesta evolució prendrem
les decisions que puguem prendre. Ja li ho dic, continuo estant
en contacte amb el conseller de Canàries, perquè crec que són
els que tenen en aquest moment més experiència i si arribat el
moment veim que hi ha escletxes on puguem fer qualque cosa
per aturar-ho, idò ho farem.
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Sí que és ver que en aquest moment, políticament parlant, és
complicat; parlam també d’una fase on el que es farà seran unes
prospeccions, i és ver que l’empresa em va manifestar que
reduiran molt més, que en lloc de no sé quants dies, ara li puc
dir més o manco, en lloc de 116 dies només en deixarà 75; que
redueix més d’un 40% la superfície de l’àrea on vol fer
l’adquisició sísmica; que s’allunya encara més de 50
quilòmetres d’Eivissa, etc., d’acord. Tot això està bé, està bé
que vagi fent aquestes coses, però l’objectiu únic que ens
plantejam en aquests moments és que no ho volem. 

Serem capaços d’aturar-ho? Doncs no ho sé, ara, que
lluitarem? Estic convençut que jo el trobaré sempre a vostè
lluitant perquè això s’aturi i a tot el seu grup i per tant el govern
nostre també vol anar en aquesta línia. Veurem, en haver acabat,
comptarem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Conseller. 

VI. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 3874/13, de
pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes
Balears.

Passam al punt sisè i darrer de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat i la votació del dictamen de la Comissió
d’Economia relatiu al Projecte de llei RGE núm. 3874/13, de
pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.

Per a la presentació del projecte de llei, el conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, el Sr. Gabriel
Company, per un temps màxim de quinze minuts, té vostè la
paraula, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que avui torna ser un dia
important i en aquest cas per al món de la pesca de les Illes
Balears i bona mostra d’això és la presència de tota una sèrie de
representants de moltes entitats afectades, tant de pesca
recreativa com de pesca professional, en aquesta sala.

Voldria deixar ben clar en relació amb aquesta llei que és
una llei per al sector i del sector. Dic que és una llei per al sector
perquè pretén garantir que els pescadors professionals puguin
continuar pescant en un context normatiu modern i adaptable a
un ambient canviant, perquè arribi peix i marisc fresc a les
nostres cases i perquè els pescadors recreatius també puguin
gaudir, com no, de la seva afició.

És una llei també del sector perquè, des de la seva fase
inicial de redacció, s’ha tengut en compte en tot moment el
parer dels representants que desenvolupen la seva activitat
principal en el sector pesquer i també dels que gaudeixen de la
pesca com a esplai.

En aquest punt de la intervenció, també voldria posar èmfasi
a manifestar que és una llei amb voluntat de consens, en què la
majoria d’articles no han estat objecte de presentació de cap
esmena i amb la qual, des del debat de les esmenes a la totalitat,
s’ha fet feina per acceptar-ne en relació amb temes de tanta
importància com puguin ser les mesures de conservació i gestió
de recursos, la prohibició de fer dragats submarins dins les
reserves marines, les condicions d’establiment de les
piscifactories o la promoció per part de cadascun dels consells
insulars de plans de marca de peix per a cada illa.

Per altra banda, el nostre Estatut d’Autonomia en el seu
article 70 estableix com a competència pròpia dels consells
insulars la pesca. Amb aquesta llei es pretén recollir la realitat
que és que aquestes competències, que per la seva pròpia
naturalesa, tenen un caràcter suprainsular, i el compliment de les
obligacions europees fruit de la política pesquera comuna fan
que sigui el Govern de les Illes Balears el responsable de
l’aprovació de les disposicions generals en aquest àmbit
material.

A més, l’article 70 de l’Estatut només fa referència a la
competència dels consells insulars en relació amb la pesca
marítima, però no a l’ordenació pesquera, a la aqüicultura i al
marisqueig, competències del Govern de les Illes Balears, i
aquestes dues darreres activitats sense cap marc normatiu fins
ara.

Aquesta llei ha de marcar sense cap dubte un abans i un
després, sabeu que és l’única comunitat quasi quasi que no té
llei de pesca. Per què ha de marcar un abans i un després?
Perquè basa la gestió dels recursos marins en sistemes
promoguts per la Unió Europa i la política pesquera comuna,
com són els plans de gestió, els plans de recuperació, les àrees
marines protegides i l’establiment de censos i quotes.

També fa possible el turisme mariner i obri una porta a la
diversificació del sector pesquer professional. No volem
convertir els pescadors en transportistes de turistes, sinó que
més aviat el que és pretén és que continuïn essent el que són,
pescadors, però amb l’opció de tenir alternatives
complementàries dins el seu negoci, en definitiva, rendes
complementàries. Pot ser amb el turisme mariner la gent també
se n’adoni de com és el món pesquer, es millori la imatge que
en ocasions es dóna dels pescadors i faci augmentar el consum
de peix fresc.

Una de les batalles que crec que s’han de guanyar és que
estan envoltats de la mar, el peix i marisc capturat a les Illes
Balears només representi un 15% de tot el peix que es
comercialitza aquí.

També es reforça el paper tant de la Federació Balear de
Confraries com de les organitzacions de productors, figures
molt potenciades per l’organització comuna de mercats.
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Una altra cosa que es fa també és impulsar les reserves
marines i crear la Xarxa balear d’àrees marines protegides. A
partir d’avui, es convocaran tant les comissions de seguiment de
les reserves marines, paralitzades des de l’any 2008, com el
consell de la Xarxa balear d’àrees marines protegides.

No obstant això, aquesta llei no és més que el principi d’un
camí que passa necessàriament pel seu desplegament
reglamentari en temes tan rellevants com la pesca recreativa per
adaptar la nostra normativa a l’estatal i també a les
particularitats de cada illa, com fa referència també a un
desenvolupament reglamentari necessari per al marisqueig, que
actualment no té cap tipus de regulació normativa.

Un altre dels temes que s’hauran de desenvolupar serà
l’habilitació de nous punts de desembarcament de productes
pesquers per resoldre la problemàtica derivada de la nostra
realitat geogràfica. També s’haurà de desenvolupar
reglamentàriament la Xarxa d’àrees marines protegides per fer
una gestió integrada de tots els àmbits marins protegits.

És la nostra intenció que aquesta tasca es dugui a terme amb
la mateixa tònica que ens ha caracteritzat amb aquesta llei i que
ha estat un tarannà de consens i negociador amb el sector.

Per acabar vull agrair a totes les persones que d’una manera
o altra han intervingut en la redacció de la norma i com a
conseller dir-vos, també, que em sent orgullós d’aquesta llei que
avui aprova el Parlament de les Illes Balears i que, amb l’ajuda
de tots, a més, la desenvoluparem reglamentàriament perquè en
el futur aquest sector nostre, aquest sector primari es pugui
defensar el millor possible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam a les intervencions dels grups
parlamentaris.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
hi ha de la RGE núm. 6005/13 a la 6091/13, tenint en compte
que la número 6024 i 6086 s’han retirat a ponència i que les
número 6011, 6009, 6036, 6040, 6067, 6068, 6082 i 6106 han
estat aprovades i incorporades al text, té la paraula la diputada
Bel Oliver..., ah, Marc Pons.

Té la paraula el diputat Marc Pons, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. PONS I PONS.

Moltes gràcies, Sr. President. Permeti’m començar aquesta
intervenció donant la benvinguda als diferents membres del
sector pesquer avui aquí presents.

Fa temps, fa temps que els grups polítics, amb representació
en aquesta cambra, coincidíem en la necessitat de disposar d’un
text legislatiu de referència que fixés els principis que han de
regir el sector pesquer. Aquesta és una proclama repetida al
llarg de molts anys, una proclama que va tenir especial ressò

també al llarg de la legislatura passada, atès que va ser al llarg
de la legislatura passada que es va elaborar aquest projecte de
llei que avui debatem.

Un projecte de llei que va ser fruit de moltes hores de feina,
un text amb vocació de consens, però sobretot amb vocació de
canvi, de millora i de suport al sector pesquer; que perseguia
l’ambició d’afavorir aquelles millores que enforteixin el sector
pesquer; que l’adaptin a una economia molt competitiva i
completament globalitzada que ha acabat marcant i determinant
de forma directa el mercat local; millores que l’empenguin a
aconseguir l’estabilitat de les extraccions pesqueres a partir
d’unes aigües on la diversitat i la qualitat de la fauna marina han
de garantir la seva sostenibilitat.

Un projecte de llei que naixia del reconeixement cap a la
capacitat competencial dels consells insulars, reconeguda a
l’Estatut d’Autonomia, del reconeixement de l’actual estructura
organitzativa del sector pesquer a través de les confraries de
pescadors i a la seva relació a nivell insular que introduïa, a
més, noves fórmules de negoci com ara el turisme pesquer
mentre apostava amb força per la investigació, per la recerca i
per al desenvolupament.

Un projecte de llei fruit de molta feina, d’esforços i de ganes
de canviar les coses. Un treball, ho vull recordar, que es va
trobar fet el Sr. Company tan just com va arribar a la
conselleria, un projecte de llei fet on només hi faltava la seva
tramitació parlamentària per convertir-se en llei, una tramitació
parlamentària i ja estava aprovat. L’herència rebuda, tantes
vegades demonitzada pel Govern Bauzá, ha estat en matèria
pesquera un text legislatiu en el qual s’hi havia fet feina, prou
sòlid, des d’un punt de vista jurídic, i amb ganes d’afrontar la
realitat. No és aquesta una mala herència per a un govern que
arriba i per a un conseller que desconeix el sector.

Però anem per parts i vegem què va fer l’actual govern
Bauzá amb el projecte de llei que es va trobar quan va arribar.
El Govern el va examinar, el va estudiar, va veure que era un
bon text i que valia la pena aprofitar-lo, però li sobrava aquesta
vocació de canvi, aquesta ambició real per millorar les coses,
per canviar-les, perquè ja sabem que els canvis moltes vegades
generen algunes tensions a curt termini i, per tant, algun
conflicte. I el conseller Company va fer allò que sap fer ell tan
bé, va agafar el text, va eliminar allò que li podia dur algun tipus
de conflicte i el va tramitar mentre es penjava la medalla del
conseller més feiner. 

És igual si els canvis introduïts per l’actual govern són bons
o no, ben bé, si les propostes havien de donar bon resultats a
mig o a llarg termini, si implicaven tensions en el moment de la
seva aprovació, problemes els mínims repetia el conseller
Company. Segur que ho podrà repetir quan vulgui aquí dalt, Sr.
Company. I així arribà el projecte de llei que avui debatem i
que, previsiblement, serà aprovat. Un text necessari, però
nosaltres creim que massa generalista, poc ambiciós, sense
voluntat real d’afrontar i d’ajudar al sector pesquer i que, com
totes les lleis aprovades al llarg d’aquesta legislatura, s’esforça
intencionadament per ignorar i debilitar els consells insulars.
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En total, dels 146 articles de la llei veuran que n’hi ha prop
de 90 als quals el Partit Socialista no hi ha presentat esmenes,
són els mateixos del projecte de llei elaborat la legislatura
passada, idèntics, no s’ha tocat ni una coma. Per tant, res a dir,
hi estam d’acord i, per tant, hi votarem a favor. De la
cinquantena d’articles restants, als quals s’han presentat
esmenes, aquestes parteixen d’una mateixa vocació, la
d’aprofundir en la realitat del sector pesquer; la de cercar
respostes efectives als problemes diaris de la gent de la mar; la
de voler fer una llei moderna, amb visió de futur i no un tràmit
burocràtic, asèptic, amb poca transcendència normativa. Per açò
mateix, hem criticat, ho vam fer a ponència i a comissió, parts
d’aquesta llei i ho tornarem a fer avui. 

Criticam o qüestionam l’eliminació deliberada i descarada
de totes les referències existents als consells insulars, quan són
els consells insulars els que tenen les competències pròpies en
matèria de pesca, tal com ho estableix l’article 70 de l’Estatut
d’Autonomia. I és que sembla que el Govern Bauzá i el Partit
Popular per a ells els consells no existeixin, se’ls obvia
directament i es perd l’oportunitat de resoldre amb encert
l’encaix i la capacitat d’actuació de les institucions competents
respecte del Govern de les Illes Balears. Ho torn a repetir, amb
aquesta llei el Partit Popular ens proposa que aquest parlament
legisli d’esquenes a les institucions que tenen la competència en
matèria de pesca, atribuint-se, fins i tot, algunes de les seves
funcions. Per tant, el conflicte competencial està servit.

Fixin-s’hi bé, els posaré alguns exemples: en el text que avui
debatem no queda regulada de forma clara, en absolut, que els
plans de gestió insular són de competència insular i que els
consells insulars els podran gestionar. Han eliminat que la
gestió de les reserves marines hagi de ser compartida entre els
consells i el Govern, perquè sigui gestionada només per part del
Govern. Han suprimit la petició d’informes dels consells
insulars quan el Govern estableixi noves mesures de protecció.
Han establert que els canvis temporals de modalitat els farà el
Govern, quan haurien de ser els consells insulars qui els haurien
de fer. En marisqueig haurien d’establir les atribucions de
competències tenint en compte que l’atorgament de llicències,
la inspecció i la tramitació dels expedients sancionadors haurien
de correspondre als consells insulars, i en canvi ho han obviat
deliberadament, el redacten en funció dels seus interessos
mentre que en aqüicultura marina hi manquen les atribucions als
consells insulars i no les han volgudes fixar.

Són tants els prejudicis que tenen cap als consells insulars
que qüestions tan clares, tan clares, com la potestat
sancionadora o la capacitat reglamentària són competència dels
consells insulars. Idò bé, no ho han volgut escriure a la primera
llei de pesca de tota la història, però açò no acaba només aquí,
no es conformen només amb aquesta idea de debilitar la
capacitat competencial dels consells insulars, també necessiten
evitar qualsevol organització a nivell insular i és que amb
aquesta idea, sempre persistent del Govern Bauzá, per anar
eliminant espais de responsabilitat d’àmbit insular fins i tot han
arribat a l’extrem d’obviar la creació de federacions de
confraries de pescadors d’àmbit insular, açò també ho han
eliminat, fins i tot sembla que per sorpresa del propi conseller.
Tant li molesta que hi pugui haver la federació o l’agrupació de
confraries de pescadors d’Eivissa o de Menorca, o la de
Mallorca perquè hi puguin treballar de manera conjunta?

Totes aquestes qüestions han estat esmenades per part del
Grup Socialista, no les compartim, així ho vam manifestar en
ponència i també en comissió. Com també, vam presentar
esmenes encaminades a definir estratègies per millorar la
competitivitat de les embarcacions d’arrossegament, de reforçar
la pesca de corall o d’enfortir el marisqueig, però a totes
aquestes propostes el Partit Popular ens va dir que no. Com
també vam presentar esmenes per tal de reforçar la
comercialització dels productes pesquers amb la finalitat de
configurar una vertadera plataforma que ajudi a reforçar la seva
estructura econòmica.

Crèiem, creim, que aquesta llei es queda coixa, que no ha
volgut entrar a donar respostes vàlides, és cert que en comissió
van acceptar la proposta del Grup Socialista perquè els consells
insulars puguin promoure plans de marca de peix a cada una de
les Illes i, per tant, puguin fer feina, ens sembla una passa
important, però n’hi manquen moltes altres: hi manca establir
l’obligatorietat d’identificar clarament els productes pesquers i
la publicitat que d’aquests se’n fa; hi manca l’habilitació dels
punts de venda del mateix port d’arribada de les embarcacions;
s’hauria d’haver fixat la preferència en la promoció de
productes pesquers preferents i facilitar la comercialització dels
productes tradicionals i artesanals; divulgar el coneixement dels
productes autòctons o afavorir el consum de productes
infrautilitzats i que compten amb una excelAlent qualitat.

Però a totes aquestes propostes el Partit Popular ha dit que
no. Com també ha dit que no a les propostes plantejades per
millorar el coneixement i la investigació del fons marí. Els hem
proposat delimitar i cartografiar el fons marí i analitzar
l’impacte de la pesca recreativa sobre els ecosistemes marins.
Tenim encara massa poca informació i a la poca que tenim li
falta rigor. Si volem encertar amb les decisions del futur
necessitam tenir una informació rigorosa i fiable, la darrera
cartografia, el Sr. Company ens ho podrà dir, què té deu, quinze,
vint anys? No troben que ja estaria bé establir per llei alguns
principis que obliguin el Govern a complir algunes de les seves
obligacions? La resposta ja la coneixem, fins i tot a açò van dir
que no. 

Els vam demanar des del Grup Socialista que el Govern de
l’Estat i el Govern de les Illes Balears establissin les zones
d’aigües de les Illes Balears, les quals proposam que no siguin
inferior a 12 milles nàutiques comptades des de qualsevol punt
de la costa de cada una de les Illes i que s’incloguin, a més, els
canals entre Illes. 

Tots som coneixedors, i estic segur que el mateix conseller
Company ho és, de la proposta feta per les confraries de
Mallorca i de Menorca, treballades de manera conjunta, respecte
de les aigües del canal de Menorca. No troben que aquesta
hauria de ser una manera d’avançar en el reconeixement
autonòmic d’aquestes aigües?
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Des del Grup Socialista ho tenim clar, no volem qüestionar
ni continuar gestionant únicament les aigües interiors de la
nostra costa, ha de ser des de les Illes des d’on es prenguin
sempre, de forma compartida amb l’Estat, les decisions envers
les aigües exteriors i hauríem de voler deixar-ho clar en aquest
mateix parlament, però aquí el Partit Popular també ens ha dit
que no.

Però n’hi ha més, perquè el Govern continua amb la idea de
fer de la mar aquesta idea d’abocador indiscriminat de qualsevol
vaixell a qualsevol lloc. Per açò els proposàvem definir zones
d’enfonsament i que els vaixells que es puguin enfonsar siguin
només de fusta. Concebre la mar com un abocador de ferralla de
tots els vaixells que han caigut en desús no és la millor proposta
per a una llei que hauria d’aspirar a la qualitat de les nostres
aigües, i aquí el Partit Popular ha tornat a dir que no. 

Com tampoc no entenem el motiu pel qual han dit que no a
introduir definicions com l’art d’emmallament, l’art de parada
o des d’embarcació o les definicions de llampuguera, ormeig
d’ham o ormeig de trampa. Pareix que tenen intenció no sabem
si d’ignorar-les quan realment formen part de la realitat
pesquera de les nostres illes, ni açò no han volgut introduir des
del Partit Popular.

I darrera cada no, darrera cada negativa a acceptar una
esmena de l’oposició el Partit Popular ha buidat de contingut
aquesta llei, una llei que ha acabat sent generalista, amb poca
capacitat de transformació, però que no donarà mal de caps al
Govern. Aquesta podria ser, en certa manera, la conclusió: el
preu de la comoditat del conseller la pagarem amb una llei buida
que hauria d’haver esdevingut la palanca vertadera de
transformar un sector econòmic que necessita també canvis
davant un futur incert i del suport de l’administració perquè es
puguin produir. Aquest és el preu que, en certa manera, pagarem
aquí a les Balears i mentrestant aniran desmantellant la capacitat
competencial dels consell insulars i deixaran de donar eines a un
sector al qual li haurien vengut molt bé.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari MÉS es
mantenen les esmenes de la RGE núm. 6175 a la 6241/13, amb
excepció de les esmenes 6178, 6196, 6190 i 6232/13 que han
estat aprovades i incorporades al dictamen de la comissió. Té la
paraula el diputat Sr. Antoni Alorda, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En aquest moment retir la RGE núm.
6230 també.

Senyores diputades, senyors diputats, mirarem de no repetir
gaire els arguments de l’esmena a la totalitat, tanmateix no vull
deixar de començar saludant des del nostre grup que hi arribi a
bon port una llei de pesca per a les Illes Balears. Com aprofit
també per saludar els representants del sector que avui ens
acompanyen.

Ens sembla positiu, tot i que francament ja ho diguérem
llavors, ja ho diguérem a l’esmena a la totalitat, no compartim
el to grandiloqüent del conseller sobre el que suposa. Hi ha pocs
doblers darrera aquesta llei i el nostre marge competencial és
limitat, molt limitat. Però ho torn a dir, és bo i és positiu que
l’exercim. 

Per això, de totes maneres ens hagués agradat més un
projecte més ambiciós en dues matèries que podíem tocar: la
protecció dels recursos marins i un pla de pesca balear de tota
la nostra mar, de tota la nostra mar.

Respecte del primer punt, voldria regular més i millor sobre
l’objectiu de protecció de recursos marins i dels seus
ecosistemes. Com vostès saben, la Llei d’espais naturals només
va tocar el tema terrestre, reparin que les reserves marines, que
són figures de protecció, les regulam aquí, en aquesta llei. Per
això, proposàvem donar una passa més i sense oblidar
naturalment que el gruix de la regulació havia d’anar a una llei
de pesca, i la importància en tot l’abast d’aquesta activitat des
de tants de punts de vista, també aprofundiríem en les mesures
de protecció del fons marí. En aquest sentit mantenim una
esmena sobre el títol de la llei perquè la llei es diu
significativament, de pesca, marisqueig i aqüicultura, és a dir,
només es refereix a l’explotació de recursos, quan nosaltres hi
volíem afegir també aquest altre vessant de protecció i de
conservació. 

De fet, el gruix de les nostres esmenes, sobretot de les no
aprovades, van en aquest sentit. Però la llei, no. De fet, d’aquell
esborrany, del qual parlava el Sr. Pons, elimina mesures
proteccionistes que sí que hi figuraven, fins al punt d’haver
suprimit la referència al principi de precaució, el que
anomenava a l’anterior debat fa deu minuts o fa mitja hora ja el
Sr. Conseller. Una decisió molt significativa i que tanmateix al
nostre parer resultarà inútil perquè el principi de precaució és
omnipresent, és central en la normativa mediambiental europea
i a partir d’ella també a la política pesquera comunitària. La
precaució és un principi de prudència elemental, la mar fa forat
i tapa, i que no es pot ignorar de cap manera.

L’altre vessant ambiciós, sobre el qual ens hagués agradat
parlar més extensament amb el Govern, i talment li diguérem el
primer dia, no hi hagut ocasió, és que aquesta llei servís per
donar cobertura a contingentar la nostra mar, tota la nostra mar;
que delimités una distància de la costa en la qual només hi
poguessin pescar les embarcacions amb uns drets històrics, amb
unes característiques tècniques determinades i amb un control
rigorós d’ormeigs i captures. Es tractaria d’aprofitar el marge de
maniobra del reglament comunitari per establir mesures
complementàries de protecció per redactar un pla de pesca
balear per al conjunt d’aigües interiors i exteriors. Sí, som
conscients que parlam també de les exteriors, perquè si no, i mai
més ben dit, és com fer retxes dins l’aigua.
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Per entendre’ns, la idea aniria en la línia de la regulació de
l’activitat del grup d’arrossegament a Eivissa i a Formentera
vigent, que fixa un cens tancat d’embarcacions, d’embarcacions
amb base a ports de la península, bàsicament Alacant, i que
puguin acreditar uns certs drets històrics en aquelles aigües, un
llistat d’espècies capturables, com també períodes màxims
d’activitats i fons permesos, un esforç pesquer limitat i
controlat. Aquesta mesura sí que la trobam efectiva i potent,
més efectiva i potent que els mecanismes d’aquesta llei. Limita
aquesta relació d’Eivissa el nombre d’embarcacions que
feinegin simultàniament i prohibeix a fons inferiors a 150
metres. 

Ja estam que necessitam l’Estat, som plenament conscients
que necessitam l’Estat, perquè això de les aigües interiors, ho
torn a dir, és insuficient. De fet, aquesta ordre que esment no és
només sobre aigües jurisdiccionals espanyoles sinó també d’alta
mar. Oferim, idò, des de la llei, com a mínim podríem ser el
clam d’una comissió conjunta perquè l’important és que el Pla
de pesca sigui potent i eficaç, que es garanteixi que no ens
venguin a fer net el fons amb potents bucs externs. De fet,
siguem francs, si volem normatives congruents i efectives s’han
de coordinar amb l’Estat. Totes les vedes, ara pensam amb la
del raor, perquè era la que teníem a l’abast, no treuen cap enlloc
si no hi ha una veda en aigües interiors congruent amb la de les
aigües exteriors, sinó és que no arribes a saber quan arriba a port
com ho has de gestionar. 

Bé, ens sap greu no haver-ne ni pogut parlar amb el Govern,
ni poder dir fins on es podia arribar, fins on no, perquè en
realitat, com vostès saben, vàrem fer una reunió amb el Govern,
amb la premsa davant, on ens va explicar la llei, ens va dir què
feia comptes fer, ens va dir que ens citaria a tornar-ne parlar,
vàrem presentar alAlegacions tots animats, i no se’ns va citar ni
per parlar de les alAlegacions ni per a res, sinó que hem trobat la
llei aquí i aquí som, avui som aquí. És ver que s’ha fet algun
esforç, algun avanç en ponència, però amb el Govern i dels
temes delicats no n’hem pogut parlar. 

Com que el text, ja s’ha dit, grosso modo l’esborrany que
s’havia elaborat durant l’anterior legislatura hi mantenim moltes
coincidències i hi haurà molts de vots en els quals hi
participarem. Amb el que no estam d’acord és, pràcticament,
amb cap dels canvis que ha introduït el Partit Popular, o el
Govern, que va en la línia, com hem dit, d’eliminar mesures
proteccionistes, però també de retirar competències als consells
i minvar la participació ciutadana. Per això anaven per aquí les
alAlegacions que férem, també les del Grup Socialista, al qual
anunciam ara que votarem totes les esmenes que ha presentat.

Les nostres esmenes vives miram de millorar l’estat de les
praderies de posidònia, els nostres boscos marins; en general hi
ha mesures per als hàbitats i espais protegits, fent un especial
esment al corall vermell. Consideram que la llei s’hauria de
banyar amb un annex de talles mínimes, susceptible d’una
modulació més restrictiva per als consells insulars.

També volíem que els plans de gestió no es limitin a les
espècies més vulnerables, trobam que un pla de gestió hauria de
tocar totes les espècies o no permetre l’enfonsament de bucs de
metall. Crec que a aquestes alçades permetre coses o aficions
del Sr. Delgado, com enfonsar el buc Baleares a les illes

Malgrat, quan ja li han dit que no ho pot fer, doncs creiem que
no era oportú.

Pel que fa a les reserves marines, hem plantejat també
limitacions a la pesca recreativa i ens satisfà que s’hagi aprovat
la nostra esmena sobre prohibició de dragats.

També proposam millores en el seguiment de l’activitat
pesquera, dispositius de localització, per exemple, per poder
vetllar de ver pels objectius de la llei; de poc serveix tenir
normes condretes si no tenim els mecanismes per fer-les
complir.

Ens sap greu no haver avançat en les restriccions sobre la
pesca d’arrossegament i que s’hagi descartat regular les
característiques tècniques de les embarcacions, en especial la
polèmica que tenim sobre el pes de portes, sempre concedint un
termini raonable per a l’adaptació de les naus.

També hem trobat insuficient la regulació de la pesca d’arts
menors i recreativa pel volum que té a les Illes Balears, i no
només pel vessant pesquer, que també, sinó per estrictament
mediambiental. La llei desaprofita aquesta ocasió i ho fa a plena
consciència.

Un altre aspecte que havia de cobrir aquesta llei era la
planificació competencial. Ja he comentat que nosaltres volíem
donar una passa a la frontera i fins i tot travessar la frontera
respecte d’aigües interiors i exteriors, perquè és biològicament
inconsistent i és inoperativa a nivell de gestió. Però, a més, i
aquí sí que teníem totes les eines per fer-ho perfecte, per
clarificar les competències entre consells i govern. No ho hem
fet, la referència contínua és l’administració competent, a
qualque moment no se sap ni a quina es refereix, sense precisar,
tret de quan escatima als consells.

La portaveu del PP ens deia a comissió que la llei havia
atribuït competències als consells, que ho havia clarificat i n’hi
havia atribuït; li vaig demanar que em posàs un exemple, un sol
exemple, perquè em pot haver passat per malla i sempre agraïm
que se’ns ilAlustri; no me’l va posar, de fet va ignorar la
pregunta. Avui li ho torn demanar, m’ho precisi, o també li
demanaré que si no, ho retiri, que ho retiri, perquè començam a
haver de menester debats francs, defensem les coses que
defensem amb la cara alta, però no diguem una cosa per fer
l’altra, no enganyem ningú.

Nosaltres mantenim una sèrie d’esmenes, així mateix són un
grapat, per respectar les atribucions dels consells. Torn repetir,
s’hi ha insistit, article 72 de l’Estatut, i fins ara el PP hi ha votat
en contra, en contra. Posam l’exemple, no insistiré a totes les
que ha posat el Sr. Pons, en l’abast insular de les federacions de
confraries de pescadors.
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Un altre bloc d’esmenes que no ha triomfat és el sentit de la
participació i la transparència, fórmules de publicitat que
permetin el coneixement de les regles del joc, però també no
escatimar, com fa la llei, el paper que han de jugar les societats
científiques, molt present tenc l’Oceanogràfic, i les ecologistes,
relacionades amb el medi marí, en els òrgans de gestió i
participació. Al conseller no li agraden les entitats
conservacionistes, ens ho ha deixat clar, ens ho ha deixat clar
amb una sèrie de perles referides a les entitats
conservacionistes, sovint a jugat a desacreditar-les; bé, idò, al
nostre parer, no, al nostre parer, quan es diu que es consensua
una llei de pesca i de recursos no es pot pensar només en -és
molt important, és molt important el sector pesquer, però hi ha
més interessos generals en joc-, quan es pacten i es consensuen
els interessos públics i generals que hi ha dins una determinada
matèria, no es pot pensar només en un sector, que és molt
important i és molt interessant que s’hi hagi sumat. Nosaltres
pensam que sí que és bo que s’hi involucri.

Com també voldríem millorar la informació als
consumidors, que va un poc dins aquesta línia. Ho feim per
transparència en el mercat, perquè el mercat conegui el que
compra, però també perquè, coneixent l’origen del producte,
permeti idear polítiques de suport al producte local. El conseller
s’ha lamentat que només un 15% del consum sigui de producte
local, però no hem vist cap proposta efectiva, o nosaltres no
l’hem vista prou efectiva, prou immediata, prou clara, prou
potent a la llei per girar aquesta actuació. No en parlem de les
polítiques de la conselleria en un sentit de foment efectiu.

Per altra banda, finalment, tenim esmenes per a l’activitat
d’aqüicultura, per establir unes condicions mínimes en els
establiments i per tenir més presents els efectes sobre l’entorn.
Hi ha una sèrie d’elements que queden més garantits a través
d’una llei que no referir-se o trametre’s contínuament a un
reglament.

En definitiva, el nostre suport, per tant, a una llei de pesca
a les Illes Balears, a la qual majoritàriament hi votarem a favor
o ens hi abstendrem, però també discrepàncies d’un cert calat,
no només per la dotzena d’articles que finalment votarem en
contra, que són importants al nostre parer, sinó per a tot allò que
no hem pogut parlar o que no s’ha incorporat o que haguessin
pogut fer un esforç o pensam que haguessin pogut fer un esforç
d’empenta i d’ambició que la llei la veritat és que no hi ha entrat
i ha quedat molt copiant l’espanyola, amb quatre vessants
locals, que pensam que haguessin pogut donar una passa més
endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part de la diputada no adscrita, Font
i Aguiló, s’hi han presentat esmenes de la RGE núm. 6093/13
a la 6154/13, amb excepció de les RGE núm. 6109, 6114, 6115
i 6117, les quals han estat aprovades i incorporades al dictamen
de la comissió.

Té la paraula la diputada Sra. Margalida Font, per un temps
de quinze minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, vicepresident, diputats i diputades. També saludar
els representants del sector que avui es troben aquí entre
nosaltres i abans d’iniciar l’explicació detallada de cada una de
les esmenes que hem presentat al projecte de llei que ens ocupa,
voldria anunciar la retirada de les esmenes en bloc, de la RGE
núm. 6123 a la 6154. Esmenes que no han estat retirades abans
per no poder assistir a la ponència, en no ser membre de la
Comissió d’Economia, i per la impossibilitat d’assistir a la
comissió oportuna.

Dit això, voldria fer una sèrie de consideracions o
valoracions prèvies, una de positiva, en el sentit de valorar la
feina i l’esforç de tots els grups que han fet la feina a ponència,
però també al mateix temps manifestar i deixar palès que hi ha
aspectes d’aquest projecte de llei que no compartim i posam en
qüestió i que aniré exposant en el transcurs de la meva
intervenció, que ara centraré, si els sembla, en qüestions d’abast
general.

Dir primerament que reconeixem la necessitat de regular
aquesta matèria i per tant consideram oportuna la seva
presentació, l’interès d’una llei de pesca per a la nostra
comunitat no el posam en qüestió, evidentment; tots estam
d’acord a reconèixer la importància d’aquest sector a la nostra
comunitat i els diré més: de forma significativa a Formentera,
on la pesca i el món mariner han estat i són un element
cohesionador del nostre poble; potser més que a qualsevol altra
illa de la nostra comunitat, per la pròpia forma general d’accés,
únicament mitjançant vaixell i a través del port de la Savina.

Sorprèn que a la norma proposada no hi hagi cap referència
a les singularitats geogràfiques, territorials i
jurídicoadministratives que l’illa de Formentera té. Entenem que
era una bona oportunitat que una llei com la presentada
incorporés un precepte ad hoc dedicat a Formentera, relatiu a
les estrictes relacions entre les dues illes que formen les Pitiüses
i que provenen d’haver estat regides per un únic consell,
l’anterior Consell Insular d’Eivissa i Formentera, i que no
afecten la comunitat autònoma quan es tracta d’assumptes
insulars i no balears. Per contra, el que fa la norma és considerar
que quan hi ha aigües compartides entre dos consells insulars,
que és el cas de les illes d’Eivissa i Formentera entre sí, el
competent ha de ser el Govern de les Illes Balears i no els
respectius consells insulars. Aquí deixar molt clara la nostra
frontal oposició.

Entenem que és difícil definir tot això, ho entenem, però és
evident que no és possible considerar que per mor de la creació
de dos consells a les Pitiüses aquests perdin competències i
potestats front al Govern autonòmic, els quals abans junts
mantenien. Per aquesta raó és menester considerar que, com a
mínim, ha de guardar el mateix fet competencial que ja tenia.

I això obliga que un àmbit tan important per a les dues illes,
com és la reserva d’Es Freus d’Eivissa i Formentera, tenguin
ambdós consells insulars competències preeminents front del
Govern. Perquè no és possible que amb la creació del Consell
Insular de Formentera l’illa perdi competències.
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Continuant amb el tema competencial, on van dirigides la
pràctica totalitat de les esmenes presentades i mantingudes a la
fase final de la tramitació parlamentària, volem significar que
a la norma proposada es produeix una centralització de les
competències en la gestió pesquera cap al Govern balear i
desproveeix els consells insulars de quasi bé tota responsabilitat
en aquesta matèria, fet que vulnera, com aquí ja s’ha repetit,
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Concretament,
l’article 70.12, on estableix la pesca com a competència pròpia
dels consells insulars.

Amb aquesta norma la gestió dels consells insulars es
redueix gairebé a una situació residual. Són els consells insulars
els que tenen les competències pròpies en matèria de pesca, tal
i com estableix l’Estatut d’Autonomia; com a mínim, sorprèn
que aquesta norma, tant a l’exposició de motius com al llarg del
text normatiu, amb nombrosíssims exemples prevegi que el
Govern de les Illes Balears aprovi reglaments autonòmics amb
principis bàsics sobre la base de l’article 58.3 i l’article 69 de
l’Estatut d’Autonomia, quan resulta que la norma estatutària
parla d’això com a possibilitat, però no com a regla imperativa
i, en qualsevol cas, tot respectant les competències decisòries,
executives i normatives, que són plenes dels consells insulars,
també a través de reglaments insulars externs per desenvolupar
la futura llei.

Aquests principis bàsics, si fos el cas, haurien d’aprovar-se
i incloure’s a la pròpia llei i res més, no deixar-ho tot a l’albir
del que pugui passar. Dit d’una altra manera, aquest projecte de
llei, aquesta norma, de ser aprovada en els termes presentats,
portarà l’aspecte competencial, propi dels consells, a sota
mínims, perquè ignora i oblida les competències que els
consells insulars tenen en aquesta matèria.

I ara passaré, si els sembla, a repassar les esmenes que
mantenim vives, que són 26.

L’esmena RGE núm. 6093, presentada amb l’objectiu de
reconèixer les competències que són pròpies del consell insular,
nosaltres entenem que, com a molt, els principis generals
autonòmics, com ja havia apuntat anteriorment, s’haurien de fer
via llei i no inventar-se aquest procediment per buidar de
competències de facto les que tenen atribuïdes els consells
insulars.

L’esmena RGE núm. 6094 pretén que el projecte de llei
tengui en compte la realitat singular pitiüsa front a Mallorca i a
Menorca i el fet que abans constituïren un sol consell insular, i
ara, i després de la creació del Consell Insular de Formentera,
això no pot suposar una pèrdua de competències envers el
Govern tal i com he argumentat a l’exposició inicial.

L’esmena RGE núm. 6095 té com a objectiu millorar la
redacció del text i allà on diu “donar audiència als consells
insulars afectats” nosaltres trobam que s’ha de canviar com a
“consells insulars concernits”, que entenem que és un adjectiu
més correcte pel que fa al que és.

Al títol III, de l’activitat pesquera professional, hi hem
presentat tres esmenes, les RGE núm. 6096, 6097 i 6098, on de
nou la norma presentada torna reiterar unes atribucions
competencials al Govern autonòmic, és una constant al llarg del
text normatiu. Les esmenes que hem presentat van en la direcció

de corregir aquests articles, ja que la norma no pot anar en
contra de les competències estatutàriament assumides pels
consells insulars sobre les competències pròpies i no delegades
dels consells, i en significar que, en qualsevol cas, s’ha de
respectar la tradició insular en matèria d’arts de pesca, tradició
pitiüsa o estrictament formenterera.

L’esmena RGE núm. 6099, aquí pensam que la referència al
nombre mínim de persones sòcies per a confraries s’ha
d’acomodar a la Llei orgànica sobre dret d’associació i no a un
simple reglament, com preveu la norma.

L’esmena RGE núm. 6100 vol posar el punt al fet que els
consells insulars seran al mateix rang que la resta d’institucions
en relació amb les confraries de pescadors, com a òrgans de
consulta de les administracions públiques.

La RGE núm. 6101 té com a objectiu millorar també la
redacció de l’article a l’hora de referir-se a entitats
conservacionistes, perquè pot referir-se a conservacionistes en
matèria de pesca, en matèria mediambiental i/o en matèria
d’espècies animals.

La RGE núm. 6102, que fa referència a la regulació per via
reglamentària de les activitats de turisme mariner per part del
Govern de les Illes Balears, aquest article vulnera a les clares,
segons el nostre parer, les competències que tenen els consells
en matèria turística. La competència pròpia és dels quatre
consells insulars, amb independència del fet que a Mallorca el
turisme el gestioni l’administració autonòmica i no el Consell
Insular de Mallorca, cosa que sí passa a la resta de consells
insulars. Aquest article, com he dit, vulnera l’article 70.3 de
l’Estatut d’Autonomia, sobre ordenació turística, la nostra
esmena recull que siguin els consells insulars i el Govern de les
Illes Balears, en el seu àmbit competencial, els que regulin
aquestes activitats.

A l’esmena RGE núm. 6103, que fa referència a la
denominació dels productes de la mar, entenem que exigeix, i
la norma no recull, un compliment adequat de l’establert a
l’Estatut d’Autonomia sobre el català, com a llengua pròpia i
oficial. A més, s’ha d’estar a les varietats insulars de la llengua
catalana en una matèria tan sensible com aquesta, ja que d’una
illa a les altres, la terminologia específica pot canviar, tot de
conformitat amb l’article 35 del propi Estatut, sobre protecció
de les modalitats insulars, sense perjudici de la unitat de la
llengua catalana.

L’esmena RGE núm. 6104, aquest article no té en compte el
que diu l’article 73 de l’Estatut d’Autonomia: els consells
insulars també tenen competències de foment, en matèria de les
competències pròpies, també, per tant, en matèria de pesca
marítima com és el cas, així que esmenam en el sentit
competencial atorgat als consells.

L’esmena RGE núm. 6105, la 6106 i la 6107, aquestes
esmenes pretenen corregir el text, també proposat, en tant que
la competència normativa que es deixa als consells insulars
passa a ser residual i resulta que les competències són pròpies
dels consells insulars, inclosa la reglamentària externa.
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La RGE núm. 6108, aquest article del text proposat
desconeix cap mena de competència als consells insulars, que
l’Estatut d’Autonomia, a l’article 70.12, reconeix la pesca com
a competència pròpia dels consells insulars, i dins el concepte
de pesca també hi ha el marisqueig.

A l’esmena RGE núm. 6110, aquí al text, per a nosaltres, hi
ha un error manifest i molt greu, ja que es considera que les
competències que exerciten els consells insulars és delegada, i
això és completament fals, ja que l’Estatut d’Autonomia, a la
redacció derivada de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
les configura com a competències pròpies, i res més, amb
independència que originàriament fossin delegades.

A l’esmena RGE núm. 6112 la norma atribueix les
competències al Govern de les Illes Balears i no al consell.
Aquesta esmena també va en el sentit que serà el Govern de les
Illes Balears el que dictarà els principis generals, que seran
reglamentats en l’àmbit de les seves competències pels consells
insulars.

A l’esmena RGE núm. 6113 es torna repetir l’atribució de
competències al Govern balear, quan les competències, com
hem dit reiteradament, corresponen als consells.

L’esmena RGE núm. 6116 pretén, tot i que el busseig no és
pròpiament pesca, tornam a repetir competència pròpia dels
consells insulars, si bé pot estar relacionat s’hauria d’esmentar
aquest article i preveure qualque tipus de competència dels
consells insulars.

L’esmena RGE núm. 6118 vol introduir una referència
expressa al personal funcionari dels consells insulars a l’hora
d’aixecar actes d’inspecció. I feim constar, nogensmenys, que
el Consell Insular de Formentera, en ser també un ajuntament,
compta, a diferència de tots els altres consells, amb la policia
local de Formentera, la qual també pot actuar a l’àmbit
d’aquesta llei.

L’esmena RGE núm. 6119 pretén l’habilitació dels guardes
de pesca marítima, que també s’haurien de permetre als consells
insulars.

L’esmena RGE núm 6120 vol incloure la referència als ajuts
públics també aprovats pels consells insulars.

L’esmena RGE núm. 6121 entenem que la multa coercitiva
prevista en aquesta article exigeix la fixació d’una quantia
econòmica mínima.

I per últim, l’esmena RGE núm. 6122 a l’article 130.1,
pretén incloure la circumstància de la reiteració, tal com exigeix
l’article 131 de la Llei 30/1992, com a sinònim o equivalent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn en contra intervé la diputada
Sra. Assumpció Pons i Fullana del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Vull agrair en primer lloc l’assistència a aquest ple dels
presidents i representants de les entitats del sector de la pesca,
confraries de pescadors de Balears, Pesca Recreativa
Responsable i Activitats Subaquàtiques, vostès són els vertaders
protagonistes d’aquest debat.

El Partit Popular de Balears es va comprometre a tramitar i
aprovar durant aquesta legislatura una llei per ordenar i regular
l’activitat pesquera a les nostres illes. Aquesta actuació forma
part del programa de govern del president Sr. Bauzá. De fet serà
la primera llei de pesca de Balears, perquè a dia d’avui som
l’única comunitat que no disposa encara d’una llei autonòmica,
i avui complim aquest compromís i donam resposta a la
demanda dels pescadors, tant professionals com de pesca
recreativa, i també d’activitats subaquàtiques amb la votació del
projecte de llei que ha redactat la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori.

És un marc legal que ha estat reiteradament demanat pels
professionals, una llei que neix amb la voluntat de ser la norma
superior per cohesionar tot el sector i fixar els criteris generals
d’actuació, tot i que naturalment diferents aspectes seran objecte
de desenvolupament reglamentari posterior.

Vull destacar com a primer aspecte positiu que aquesta llei,
tantes vegades reclamada, ha estat consensuada amb el sector
pesquer, tant amb els professionals, als quals protegim i
garantim els seus drets, com també amb els pescadors
recreatius. És fruit de moltes hores de feina -ho ha dit el Sr.
Pons-, diàleg i reunions celebrades des del mes de novembre del
2011 pel conseller Sr. Company i els tècnics de la conselleria
amb les confraries de pescadors i les entitats directament
vinculades a aquest sector. 

El Govern del Partit Popular ha estat capaç de redactar amb
l’acord del sector la primera llei de pesca de Balears, a
diferència de l’anterior govern del pacte, que es va limitar a
preparar un esborrany, per molt que el Partit Socialista digui el
contrari, un esborrany, perquè no va saber ni va tenir capacitat
per aprovar-lo, i va quedar, com moltes altres qüestions d’aquell
govern, en una de les tantes assignatures pendents, una altra
assignatura suspesa, una altra assignatura suspesa, senyors
diputats. L’actual govern, en canvi, ha complert els deures, i
avui es presenta davant aquest ple amb la feina feta; açò és una
bona gestió de govern. I aquell esborrany del pacte no es va
arribar a aprovar mai perquè pretenia anar molt més enfora que
la necessària creació del marc general per ordenar i regular el
sector pesquer. En realitat PSOE i MÉS pretenien imposar
tantes restriccions, tantes planificacions i tantes prohibicions
que transformaven la llei de pesca en un instrument de control
i d’intervencionisme. Per açò no la van arribar a aprovar mai.
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Aquesta no és, evidentment, la filosofia del Partit Popular,
que vol una llei pràctica i aplicable, elaborada amb sentit comú,
una norma general de llarga durada, bona per impulsar i facilitar
l’activitat pesquera a les nostres illes. Per aquesta raó no tracta
aspectes molt puntuals, que deixa per al desenvolupament
normatiu. 

El fet que la llei de pesca que avui aprovam hagi simplificat
l’estructura i les intencions controladores de l’esborrany del
pacte no vol dir de cap de les maneres que sigui una llei
generalista i una llei poc ambiciosa, com pretenen fer veure des
de l’oposició. Per exemple, quin sentit té imposar talles
mínimes de les espècies si l’Estat o la Unió Europea les canvia
constantment? I les malles de les xarxes?, o els períodes de
calament? Perquè totes aquestes qüestions específiques no és el
moment ni el lloc per fer-ho.

El nostre grup parlamentari comparteix el criteri i la voluntat
del Govern d’iniciar de forma immediata el desplegament
reglamentari en matèries com la pesca recreativa, el marisqueig,
l’aqüicultura marina, el turisme pesquer i les reserves marines.
En molts d’aquests casos ens consta que la normativa
d’aplicació reglamentària ja s’ha tractat amb els afectats i s’ha
iniciat la redacció dels reglaments. 

Tenim el convenciment que és una bona llei, perquè dels
146 articles que la integren una majoria, exactament 82 articles,
no han motivat cap esmena per part dels grups de l’oposició. No
deu estar, idò, tan malament, no deu estar tan malament. Alguns
d’aquests articles que no han estat esmenats són tan rellevants
com els relatius a protecció i regeneració d’espècies, el Pla
director d’àrees marines protegides, les modalitats d’activitat
pesquera professional, les entitats representatives del sector
pesquer i el marc regulador de les confraries de pescadors, o
sigui, que amb més de la meitat del projecte de llei l’oposició hi
està d’acord i no manifesta cap discrepància.

A més, durant el tràmit de ponència i comissió, el Grup
Popular ha acceptat 19 esmenes de l’oposició, que s’han
incorporat al text. A la vegada hem d’agrair també les esmenes
que han estat retirades en aquest ple. L’aprovació d’aquestes 19
esmenes constitueix una mostra de la voluntat d’acord i
consens, tant del Govern com del Grup Popular. Fan referència,
entre altres qüestions, a mesures excepcionals d’efecte immediat
en casos d’amenaça greu per als recursos marins o ecosistemes,
que en cap cas no es permetran dragatges submarins dins les
reserves, establiment i regulació de mesures dirigides a la
conservació, gestió i explotació responsables dels recursos
marins inspirades en el principi de precaució, ampliació de
funcions del Consell Pesquer de les Illes Balears, prohibició de
la pesca submarina entre la posta i la sortida del sol i llicència
per a la pràctica del marisqueig recreatiu.

Però no acceptarem aquelles esmenes que l’oposició manté
vives i que, tot i haver estat rebutjades en ponència i comissió,
encara pretenen introduir en el projecte de llei, perquè...

(Remor de veus)

Els donaré una explicació, si em deixen, senyors diputats;
perquè no tenen en compte les directives de la Unió Europea.
Plantegen qüestions que vulneren directament les competències
en matèria d’ordenació pesquera; afecten matèries que no són
competència d’aquesta llei, com la delimitació d’aigües
exteriors; i perquè volen imposar els seus criteris de control i
d’intervencionisme, que desvirtuen el contingut i els objectius
d’aquest projecte de llei. No serà, per tant, el Grup Popular que
romprà avui l’acord a què ha arribat amb el sector, no serà el
Grup Parlamentari Popular.

Però hi ha un aspecte molt rellevant que com a diputada
menorquina vull deixar ben clar, i és que no acceptam la crítica
gratuïta que aquesta llei no és gens insularista. Precisament,
precisament, el gran error d’aquell esborrany redactat per
vostès, que afortunadament no es va arribar a aprovar mai,
consistia en el fet que ni afrontava ni assolia el problema
nuclear d’aclarir les competències del Govern balear i dels
consells insulars. La comunitat autònoma, segons disposa la
Constitució, té competència en matèria de pesca i també en
activitats recreatives en aigües interiors, cria i recollida de
marisc i aqüicultura, i segons l’article 31.8 de l’Estatut la
comunitat té les competències per al desplegament legislatiu i
l’execució de la normativa bàsica de l’Estat en matèria
d’ordenació del sector pesquer. A més, segons la Llei de pesca
marítima de l’Estat, correspon a la comunitat autònoma el
desplegament i l’execució de la comercialització per obtenir -i
ho dic textualment- un mercat de productes de la pesca
transparent, dinàmic, competitiu i amb una informació veraç per
als consumidors. 

És cert, és cert, que l’article 70.12 de l’Estatut estableix la
pesca com a competència pròpia dels consells insulars, però, Sr.
Pons, vostè queda aturat aquí; continuï llegint, continuï llegint
l’Estatut, perquè els articles 58.3 i 72.2 atribueixen al Govern de
les Illes Balears els principis generals i la coordinació de
l’activitat dels consells en matèria pesquera, de manera que el
govern autonòmic és el que exerceix la política d’ordenació del
sector pesquer, no els consells insulars. Cal ser rigorosos, Sr.
Pons. Però és que encara n’hi ha més: l’article 69 del mateix
Estatut determina clarament que no són susceptibles de
transferència les competències suprainsulars com és la pesca,
perquè incideixen sobre l’ordenació de l’activitat econòmica
general a les Balears. 

El Govern balear amb aquest projecte de llei compleix i es
mostra respectuós amb l’Estatut d’Autonomia, cosa que vostès
no fan, amb unes interpretacions que vulneren clarament la
norma autonòmica. Les esmenes que presenten en aquest sentit,
que són rebutjades pel Grup Popular, en cas de ser acceptades
ens conduirien a l’absurd d’una llei de pesca per a cada illa, i
aquest no és el cas. Nosaltres volem una llei que sigui el marc
general per regular, ordenar i exercir l’activitat pesquera a totes
les Balears, no una llei particularista per a cada illa.
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Sembla que s’hagin oblidat que és el Govern de la comunitat
a qui correspon l’obligació de vetllar per l’equilibri i la cohesió
territorial entre les diferents illes. Les seves esmenes, a més de
dividir i enfrontar, mantenen la confusió que hi ha hagut fins
ara, provocada precisament per una manca de llei de pesca
autonòmica, de manera que un per l’altre no actuaven. I els que
han patit fins ara aquesta manca d’actuació i discrepàncies són
els pescadors. 

A partir d’ara acabam amb aquesta situació absurda, perquè
cream el marc normatiu, tantes vegades reclamat pel sector, que
permet a consells i Govern exercir de forma ordenada les seves
competències. Em referesc, per exemple, al fet que els consells
no tenen potestat reglamentària ni en marisqueig, ni en
aqüicultura, ni en ordenació del sector pesquer; en disposen en
pesca marítima, però limitada a la suprainsularitat. La llei ho
ordena i ho aclareix amb un model on el Govern dicta els
principis generals, i els consells ho desenvolupen i ho apliquen.

Però és que a més menteixen, Sr. Pons. Aquesta llei regula
l’enfonsament de vaixells a l’article 14, contràriament al que
vostè ha manifestat. És una llei que incorpora nombrosos
conceptes de protecció mediambiental amb la creació de la
Xarxa balear de reserves marines, mesures de repoblació i altres
iniciatives de conservació dels recursos pesquers, criteris i
conceptes que fan possible l’exercici d’una activitat pesquera i
mariscadora respectuosa amb el medi ambient mitjançant la
conservació, gestió i explotació dels recursos marins d’una
forma responsable, racional i sostenible, inspirada en el principi
de precaució.

I ja per acabar el Grup Popular felicita el Govern per la bona
feina duita a terme amb diàleg i acord. Votarem a favor
d’aquesta llei perquè dóna resposta i aporta solucions; en
definitiva, la llei que avui reclama i necessita el sector pesquer
de les nostres illes per ordenar i regular la pesca professional, la
pesca recreativa i les activitats subaquàtiques. Esper, Sr. Alorda,
que li hagi quedat clar el seu dubte.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. En el torn de rèplica té la paraula, per
part del Grup Parlamentari Socialista, el diputat Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Val, molt bé, tenim la primera
llei de pesca, ens hem felicitat tots i estam tots molt contents.
Perfecte. 

A partir d’aquí, aquesta llei de pesca parteix de 82 articles,
com molt bé vostè deia, copiats, del text passat. O, i tant! I d’on
els han tret? Expliqui’m d’on els han tret. No costa tant ser un
poc humil i reconèixer que hi havia feines de la legislatura
passada que s’havien fet i que no estaven tan malament i que les
podien agafar. De ver han de sortir aquí i començar a malparlar
de tot i ni tan sols no tenir la humilitat de reconèixer que hi
havia un text passat, que s’havia fet feina i que hi ha 82 articles

que no s’han tocat perquè estaven bé? Un poc d’humilitat, no
tenim per què arribar a aquest extrem.

Per tant jo li ho record perquè vull que quedi clar, i quedi
clar a tothom i no hi hagi cap dubte. I n’estic convençut, que els
que hi han treballat ho saben. Hi havia un text la legislatura
passada, que pot ser millorable o no, però el que està clar és que
hi ha 82 articles que són els mateixos, per molt que vostès
diguin que no. Hi són perquè la feina està feta i se la van trobar.
Per tant agrair-ho, reconèixer-ho, no estaria de més.

Amb açò no vull fer referència a tots els plantejaments que
havia fet abans. Creim que queda molt coixa a la part de
promoció i comercialització, es podria fer moltíssim més; hi
havia un pla de suport directe a tot el que fa referència a la
pesca d’arrossegament que no han dit que no; a la part
d’investigació s’hagués pogut fer molt més i ens hauria agradat;
i creim que la mar no ha de ser un lloc on abocar la ferralla dels
vaixells, perquè no hauria de ser aquesta la finalitat que vostès
plantegen, perquè la plantegen, en aquesta llei. Per tant no ho
compartim.

A partir d’aquí devora, d’acord?, algunes qüestions. Una
qüestió primera: és cert, tenim una comunitat autònoma que és
singular en la part competencial; Menorca, Eivissa i Formentera
tenen les competències, els consells insulars, i Mallorca, no; per
tant jo entenc que açò pugui generar algunes dificultats, i estic
convençut que tothom pot entendre açò. A partir d’aquí què
demanam nosaltres? Home, que quan el Govern legisla no ho
faci pensant que ell té les competències de totes les illes perquè
no és cert, perquè només les té de Mallorca, i per tant hauria
d’establir alguns trets diferencials, i vostè com a menorquina
hauria d’entendre açò, i no estan recollits, i no estam recollits,
i nosaltres demanam que es recullin, perquè si no tindrem
problemes competencials.

Si em permet vostè li pos un exemple d’aquests problemes
competencials amb què ens trobarem. La Sra. Pons Fullana ens
demanava que fossin rigorosos; serem rigorosos. Li llegiré,
disposició final primera, la llei seva: “S’autoritza el Govern de
les Illes Balears i la conselleria competent del Govern de les
Illes Balears en la matèria per dictar les disposicions que siguin
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta llei”.
Més clar, aigua; aquí qui reglamenta és el Govern. Perfecte.
Anam a l’Estatut d’Autonomia?, anam a l’Estatut d’Autonomia;
article 72, potestat reglamentària, primer punt: són de pesca als
consells de Menorca, d’Eivissa i de Formentera; amb les
competències que són atribuïdes com a pròpies als consells
insulars, aquests exerciran la potestat reglamentària. 

Per tant, primera qüestió, el Govern decideix reglamentar,
reglamenta, i interfereix la part dels consells insulars. És cert
que els consells insulars així com estan poca diran, però el que
és evident és que quan açò passi pel Consell Consultiu, el
Consell Consultiu dirà: “Pst!, aquí hi ha qualque cosa que no es
compleix”, que aquest reglament és contradictori amb l’Estatut
d’Autonomia, i tindrem un problema, i nosaltres el volem evitar.
Ho hem proposat i ho hem explicat; no ens han fet cas. La
primera denúncia de qualsevol persona que no comparteixi...
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Digui, digui. Les competències de pesca; estam parlant de
les competències...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, silenci. Silenci, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

...de pesca, Sr. Company. Demani la paraula i pugi. 

Estam parlant de les competències de pesca, que vostès no
volen entendre, i per tant demanam i proposam que no hi hagi
conflictes com a conseqüència de l’aprovació d’aquesta llei,
perquè les hauria d’aclarir, i vostès no les volen aclarir.

I ben igual faig aquesta reflexió a la part de les confraries.
La llei estableix que hi haurà una confederació de confraries de
les Balears. Perfecte, està molt bé açò, i tant que sí, però de ver
no han de permetre que les de Menorca o les d’Eivissa també es
puguin ajuntar i puguin fer un poc de feina conjunta? És
necessari no permetre açò? Nosaltres creim que s’equivoquen,
perquè aquesta no és la manera de construir una comunitat
autònoma, que som diferents. Ja sé que vostès no ho entén, Sr.
Company, però sigui respectuós amb els plantejaments...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

EL SR PONS I PONS:

Haurien d’entendre que hi ha realitats insulars que arriben
molt més enfora d’aquest espai d’aquí devora, encara que a
vostè no li agradi, Sr. Company, encara que a vostè no li agradi.
Els menorquins, els eivissencs i els formenterers tenen també
sensibilitats i per tant les hauria d’haver recollides en aquest
text. 

Açò són els plantejaments que hem fet nosaltres, que els
hem fet absolutament en un to constructiu, i que avisam que si
d’aquí a un any, amb algun d’aquests reglaments, es troben
algun problema, els ho recordarem, han fet passes que anaven
equivocades i els consells insulars tenen la capacitat, qualsevol
dia d’aquests, en base a les seves competències pròpies,
precisament a poder-ho impugnar. Per tant, ens sembla que s’ha
equivocat, no perquè vostè aquesta legislatura ho faci i ningú no
li digui res, no, sinó perquè darrera vostè vindran altres
consellers amb els quals vostè hauria d’haver tingut la capacitat
de deixar-li les coses mitjanament aclarides. Moltes gràcies, Sr.
President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari MÉS, té
la paraula el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No, no, Sra. Pons, no he aclarit el
dubte, li he demanat un exemple en el qual els consells
tenguessin una atribució més que abans no tenien, jo no l’he
seguida, li agrairé que m’ho digui amb pèls i senyals perquè jo
tenc unes limitacions i, si no em diu aquesta, és així, jo
comprenc que amb la resta el Sr. Camps és molt més espavilat
i aposta li pot explicar, però jo li agrairia que me’n digués una
que jo la pogués entendre i la pogués traslladar, perquè jo n’he
vista cap, a l’inrevés, a l’inrevés, tot són recentralització. I m’ha
preocupa, m’ha preocupat, perquè això ja no és pesca, la
interpretació que n’ha fet, que diu: “No, és que la Constitució
diu comunitat autònoma”. És a dir, perdoni, primer, oblidi’s del
148 de la Constitució, l’oblidi el 148, ja està superat, nosaltres,
tot el que la Constitució de l’Estat no dóna el 149 és nostre, no
em tornin citar el 148.

Però dos, tot el que posa com a competències de la
comunitat autònoma el nostre Estatut, vostè entén que vol dir
Govern, i això no és així. Els alemanys, que fa molta estona que
tenen aquests dubtes, li diuen a l’Estat global Gesamtstaat i li
diuen a l’Estat central oberstaat, per distingir, perquè estat és,
juntament amb l’Estat, hi ha una cosa que és l’estat que només
és l’administració general de l’Estat, no em confongui; perquè
quan diu que les competències són de la comunitat autònoma no
vol dir que són del Govern. Llavors, l’Estatut diu de qui són, i
la de pesca l’atribueix al consell, que és comunitat autònoma.

Per tant, aquesta llei hauria d’estar plantejada com si fossin
totes dels consells, també la de Mallorca. I a una transitòria o a
una addicional o a qualque banda digués “mentre el titular, el
Consell de Mallorca no és titular, les competències les exercirà
el Govern de les Illes Balears”, però ha d’estar plantejada en pla
insular respecte de l’Estatut. I efectivament, posar els
reglaments o les normes generals que considera que els ha
d’establir des del Govern, però aquest govern és omnipresent.

I alimenta la idea que, a més, Mallorca s’autoidentifica amb
Illes Balears, cosa que, per construir un país, doncs no és gens
apropiada, crec que ja li han dit més bé o més malament.

M’acabava vostè dient que la llei està inspirada en el
principi de precaució, em reconeixerà la paradoxa que
reconeguin un principi que es neguen a admetre que hi figuri,
perquè tenim una esmena per posar el principi de precaució, que
era a l’esborrany de la llei que els ha servit de base, però era
horrorós, era horrorós, però el 90% és el mateix text, amb les
cometes adequades, però bé, aquesta llei sí que hi era, i vostès
ben bé que hi han anat amb una operació quirúrgica a treure el
principi de precaució. Que ja li dic, per molt que el treguin
d’aquesta llei, existeix el principi de precaució, però vostès no
volen que hi figuri, ni a l’articulat ni a l’exposició de motius.
Però llavors ha de dir a tribuna, perquè és el que haurà llegit i
per aquí i per allà quan s’ha de parlar de pesca, és que un ha
d’anomenar el principi de precaució tard o d’hora.
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Bé, nosaltres estam molt contents que estiguin d’acord amb
el sector i per tant ho trobam molt oportú, el que li he dit és que
els sectors no podem redactar estrictament una norma, sinó que
hi ha altres interessos senzillament que s’han de tenir presents.
De totes maneres, ho saludam i ho celebram, sempre; ja
m’agradaria que en l’educació no fossin tan intervencionistes i
no tenguessin tant el sector en contra, perquè això dels sectors,
per a mi va a redols, per tant a nosaltres ja ens hi trobaran
sempre que diguin que anem al sector.

Mentides de l’article 14, els bucs per poder-se esbucar, per
poder-se enfonsar, han de ser de fusta o de metall? Nosaltres li
diem: no els volem de metall; jo no veig la mentida a cap banda.
Vostè digui, no, a mi m’agraden de metall, m’agrada la ferralla,
hi cap tot dins la mar, la mar, bé, la mar, és gran i hi pots
enterrar el que vulguis, és una idea, bé, omnipresent durant
molts d’anys. Nosaltres li diem que no, que a la mar no hi poden
tirar de tot i concretament ferralla no. Vostè diu que sí, bé, però
no ens digui mentides, no digui mentider en aquest cas al Sr.
Pons, però em faig solidari perquè tenc una esmena germana
bessona i per tant s’atribuïa també a nosaltres.

L’altra, la darrera, evidentment és aquesta de qüestions que
no podem fer per mor de la normativa. És ver, l’Estat ens dóna
unes competències limitadíssimes, això de les aigües interiors
fa molt mal agafar-ho, però pots fer política també des de les
lleis, des del moment que la llei s’autoafirma que té vocació
d’un pla de pesca balear, que s’ha de pactar amb un consorci,
amb un comitè, amb unió de l’Estat, que no ho podrem fer tot
sols, però afirma aquesta voluntat i demana aquesta comissió
mixta i treballa cap on fer-ho, i fins i tot apunta per on anar, jo
crec que es podria fer molta feina.

Tenc aquí l’Ordre d’Eivissa que és important, clar, la fa el
ministeri, però no la fa tot sol, supòs que el Govern qualque
cosa hi ha tengut a veure a qualque moment en la seva
delimitació. Clar aquí dir quins són els vaixells que poden anar
a una determinada zona i que de moment en poden feinejar
quaranta al mateix temps i què poden pescar i com i on i com es
localitzen, és potent, això és potent. Parlem-ne, parlem-ne de
com es fa! Què nosaltres no ho podrem aprovar i aplicar des del
primer dia? Ja sé jo, ja li vaig dir que fins que la Sra. Merkel no
els telefoni a PP i PSOE per unificar la Constitució, vostès
estaran a què les comunitats autònomes puguin moure poca
cosa, però sí que ens hi hem trobat amb l’Estat, ens hi hem
trobat amb vedes, ens hi hem trobat amb normatives com
aquesta, i crec jo que si la nostra llei apuntés, animés i d’alguna
manera anàs ja cap aquesta direcció, tendríem més camí, més
possibilitats d’arribar-hi que si ja ho deixam córrer perquè
nosaltres no hi pintam res fora de les aigües interiors. Amb
aquesta actitud, crec que li falta empenta, ambició, i ja ho he dit,
crec que al final està bé, l’atenem.

Ja dic que, tot i la intervenció de la Sra. Pons, renyant-nos
a tots, nosaltres mantendrem el vot que teníem previst a favor,
majoritàriament d’aquesta llei, tret de 12 articles que els
votarem en contra, però ens quedam amb l’endarrer de si
haguéssim pogut anar més endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. També dins el torn de rèplica, té la
paraula la Sra. Font i Aguiló.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. Vicepresident. Miri, de forma molt breu, bé,
ens queda ja clar que després de les paraules de la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, avui s’aprovarà una llei que, com
hem pogut comprovar durant el debat d’avui, té greus
mancances a nivell de compliment de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, concretament del seu article 70.12, on estableix
la pesca com a competència pròpia dels consells insulars.
Aquest projecte de llei això ho oblida i colAloca els consells
insulars en matèria competencial de pesca a uns nivells, com ja
havia dit abans, gairebé residuals, quan són els propis -insistim-,
quan són els propis consells els que tenen atorgades,
estatutàriament, les competències pròpies en matèria de pesca
i les atribucions per exercir la potestat reglamentària.

Sra. Pons, reconeixem i coincidim amb vostè en la necessitat
de regular i d’ordenar l’activitat pesquera a les nostres illes, ja
li hem dit a la nostra primera intervenció, però no per això
deixarem de censurar els aspectes que mereixin la nostra
desaprovació. Un d’aquests aspectes és la centralització que per
a nosaltres és evident que es produeix amb aquesta llei, que
desproveeix els consells insulars de gairebé molta
responsabilitat en aquesta matèria, ara, pràcticament, tot,
pràcticament tot queda en mans del Govern, deixant sense el seu
espai els consells insulars, que haurien -li vull recordar- de tenir
un paper important i que aquest projecte de llei, amb els seus
actuals termes, els deixa fora, cosa que, també s’ha apuntat aquí,
generarà i suposarà alguns conflictes.

Jo els torn a insistir, parlar de principis bàsics sense
concretar-los a la llei, tenint les competències els consells
insulars, ens condueix a un espai generador de conflictes. Les
nostres esmenes, les esmenes que havíem presentat i que hem
mantingut en aquest plenari perseguien el reconeixement ple de
les competències dels consells insulars en aquesta llei. No han
comptat amb la seva aprovació, aquesta serà la seva decisió. Ara
tenim més clar que a vostès les competències dels consells
insulars els sembla un tema menor.

I per acabar, dir-los que una llei que no respecta i ignora les
competències dels consells i no es basa en el consens amb els
mateixos per a nosaltres és una llei feble.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

I en torn de contrarèplica, té la paraula la Sra. Pons i
Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Mirin, el Grup Popular no necessita emprar la mentida per
defensar les seves posicions i les seves iniciatives. És trist que
uns partits que van ser incapaços d’aprovar la llei de pesca a
Balears, precisament per la manca d’acord i enteniment amb el
sector, venguin avui aquí a acusar el Partit Popular de no tenir
en compte les confraries de pescadors i no tenir en compte els
consells insulars.

(Remor de veus)

Però, Sr. Pons, vostè es creu realment el que diu? Vostè s’ho
creu realment el que vostè diu?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Perquè supòs que és conscient que aquest projecte de llei és
fruit del diàleg, tant amb els consells com amb els pescadors; els
consells insulars han estat consultats i escoltats, han participat
en tots els tràmits i se saben respectats. Els consells insulars, els
quals donen suport a aquesta llei, saben que per primera vegada
tindran unes funcions ben definides, amb un model de
funcionament pràctic. I pel que fa al sector que avui ens
acompanya, també dóna suport a aquesta llei, nosaltres escoltam
i aplicam allò que hem manifestat, amb comunicat conjunt,
l’Organització de Productors de Pesca de Mallorca i la
Federació Balear de Confraries, que han qualificat de fita
històrica l’aprovació d’aquesta llei. Aquestes organitzacions
afirmen: “Preferim un marc normatiu general que permeti
desenvolupaments legislatius per atendre les circumstàncies
canviants, adaptades a la situació dels recursos de la flota i de
la reforma de la política pesquera comunitària, i açò és
exactament el que ha fet el Govern del Partit Popular. Tot allò
que vostès no van voler o no van saber fer i ara amb embulls
pretenen imposar des dels bancs de l’oposició. Una vegada més
s’equivoquen.

El Grup Popular votarà a favor d’aquest projecte de llei,
perquè, com bé afirmen els Amics de la Terra d’Eivissa,
representa un avanç perquè hi disposàrem d’una legislació
específica balear, que regula la gestió pesquera i assegura la
conservació dels recursos marins. El mateix president de la
Federació Balear de Confraries de Pescadors, Sr. Cànaves,
també valora positivament que la llei de pesca endureix les
sancions per als furtius que practiquen la competència deslleial.
I també Oceana ha felicitat el Govern per la creació de la Xarxa
Balear d’Àrees Marines Protegides, que fa possible la llei de
pesca.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Aquesta organització ecologista valora de forma molt
positiva que estableixi la coordinació entre departaments en
matèria de pesca i de medi ambient, ja que ho consideram
essencial per assegurar una gestió adequada dels ecosistemes
marins i l’activitat pesquera, ha dit Oceana.

Podríem aportar molts més arguments a favor d’aquest bon
projecte de llei, però votarem a favor perquè és una iniciativa
legislativa, com ha dit el Sr. Pons, molt treballada, que ordena
i clarifica el sector pesquer de Balears, tant l’activitat
professional com la pesca recreativa i subaquàtica, i perquè
constitueix un exemple de la bona gestió del Govern del Partit
Popular, els agradi o no els agradi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Bé, idò, acabat el debat procedirem a la
votació de les esmenes, seguirem el mateix ordre que es va fer
en comissió. I a continuació començam per votar les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista, que són les incloses des de la
RGE núm. 6005/13 a la 6091, ambdues incloses, tenint en
compte que les número 6024 i 6086 s’han retirat a ponència, i
que les número 6011, 6009, 6036, 6040, 6067, 6068, 6082 i
6066 han estat aprovades i incorporades al text del dictamen.
Aleshores, passam a votar i votam.

25 vots a favor; 31 en contra. Per tant, queden rebutjades.

Passam a la votació de l’esmena, perquè la RGE núm.
6230/13 ha estat retirada, de l’esmena RGE núm. 6175 del Grup
Parlamentari MÉS. Passam a votar i votam.

6 vots sí; 50 en contra. Queda rebutjada aquesta esmena.

Passam a la votació de les esmenes, també del mateix grup,
RGE núm. 6237 i 6241/13. Passam a votar i votam.

6 vots a sí; 31 no; 19 abstencions. Per tant, queden
rebutjades.

Ara passam a votar la resta d’esmenes del Grup Parlamentari
MÉS, RGE núm. 6175/13 a 6241/13, amb excepció de les
esmenes RGE núm. 6178, 6196, 6190, 6200 i 6232, que han
estat aprovades i incorporades al dictamen. Passam a votar i
votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 31; abstencions, cap. I
queden rebutjades.
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Passam a la votació de les esmenes de la diputada no
adscrita, Sra. Margalida Font i Aguiló, amb excepció de les
RGE núm. 6109, 6114, 6115 i 6117, que han estat aprovades i
incorporades al dictamen.

(Remor de veus)

Sí, s’han retirat, sí, però eren a una votació a part, de la RGE
núm. 6123 a 6154. 

(Remor de veus)

Votam les anteriors, les que s’han retirat són de la 6123 a
6154, les quals en el seguiment és una votació posterior.

I votació de les esmenes RGE núm. 6099, 6101, 6111 i
6113/13. Passam a votar, estam d’acord? Passam a votar i
votam.

20 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions. Queden
rebutjades.

A continuació, passam a la votació de l’esmena RGE núm.
6122/13. Passam a votar i votam.

20 vots a favor; 36 en contra. Per tant, queden rebutjades.

Les esmenes, com havíem dit abans, de les RGE núm. 6123
a 6154, queden retirades.

I ara passam a votar la resta d’esmenes, les RGE núm. 6093,
6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6100, 6102, 6103, 6104, 6105,
6106, 6107, 6108, 6110, 6112, 6116, 6118, 6119 -veig que està
repetida dues vegades la 6119-, 6120 i 6121/13. Passam a votar,
votam.

Vots a favor 25; 31 en contra. Per tant, queden rebutjades.

I acabades les votacions de les esmenes, procedeix la
votació dels articles.

La primera votació és la votació del títol del projecte.
Passam a votar i votam.

51 vots a favor; 5 abstencions. Per tant, queda aprovat.

Segona votació, votació de la denominació dels títols,
capítols, seccions i dels articles. Títol I, 1, 2, 3; títol II; títol III,
19, 20; títol IV, capítol 1, capítol 2, secció primera, secció
segona, 42, secció tercera, capítol 3, capítol 4, capítol 5; títol V,
capítol 1, capítol 2, capítol 3, 62, 65; títol VI, 66, 68; títol VII,
capítol 1, capítol 2; títol VIII, 85; títol IX; títol X; títol XI, títol
XII, capítol 1, capítol 2, secció primera, 109, secció segona,
secció tercera, secció quarta, secció cinquena, secció sisena,
secció setena, capítol 3 i capítol 4.

D’acord? Passam a votar i votam.

Vots a favor 51; abstencions 5. Per tant, queden aprovats.

La següent votació és l’exposició de motius i articles i
disposicions addicionals tercera i quarta i disposició final
primera. L’exposició de motius, 4, 9, 10, 15, 18, 21, 23, 25, 26,
27, 49, 56, 60, 61, 63, 64, 67, 71, 72, 74, 75, 82, 83, 84, 86, 90,
96, 97, 98, 128, 129, 132, 134, 137, disposició addicional
tercera, disposició addicional quarta i disposició final primera.
Passam a votar i votam.

Vots a favor 32; en contra 19; 5 abstencions. Per tant,
queden aprovats.

Quarta votació: votació dels articles 5, 6, 8, 12, 14, 16, 22,
24, 41, 69, 70, 81 i 136. Passam a votar i votam.

Vots a favor 32; vots en contra 24. Per tant, queden aprovats
aquests articles.

Passam a la cinquena votació. Votació dels articles,
disposicions addicionals primera, segona, disposició derogatòria
única i disposició final segona i tercera. Articles 7, 13, 17, 28,
29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 58, 59, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 88, 89, 91, 92,
93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
disposició addicional primera, disposició addicional segona,
disposició derogatòria primera, disposició final segona i
disposició final tercera. Passam a votar i votam.

55 vots a favor i 1 en contra. Per tant, queden aprovats.

Sisena votació: votació dels articles i disposició transitòria
única. Articles 11, 32, 33, 44, 57, 93, 94, 130 i disposició
transitòria primera. Passam a votar i votam.

37 vots a favor, 19 en contra. Per tant, queden aprovats.

Setena votació i última: votacions dels articles 131, 133, 135
i 138. Passam a votar i votam.

56, s’aproven per unanimitat aquests articles.

I no havent-hi més votacions, es faculta als serveis jurídics
de la cambra per fer les correccions i modificacions tècniques
necessàries, per tal de què la llei en qüestió tengui una redacció
coherent.

Aquesta presidència en conseqüència proclama aprovada la
Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes
Balears.

(Alguns aplaudiments)

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



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 102 / 22 d'octubre del 2013 4441

 



4442 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 102 / 22 d'octubre del 2013 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 102 / 22 d'octubre del 2013 4443

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


